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Сучасна система спортивного тренування
та проблеми її вдосконалення
БІОМЕХАНІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ КИДКІВ ОБРУЧА В
ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИЦІ
Реґіна Андрєєва
Херсонський державний університет
Постановка проблеми. Сучасна система спорту вищих досягнень вимагає
інтенсифікації тренувального процесу з ранніх років спеціалізації. Ефективність
змагальної діяльності на сучасному етапі розвитку світової художньої гімнастики
визначається не тільки рівнем спеціальної фізичної підготовленості, але значною
мірою й раціональним використанням технічного потенціалу в умовах гострої
спортивної боротьби.
Проблема підвищення ефективності спортивних вправ – одна з актуальніших у
теорії та практиці спортивного тренування. Її вирішення можливе лише при
проведенні систематичних досліджень з метою виявлення характеристик рухової
діяльності спортсменів та умов, що забезпечують стабільність їх виконання [2, 3].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сьогодні у техніко-естетичних
видах спорту значний вплив для спортивного прогресування має відповідний запас
розвитку показників технічної підготовленості. У ряді робіт розглядалися питання
біомеханічного обґрунтування вправ без предмета у художній гімнастиці [5, 9]. Низка
наукових робіт була присвячена визначенню біомеханічних механізмів руху, базисної
динамічної структури вправ з предметами, зокрема з м’ячем [2, 7].
Фахівцями доведено [4], що найбільш типовим показником технічної
підготовленості у вправах з обручем є володіння гімнастками кидковими рухами
(Білокопитова Ж.А., Тимошенко А.А., Дячук А.М., 2001). У змагальних комбінаціях
суттєво виріс обсяг цих елементів, а також підвищилися вимоги до якості їх
виконання [1, 8]. Саме тому, питання володіння гімнастками кидковими вправами
вимагає наукового обґрунтування з точки зору біомеханічного аналізу.
Метою нашого дослідження було: визначити особливості виконання кидків
обруча в художній гімнастиці на основі біомеханічного аналізу.
Методи та організація дослідження: Для вирішення мети дослідження
використовувалися такі методи: теоретичний аналіз науково-методичної та
спеціальної літератури, біомеханічний аналіз. Перший етап дослідження був
спрямований на окреслення біомеханічних особливостей виконання кидків з обручем
у художній гімнастиці і проводився впродовж вересня-листопада 2014 року. Другий
етап дослідження проводився з метою практичної реалізації особливостей виконання
кидків з обручем та математичного розрахунку кінематичних показників під час їх
виконання і тривав з грудня 2014 по лютий 2015 року.
Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено, що найпростішим
випадком кидка обруча є кидок без обертання (лише поступальний рух).
За необхідною і достатньою умовою поступального руху [6], тіло рухається
поступально, якщо головний момент всіх зовнішніх сил дорівнює нулю (відносно
центра мас) і початкова кутова швидкість дорівнює нулю:
,
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Такі умови виконуються, якщо при кидку силу
прикласти вертикально вгору
до центра мас або якщо дві однакові сили за величиною та напрямком прикласти до
кінців горизонтального діаметра вертикально вгору (рис. 1).

Рисунок 1. Кидок при поступальному русі обруча
Тоді, згідно теореми про рух центра мас [6],
,

(2)

де – рівнодійна всіх сил, прикладених до тіла, – прискорення центра мас,
єдиною силою, що діє на обруч, є сила тяжіння (на невеликих швидкостях тертям
нехтуємо). Ця сила надає тілу прискорення вільного падіння , яке спрямоване
вертикально вниз, протилежно до напрямку руху (при підйомі) чи співпрямлене (при
спуску).
,
(3)
Оскільки прискорення є постійним, то рух буде рівнозмінним.
Загальний вигляд залежностей кінематичних характеристик руху від часу для
рівнозмінного руху [6]:

,
де

(4)

– миттєва швидкість тіла через проміжок часу t,

– початкова швидкість,

– переміщення тіла через проміжок часу t після початку відліку.
В проекціях на осі координат (вісь

, що спрямована вгору):

,
(5)
Рух обруча, кинутого вертикально вгору, має дві частини:
- рівносповільнений рух вгору з початковою швидкістю

та зупинкою у

найвищій точці траєкторії на висоті h через час
від початку руху:
;
- рівноприскорений рух вниз з висоти h з початковою швидкістю 0 та кінцевою
швидкістю, що дорівнює
2).

(з закону збереження енергії, при відсутності тертя) (рис.
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рух вгору

рух вниз

Рисунок 2. Поступальний рух обруча, кинутого вертикально вгору
Кінематичні величини для цих рухів можна знайти за формулами:
а) рівносповільненого руху:
, причому
;
, причому

(6)

;

б) рівноприскореного руху:
(7)
(вільне падіння з висоти ) [6].
В реальних умовах рух ускладнюється тертям, що виникає при русі тіла в
повітряному середовищі, можливим відхиленням руху від поступального
(обертанням) чи взагалі від плоского (поворот навколо вертикальної осі),
аеродинамічними явищами. Тому, викладена модель описує рух обруча приблизно.
Для характеристики кидків з обручем нами було розроблено завдання та
проведений його біомеханічний аналіз [1]. Гімнастка кинула обруч діаметром 60 см
вертикально вгору без підкручування. Висота приміщення
. Нехтуючи
силою опору повітря та випадковими обертаннями необхідно знайти:
а) максимальну швидкість, з якою можна кинути обруч в цьому приміщенні;
б) час за який гімнастка має зробити оберт навколо себе, щоб зловити обруч у
початковому положенні.
Спрямуємо вісь
вертикально вгору на висоті початкового положення центру
мас обруча. Для підйому за формулою (6) маємо такі залежності швидкості та
координати від часу:
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Через час

після початку руху обруч підніметься на максимальну висоту
і зупиниться

:

,
звідки
.
Знайдемо залежність між

та

, виключивши час

з попередніх рівнянь:

Отже, висота підйому прямопропорційна квадрату початкової швидкості. Щоб
піднятися на задану висоту

обруч повинен мати початкову швидкість:

Знаючи початкову швидкість, знайдемо час підйому обруча:

Оскільки час всього руху складається з часу підйому та спуску, то
Знайдемо час всього руху з рівняння
положенні. Тоді:

, вважаючи, що

.

в початковому

або
(відповідає початку руху)
Отже, час всього руху
(вдвічі більший за час підйому).
Знайдемо числові значення шуканих величин. Максимальна висота підйому
обруча

у приміщенні обмежена. Вона менша за висоту приміщення з двох причин.

По-перше, в найвищій точці траєкторії центр мас обруча має бути на відстані
радіуса обруча від стелі, щоб не торкнутися її. По-друге, обруч кидають з деякої
висоти

, що залежить від зросту гімнастки. Для простоти обчислень

приймемо
15

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
Радіус кола

.

Тоді
.
Щоб піднятися на цю висоту, обруч повинен мати початкову швидкість:

(при цьому прискорення вільного падіння

).

Звідси час руху обруча:
Отже, щоб обруч піднявся

можливу

на

.
максимально

у приміщенні

висоту 5,2 м, йому необхідно надати початкову вертикальну швидкість
. Залежність між та :
. Встановлено, що гімнастка має зробити
оберт навколо себе за 2 с – і тоді вона піймає падаючий обруч у тій точці з якої вона
його кинула.
Висновки. Вивчення динаміки та кінематики кидка обруча дало можливість
встановити, що рух обруча, кинутого вертикально вгору, відбувається під дією лише
сили тяжіння

, кінематично описується рівняннями

та
і є поступальним плоским рівнозмінним рухом.
При виконанні кидка початкова вертикальна швидкість дорівнює

для

підйому обруча на максимально можливу у приміщенні
висоту 5,2 м
висоту; гімнастка має зробити оберт навколо себе за 2 с для ловлі обруча у вихідному
положенні.
Однак, технічне удосконалення з предметами у художній гімнастиці не
реалізується лише через біомеханічний аналіз кидків обруча. Більш детального
біомеханічного обґрунтування потребують і інші елементи художньої гімнастики як з
предметами, так і без них, особливо з урахуванням особливостей сучасних правил
змагальної діяльності, що і може бути перспективою подальших досліджень у
цьому напрямку.
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АНОТАЦІЇ

БІОМЕХАНІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ КИДКІВ ОБРУЧА
В ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИЦІ
Реґіна Андрєєва
Херсонський державний університет
В статті проведений біомеханічний аналіз виконання кидків з обручем в художній
гімнастиці. Розроблене завдання та розраховані його числові значення, що дають змогу
визначити початкову швидкість руху обруча для його підойму у приміщенні встановленої
висоти, та час руху обруча у даному приміщенні.
Ключові слова: біомеханічний аналіз, кидок обруча, рух обруча.
БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ БРОСКОВ ОБРУЧА
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
Регина Андреева
Херсонский государственный университет
В статье проведен биомеханический анализ выполнения бросков с обручем в
художественной гимнастике. Разработана задача и рассчитаны ее числовые значения, которые
дают возможность определить начальную скорость движения обруча для его подъема в
помещении определенной высоты, и время движения обруча в данном помещении.
Ключевые слова: биомеханический анализ, бросок обруча, движение обруча.
BIOMECHANICS ANALYSIS OF THROWS WITH THE HOOP
IN ART GYMNASTICS
Regina Аndreeva
Kherson State University
In the article the biomechanics analysis is conducted of implementation of throws with a hoop in
art gymnastics. Developed the task and its numerical values, which enable to define initial velocity of
motion of hoop for his raising in the practice hall of certain height, and time of motion of hoop in this
practice hall.
Ke ywords: biomechanics analysis, throw of hoop, motion of hoop.

17

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
ТАКТИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ БАСКЕТБОЛІСТІВ 14-17 РОКІВ
Андрій Базілевський
Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького
Постановка проблеми. На даний час вивчення тактичної підготовленості
баскетболістів є складним процесом. Даний факт пояснюється недостатньою
кількістю методик, які б давали можливість об’єктивно отримувати відповідні
показники. До того ж В.М. Платонов [4, с. 20] відзначає значну залежність якості гри
спортсменів від показників тактичної підготовленості, тому їх вивчення та аналіз є
актуальним напрямком сучасних досліджень. Виходячи з цього нами розроблено
спосіб визначення тактичної підготовленості баскетболістів на базі їх показників
тактичного мислення, ігрової діяльності, та спеціальної рухової підготовленості [2, с.
90].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес управління технікотактичною майстерністю спортсменів у ігрових командних видах спорту є
багатокомпонентним [4, с. 208]. Зокрема, система оцінки тактичної підготовленості у
цьому процесі має велике значення у силу свого взаємозв’язку з моделюванням,
прогнозуванням та системою засобів спеціального спрямування. Відмічено, що її
удосконалення дозволить покращити як окремі процеси управління технікотактичною діяльністю окремих спортсменів чи команди, так і систему управління
спортивною підготовкою в цілому.
Провідні спеціалісти теорії спорту відмічають, що техніко-тактична
підготовленість є елементом, який інтегрує у собі ключові компоненти процесу
підготовки і напряму впливає його побудову [3, С. 102-108]. Це у повній мірі
стосується і баскетболу, оскільки тактична підготовленість гравця передбачає
найбільш раціональний спосіб використання технічного арсеналу дій у конкретній
ситуації, який забезпечує досягнення результату при мінімальних енергозатратах
організму. До того ж, тактична підготовленість прямо пов’язана з технічною
підготовленістю.
Тому,
очевидним є те, що удосконалення системи оцінки тактичної
підготовленості гравців дозволить оптимізувати процес управління техніко-тактичної
діяльності та підвищити рівень ефективності гри баскетболістів.
Формулювання мети та завдань роботи. Мета роботи полягає у вивченні
рухової підготовленості, ігрової діяльності і тактичного мислення юних
баскетболістів та на їх основі визначити показники їх тактичної підготовленості.
Методи та організація дослідження. Дослідження проводилися на базі
ДЮСШ при баскетбольному клубі «Черкаські мавпи», у яких брали участь 51
спортсменів 14-17 років. Кожна вікова група налічувала від 12 до 14 юнаків. Усі
досліджувані на момент обстеження були практично здоровими.
Для визначення показників рухових здібностей були використані тести
запропоновані Л.П. Сергієнко [5, с. 202]. Дані тактичного мислення баскетболістів
визначалися за допомогою автоматизованої комп’ютерної програми «BASKETTEST»
[1]. Ефективність ігрової діяльності баскетболістів визначалися за методикою
запропонованою В.А. Темченком [6, С. 86-92].
Результати досліджень та їх обговорення
Для визначення загального рівня спеціальної рухової підготовленості
баскетболістів нами проведено тестування їх координаційних здібностей [5, с. 202],
на базі яких розроблені оцінні таблиці для визначення рівня розвитку цих здібностей
[2, с. 175]. У результаті отриманих даних ми встановили, що від 14 до 17 років
загальний рівень спеціальної рухової підготовленості гравців істотно не відрізнявся у
досліджуваних вікових групах (р>0,05).
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У результаті обробки ігрових протоколів баскетболістів 14-17 років, відповідно
до методики В.А Темченка встановлено [6, С. 86-92] (табл 1),
що у період з 14 до 15 років кількісні характеристики ігрової діяльності
спортсменів не мали істотних приростів (р>0,05). Достовірні їх зміни спостерігалися
від 15 до 16 років, де приріст складав 2,68 %, (р<0,05). З 16 до 17 років зміни були на
рівні 1,85 %, що не відповідало статистичній достовірності (р>0,05).
Таблиця 1
Зміни показників ігрової діяльності юних баскетболістів (M±m)
Кількісні
Якісні показники
Інтегральний коефіцієнт
Вік
n
показники (%)
(%)
корисної дії спортсмена
(%)
14
14
7,52±1,55
2,86±0,75
100,11±7,04
15
13
9,25±0,35
3,93±1,34
117,65±9,24
16
12
11,93±1,15*
4,67±1,04
131,34±10,08
17
12
13,78±1,43
6,99±0,17*
176,86±10,18*
Примітка. * – достовірність різниці з попередньою віковою групою (р<0,05)
Загальний приріст кількісних показників ігрової діяльності баскетболістів з 14
до 17 років складав 6,26 %.
При визначенні якісних показників ігрової діяльності (ЯПІД) юних
баскетболістів нами встановлено, що в період з 14 до 16 років, відмічалася лише
тенденція до підвищення відповідних показників ігрової діяльності (р>0,05).
Позитивні достовірні зрушення ЯПІД баскетболістів спостерігалися від 16 до 17
років де приріст складав 2,32 % (р<0,05).
Тобто, вікові зміни показників якості ігрової діяльності баскетболістів 14-17
років характеризувалися одним періодом істотних приростів, при загальному
покращенні відповідних даних у вікових групах дослідження – на 4,13 %.
У результаті визначення інтегрального коефіцієнта корисної дії спортсменів
(ІККДС) нами встановлено, що від 14 до 16 років достовірних змін між групами
дослідження не виявлено (р>0,05). Але з 16 до 17 років, де різниця відповідного
показника становила 45,52 %, приріст був значним (р<0,05).
Використовуючи автоматизовану методику контролю тактичного мислення
баскетболістів «BSKETTEST» [1], ми отримали коефіцієнт тактичного мислення у
нападі та захисті(табл 2).
Таблиця 2
Показники контролю тактичного мислення у нападі та захисті юних
баскетболістів (M±m)
Коеф. тактичного мислення (%)
Вік (роки)
напад
захист
14 n=14
56,21±1,33
60,61±1,53
15 n=13
60,33±1,97
65,18±1,28*
16 n=12
65,21±1,54
67,35±2,05
17 n=12
69,95±1,38*
73,54±1,87*
Примітка. * – достовірність різниці з попередньою віковою групою (р<0,05).
Отримані дані свідчили, що від 14 до 17 років тактичне мислення баскетболістів
у нападі покращилося на 13,74 % (р<0,05). При цьому також спостерігалися
достовірні зміни і між віковими групами. А саме з 16 до 17 років відповідний
коефіцієнт покращився з 65,21±1,54 % до 69,95±1,38 % (р<0,05). Що стосується
коефіцієнта тактичного мислення у захисті (КТМЗ), то загальна картина його вікових
змін дещо відрізнялася. Так, від 14 до 17 років тактичне мислення у захисті мало два
періоди значних приростів – з 14 до 15 років (з 60,61±1,53 % до 65,18±1,28 %,
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відповідно) та з 16 до 17 років (з 67,35±2,05 % до 73,54±1,87 %, відповідно), (р<0,05)
. Між іншими віковими групами спостерігалася лише тенденція до покращення
(р>0,05).
Використовуючи розроблений спосіб визначення тактичної підготовленості
баскетболістів [2, с. 90] ми встановили (рис. 1), що від 14 до 17 років тактична
підготовленість баскетболістів у нападі покращилася з 266,18±35,61 у.о. до
413,51±54,76 у.о., а саме на 147 у.о., (р<0,05). Але також зазначимо, що достовірних
змін між досліджуваними віковими групами нами не виявлено (р>0,05).

Рис. 1. Вікові зміни тактичної підготовленості баскетболістів 14-17 років.
Вивчаючи тактичну підготовленість юних баскетболістів у захисті ми виявили
їх подібні зміни до відповідних у нападі. А саме, значне покращення від 14 до 17
років з 270,58±35,58 у.о. до 417,10±54,75 у.о., де приріст складав – 146,52 у.о.,
(р<0,05), та відсутність значних приростів між віковими групами (р>0,05).
Висновки і перспективи подальших досліджень.
1. Загальний рівень спеціальної рухової підготовленості у баскетболістів від 14
(2,00±0,18 у.о.) до 17 років (2,08±0,19 у.о.) є практично незмінним (р>0,05).
2. Якісні показники ігрової діяльності, інтегральний коефіцієнт корисної дії
баскетболістів і тактичне мислення у нападі не мали значних вікових приростів з 14
до 17 років (р>0,05).
3. Значні прирости якості ігрової діяльності, тактичного мислення
спостерігалися між віковими групами 16 та 17 років (р<0,05).
4. Тактична підготовленість баскетболістів 14-17 років покращується з набуттям
ігрового досвіду, поступово, без значних вікових змін (р>0,05).
Перспективи подальших досліджень полягають у загальному вивченні вікових
змін тактичної підготовленості баскетболістів 10-17 років та їх аналізі.
1.
2.
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АНОТАЦІЇ

ТАКТИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ БАСКЕТБОЛІСТІВ 14-17 РОКІВ
Андрій Базілевський
Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького
У статті піднімається проблематика визначення тактичної підготовленості баскетболістів
та об’єктивної її оцінки. Для реалізації поставлених завдань нами проведені дослідження та
представлені результати спеціальної рухової підготовленості, якості ігрової діяльності і
тактичного мислення баскетболістів 14-17 років. На базі отриманих даних були визначені та
проаналізовані показники тактичної підготовленості юних баскетболістів.
Ключові слова: спеціальна рухова підготовленість, якість ігрової діяльності, тактичне
мислення, тактична підготовленість, юні баскетболісти.
ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕНОСТЬ БАСКЕТБОЛИСТОВ 14-17 ЛЕТ
Андрей Базилевский
Черкасский национальный университет имени Б. Хмельницкого
В статье поднимается проблема определения тактической подготовлености баскетболистов
и объективной её оценки. Для реализации поставленных задач нами проведены исследования и
представлены результаты специальной двигательной подготовленности, качества игровой
деятельности и тактического мышления баскетболистов 14-17 лет. На базе полученых данных
были определены и проанализированы показатели тактической подготовленности юных
баскетболистов.
Ключевые слова: специальная двигательная подготовленность, качество игровой
деятельности, тактическое мышление, тактическая подготовленность, юные баскетболисты.
TACTIC PREPAREDNESS OF BASKETBALL PLAYERS AGED 14-17
Andriy Bazilevskyi
Cherkasy Bohdan Khmelnytskyi National University
The article considers the problem of determining the tactic preparedness of basketball players and
its objective assessment. To implement the tasks set, we have conducted a research and presented the
results of a special motor preparedness, game quality and tactic thinking of basketball players aged 1417. The indices of tactic preparedness of young basketball players are determined and analyzed on the
basis of the obtained data.
Key words: special motor preparedness, game quality, tactic thinking, tactic preparedness, young
basketball players.
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ВІДШТОВХУВАННЯ У СТРИБКАХ НА ЛИЖАХ З ТРАМПЛІНА НА
ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ
Володимир Банах, Олександр Бережанський, Андрій Казмірук
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми. Досягнення високих спортивних результатів у
висококваліфікованих спортсменів на етапі вищої спортивної майстерності залежить
від ефективності спортивної підготовки на попередніх етапах багаторічної підготовки
[10]. Контроль і управління технічною підготовкою потребує застосування
об'єктивної зовнішньої інформації про техніку виконання, що ґрунтуються на
об’єктивних кінематичних характеристиках вправи, отриманих в результаті
біомеханічного аналізу [5, 6, 10].
Фахівці зі стрибків на лижах з трампліна наголошують, що відштовхування –
це один із елементів техніки, який визначає спортивний результат, зокрема, довжину
стрибка [2, 3,5 та ін.]. Існує незначна кількість наукових праць [1-9 та ін.], що
стосуються виконання відштовхування на середніх та великих трамплінах
висококваліфікованих та провідних лижників світу, в яких виявлено дані про
параметри: кутових положень ланок тіла, їх швидкостей і швидкості переміщення
загального центру маси (ЗЦМ) спортсменів на краю стола. Однак у цих працях не
подано кінематичні параметри пози тіла на початку відштовхування, зокрема на
середніх трамплінах.
Аналіз останніх досліджень. На столі гори розгону трампліна, потік
зустрічного повітря, що виникає внаслідок швидкого переміщення створює
додатковий опір, який в свою чергу ускладнює умови збереження рівноваги.
Положення та збереження кута нахилу гомілки у вихідному положенні тіла визначає
розташування ЗЦМ відносно опори в стійці розгону [10]. Оптимальне згинання у
кульшовому суглобі зменшує опір зустрічного повітря, з однієї сторони це пов’язано
з необхідністю зменшення лобового опору, з іншої сторони – це, у певній мірі,
визначає розташування ЗЦМ та дозволяє зберігати стійкість на столі перед
відштовхуванням. Зменшення середніх величин у параметрах кутів у
гомілковостопному, колінному та кульшовому суглобах у значній мірі визначають
згрупованість пози тіла у стійці на початку відштовхування.
У працях фахівців зі стрибків на лижах з трампліна наведені величини
параметрів кутових положень ланок тіла на краю стола в момент відштовхування,
отримані у дослідженнях в результаті біомеханічного аналізу на трамплінах різної
потужності, відрізняються.
Зменшення величини кута в гомілковостопному суглобі забезпечує відповідне
розташування ЗЦМ відносно опори, створює більший нахил ЗЦМ та момент
обертання системи лижник – лижі відносно гомілковостопного суглобу на краю стола
під час відштовхування та при вильоті. Це дозволяє спортсмену швидше зайняти
аеродинамічно вигідне положення у польоті з більшим нахилом уперед. Наслідком
цього є менші витрати, викликані розсіянням кінетичної енергії тіла спортсмена під
час вильоту, що її отримав лижник на горі розгону та під час відштовхування. У
дослідженнях величини параметра кута у гомілковостопному суглобі відрізняються.
За даними одного з досліджень П. Комі, середнє значення величини кута нахилу
гомілки відносно напрямку руху лижника становить 60˚ [4], в іншому його
дослідженні – 61˚–69˚ [2]. За даними Б. Джоста, величина кута нахилу прямої, що
сполучає ЗЦМ та вісь гомілковостопного суглоба, відносно площини столу
знаходиться у межах від 70˚ до 74˚ [3]; за даними М. Янури, вона становить від 73˚ до
76˚ [1], в іншому дослідженні цей кут знаходився в межах 68˚–72˚ [2].
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Зменшення величини кута у кульшовому суглобі, дозволяє зменшити нахил
тулуба відносно напрямку руху, сприяє кращому обтіканню зустрічного повітря під
час швидкого переміщення, зменшує зустрічний опір повітря. Окрім цього,
зменшення нахилу тулуба сприяє більшому нахилу розташування та виносу ЗЦМ
відносно опори. За даними В. Мюллера середнє значення величини цього кута
становить 122˚ [5].
За даними досліджень [5] кут колінного суглоба розглядається як величина
параметра, що характеризує точне відштовхування, його середнє значення в одному
випадку становить 141˚ [1], за іншими даними він знаходиться в межах від 133˚ до
143˚ [8].
Кут нахилу тулуба відносно напрямку руху характеризує аеродинамічні
властивості системи. Надмірне його збільшення негативно впливає на аеродинамічні
характеристики тіла лижника, що збільшує опір повітря під час вильоту. У
дослідженнях наведені величини, що відповідають середнім значенням кута 24˚ [1], в
інших – лежать в межах 25˚–29˚ [2] та від 27˚ до 31˚[6]. Те ж саме стосується і
величин кута нахилу прямої, яка сполучає осі кульшового й гомілковостопного
суглоба, відносно площини столу, яка за одними даними [1] знаходиться в межах від
88˚ до 92˚; за іншими – від 90˚ до 95˚ [3].
В. Мюлер також вказує, що кут утворений лінією, що сполучає вісь
гомілковостопного суглоба та вісь плечового суглобу відносно площини стола
становить 68˚ [5].
Дані кінематичного аналізу стрибків на лижах з трампліна Й. Водікара свідчать,
що величина вертикальної складової швидкості руху ЗЦМ під час відштовхування у
спортсменів знаходилася в межах від 1,67 до 2,71 м/с, дані іншого автора [8]
вказують, що поздовжня складова вектора швидкості руху ЗЦМ дорівнює 25,59-25,78
м/с [1]; показники вертикальної складової швидкості руху ЗЦМ – 0,42 м/с [3].
Важливими та інформативними для фахівців зі стрибків на лижах з трампліна є
дані Й. Водікара [9], який проаналізував техніку виконання стрибків на трампліні K95 (Hintrezarten). Автор визначив кінематичні параметри відштовхування у
спортсменів Словенії віком 16 років. За даними статистичного аналізу параметрів на
початку відштовхування величина кута нахилу гомілки відносно напрямку руху
становить 69,28˚, кута у колінному суглобі – 136,32˚, кута у кульшовому суглобі –
106,02˚, кут нахилу тулуба відносно горизонту – 23,78˚ та кут нахилу відрізка прямої,
що сполучає осі кульшового та гомілковостопного суглобів відносно горизонту –
75,67˚.
Таким чином, у працях існують розбіжності у результатах досліджень величин
параметрів та відсутність даних про параметри пози тіла на початку техніки
виконання відштовхування лижниками на етапі підготовки до вищих досягнень, що
визначає актуальність дослідження.
Мета. Дослідження полягало в отриманні інформації про кінематичні
характеристики техніки відштовхування кваліфікованих стрибунів на лижах з
трампліна на етапі підготовки до вищих досягнень.
Методи, організація досліджень. У дослідженні взяли участь 35
кваліфікованих лижників-стрибунів, що брали участь у Юніорському чемпіонаті
світу (Словенія, м. Штребске Плесо, 2010 р.). Нами було проаналізовано відеозаписи
та відеограми техніки відштовхування в стрибках на лижах з трампліна на основі
методики визначення координат маркерних точок восьмиланкової кінематичної схеми
лижника-стрибуна із застосуванням інструментально-програмного комплексу на базі
ІВМ РС і MS Office XP і стандартної програми «Paint» [10]. Для встановлення
кінематичних параметрів пози тіла на початку та вкінці відштовхування на довжину
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стрибка нами використовувалися: М – середнє арифметичне; SD – середнє
квадратичне відхилення, обчислення виконувалися з використанням функцій пакету
аналізу «MS Excel».
Результати дослідження. Один із показників, який визначає спортивний
результат – довжина стрибка. У стрибунів на лижах з трампліна на етапі підготовки
до вищих досягнень величина цього параметра становила 84,9±8,7 м. Нами було
зафіксовано зображення 35-и спортсменів на столі трампліна. За даними
статистичного аналізу параметрів на початку відштовхування, які представлені в
таблиці 1, величина кута нахилу гомілки відносно напрямку руху – (α) і кута у
колінному суглобі – (β) у лижників становлять 51,1±3,2˚ та 69,5,1±3,3˚. Величина
параметра кута у кульшовому суглобі (γ) – 26,8±3,5˚. Зменшення нахилу ЗЦМ на
початку відштовхування у статичному положенні зменшує напруження м’язів
передньої частини гомілки і стегна, створює більший потенціал напруження м’язів,
прояв сили у подальшому виконанні відштовхування.. У положенні тіла лижника кут
нахилу відрізка прямої лінії до напрямку руху лижника, яка проходить через ЗЦМ
тіла й вісь гомілковостопного суглоба   становить 73,9±2,9˚. Важливими є
величини наступних параметрів, що характеризують місце розміщення та положення
ланок тіла лижника: кут нахилу тулуба, тобто відрізка прямої, яка проходить через
осі кульшового й плечового суглобів, до напрямку руху лижника   ; кут нахилу до
напрямку руху лижника відрізка прямої лінії, яка проходить через осі кульшового й
гомілковостопного суглоба

  ;

кут нахилу до напрямку руху лижника відрізка

прямої лінії, яка проходить через осі гомілковостопного й плечового суглобів  . У
позі тіла на початку відштовхування значення величин відповідних параметрів (  ,
 ,  ) у спортсменів становлять 10,3±3,1˚, 57,8±3,2˚ та 105,4±2,8˚.
Таблиця 1
Параметри пози тіла лижника (N=35)
№

Параметр

Розмірність

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12










градус
градус
градус
градус
градус
градус
градус
градус
градус
градус
градус
%





K

На початку
відштовхування
M
SD
53,1
3,2
69,5
3,2
26,8
3,5
9,3
3,7
6,8
5,2
-9,2
5,7
10,3
3,1
73,9
2,9
81,8
2,5
57,8
3,2
105,4
2,8
-

Вкінці
відштовхування
M
SD
62,7
4,4
127,9
10,2
91,2
11,6
22,0
8,7
8,9
9,5
-2,7
8,1
26,0
5,9
75,0
2,9
79,3
3,0
66,6
2,8
89,2
4,2
-5,4
23,5

У лижників-стрибунів розміщення та положення рук визначаються наступними
значеннями величин параметрів: кут у плечовому суглобі

 

– 9,3±3,7˚, кут у

ліктьовому суглобі  – 6,8±5,2˚. Низьке розташування голови відносно тулуба 
зменшує опір зустрічного повітря, з іншого боку, менший нахил голови вперед
дозволяє краще візуально слідкувати за краєм столу, що дозволяє точніше і вчасно
виконувати рухові дії, величина цього кута у лижників становила – 9,2±5,7˚.
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Під час завершення відштовхування поза тіла характеризується наступними
величинами кутів: нахилу гомілки відносно напрямку руху (α) – 62,7±4,4˚; кутом у
колінному суглобі (β) – 127,9±10,2˚, у кульшовому суглобі (γ) – 91,2±11,6˚, ці
параметри визначають величини наступних кутів (  ,  ,  ) та ланок тіла лижника
(табл. 1).
Середнє значення кута нахилу тулуба, тобто відрізка прямої, яка проходить
через осі кульшового й плечового суглобів, до напрямку руху лижника   становить
26,0±5,9˚, кута нахилу до напрямку руху лижника відрізка прямої лінії, яка проходить
через осі кульшового й гомілковостопного суглоба   – 89,2±4,2˚; кута нахилу до
напрямку руху лижника відрізка прямої лінії, яка проходить через осі

гомілковостопного й плечового суглобів  – 66,6±2,8˚. Ці параметри визначають
розташування ланок тіла лижника відносно напрямку руху та розташування ЗЦМ.
Одним із основних критеріїв, що визначає ефективність рухових дій на столі, автори
одноголосно виділяють розташування ЗЦМ тіла стрибуна на лижах з трампліна в
завершальній фазі відштовхування на краю стола [5, 7]. Зменшення величини кута
нахилу ЗЦМ сприяє створенню більшого обертального моменту.

За даними параметрів кута нахилу ЗЦМ відносно напрямку руху   і   у
лижників-стрибунів на етапі спеціалізованої базової підготовки кут нахилу до
напрямку руху лижника відрізка прямої лінії, яка проходить через загальний центр
маси тіла і центр маси стопи   –75,0±2,9˚; кут нахилу до напрямку руху лижника
відрізка прямої лінії, яка проходить через загальний центр маси тіла й вісь

гомілковостопного суглоба   – 79,3±3,0˚. За даними параметра довжина дистальної
частини стопи від точки перетину перпендикуляра, опущеного із ЗЦМ тіла на
поверхню стола відштовхування (К) становили -5,4±23,5 %.
Положення рук визначається відмінностями у величинах параметрів: кута у

плечовому суглобі   –22,0±8,7˚, у ліктьовому суглобі  –8,9±9,5˚. Наведені дані
деяких фахівців [1-3, 5-7] середніх величин кутів відрізняються від наших тим, що є
дещо нижчими. Це можна пояснити проведенням відповідних досліджень на
трамплінах, які є більшими за потужністю. Це вимагало від спортсменів більшого
нахилу вперед під час вильоту та на столі для того, щоб забезпечити вигідне
аеродинамічне положення. У цих дослідженнях брали участь, як правило,
спортсмени високого міжнародного класу, які мали значно вищий рівень спортивнотехнічної майстерності порівняно із залученим до наших досліджень контингентом.
Схожість результатів величин їхніх параметрів із нашими або незначне розходження
деяких величин інших фахівців [4, 8], зокрема і з дослідженнями Й. Водікара [9],
може бути пов’язане із виконанням стрибків на трамплінах однакової потужності і
однакового контингенту дослідження за етапом багаторічної підготовки.
В середніх величинах кута нахилу голови відносно тулуба  – -2,7±8,1˚.
Важливим фактором та критерієм ефективності рухових дій на столі є швидкість
переміщення ЗЦМ, збільшення якої у горизонтальному напрямку вперед збільшує
обертальний момент, а максимальне збільшення у вертикальному напрямку сприяє
збільшенню висоти. Під час відштовхування на краю стола у завершальній фазі
параметр вертикальної складової відносної швидкості ЗЦМ (– xC / h ) характеризує
силу відштовхування та сприяє збільшенню висоти траєкторії руху системи під час
вильоту, величина середнього значення становила 0,40 м/с. Вертикальна складова
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відносної швидкості ЗЦМ (– y C / h ) – у лижників становить 2,2±1,3 м/с.
Таблиця 2
Параметри техніки відштовхування у завершальній фазі (N=35)
M
SD
№ Параметр с-1

x
/
h
1
0,4
1,8
C

- yC / h
2
2,2
1,3
3
3,6
2,9

4
10,6
4,1

5
6
7
8
9
10
11
12
13












9,5

3,9

2,6
-1,4
2,5
2,5
0,1

3,8
6,7
5,4
2,6
1,6

-0,1
0,7
-2,2

1,6
1,3
1,9

 ) у спортсменів
Кутова швидкість розгинання в гомілковостопному суглобі ( 
становить 3,6±2,9 рад. Надмірна швидкість розгинання в гомілкостопному суглобі
спричиняє зменшення кута нахилу ЗЦМ. Однією із причин збільшення швидкості та
кута нахилу ЗЦМ є збільшення швидкості розгинання в колінному і кульшовому
суглобі.


Величина кутової швидкості розгинання в колінному суглобах (  ) –

10,6±4,1 рад/с; швидкість розгинання в кульшовому суглобі (  ) – 9,5±3,9 рад/с. У
завершальній фазі величини параметрів кутової швидкості становлять: нахилу
тулуба, тобто нахилу відрізка прямої, який проходить через осі кульшового й
плечового суглобів, до напрямку руху лижника (  ) – 2,5±2,6 рад/с, швидкість

розгинання голови у шийному відділі – (  ) 2,5±5,4 рад/с. Особливості реактивної
сили під час виконання рухів руками визначають швидкість згинання-відведення рук
 ) - 2,6±3,8 рад/с та у ліктьовому суглобі (  ) – назад у плечовому суглобі ( 
1,4±6,7 рад/с.
Значна зміна швидкості кута нахилу ЗЦМ в завершальній фазі відштовхування
призводить до надмірних коливальних рухів ЗЦМ та знижує його вертикальну
швидкість, одночасно збільшуючи обертальний момент. Надмірне збільшення
кутової швидкості призводить до порушення стійкості системи лижник – лижі у
польоті. Кутова швидкість нахилу до напрямку руху лижника відрізка прямої лінії,
яка проходить через ЗЦМ тіла і ЦМ стопи (  ), нахилу до напрямку руху лижника
відрізка прямої лінії, яка проходить через ЗЦМ тіла й вісь гомілковостопного суглоба
становить 0,1±1,6 рад/с та -0,1±1,6 рад/с відповідно.
Наприкінці відштовхування у величинах додаткових параметрів, якими
прийнято характеризувати розміщення ланок та позу тіла, кут зміни нахилу до
напрямку руху лижника відрізка прямої лінії, яка проходить через осі кульшового й
гомілковостопного суглоба (  ), становили 0,7±1,3 рад/с; кут нахилу відрізка прямої
) – лінії, яка проходить через осі гомілковостопного й плечового суглобів ( 
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2,2±1,9 рад/с.
Висновок. В результаті проведеного біомеханічного аналізу відеозаписів та
відеограм в стрибках на лижах з трампліна, на основі методики визначення
координат нами було визначено кінематичні параметри техніки відштовхування на
початку та у завершальній фазі техніки відштовхування на етапі підготовки до вищих
досягнень. Результати наших досліджень та отриманих в них величин кінематичних
параметрів відрізняються від даних деяких фахівців [1-3, 5-7], оскільки вони
проводились на менш потужних трамплінах та з менш кваліфікованими
спортсменами, однак, мають деяку схожість або незначне розходження із
результатами досліджень інших фахівців [4, 8], зокрема Й. Водікара [9], оскільки
вони проведені на трамплінах однакової потужності і схожого за віком контингенту
лижників-стрибунів. Напрямок подальших досліджень полягає у більш детальному
аналізі кінематичних характеристик техніки відштовхування, їх порівняння із
результатами величин інших авторів на трамплінах даної потужності, зокрема на
даному етапі, їх вплив та взаємозв’язок із спортивним результатом.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
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АНОТАЦІЯ
ВІДШТОВХУВАННЯ У СТРИБКАХ НА ЛИЖАХ З ТРАМПЛІНА НА ЕТАПІ
ПІДГОТОВКИ ДО ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ
Володимир Банах, Олександр Бережанський, Андрій Казмірук
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Львівський державний університет фізичної культури
В статті представлені результати біомеханічного аналізу відеозаписів та відеограм техніки
відштовхування. У дослідженні взяли участь тридцять п’ять стрибунів на лижах із трампліна на
етапі підготовки до вищих досягнень (Юнацький чемпіонат світу, Словенія, Штребске Плесо).
На основі проведеного аналізу нами було визначено кінематичні параметри, кутові положення та
швидкості техніки відштовхування на початку та у завершальній фазі.
Ключові слова: cтрибки на лижах з трампліна, відштовхування, поза тіла, кінематичні
параметри.
ОТТАЛКИВАНИЕ В ПРЫЖКАХ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА НА ЭТАПЕ
ПОДГОТОВКИ К ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
Владимир Банах, Александр Бережанский, Андрей Казмирук
Кременецкая областная гуманитарно-педагогическая академия им. Тараса Шевченко
Львовский государственный университет физической культуры
В статье представлены результаты биомеханического анализа видеозаписей и видеограмм
техники отталкивания. В исследовании приняли участие тридцать пять прыгунов на лыжах с
трамплина на этапе подготовки к высшим достижениям (Юношеский чемпионат мира,
Словения, Штребске Плесо). На основе проведенного анализа нами были определены
кинематические параметры, угловые положения и скорости техники отталкивания в начале и в
завершающей ее фазе.
Ключевые слова: прыжки на лыжах с трамплина, отталкивания, поза тела,
кинематические параметры.
REPULSION IN JUMPING SKI JUMPING IN PREPARATION FOR HIGHER
ACHIEVEMENTS
Vladimir Banah, Alexander Berezhansky, Andrew Kazmiruk
Kremenetskaya Regional Humanitarian Pedagogical Academy. Taras Shevchenko
Lviv State University of Physical Culture
The article reveals the biomechanical analysis results of take off videos and videograms. Thirty
five ski jumpers on the stage of preparing for higher sport achievements are investigated (Junior
championship, Slovenia, Strebske Pleso). On the basis of the analysis we determined kinematics
parameters, angular positions and speeds at the initial and final phase.
Key words: ski jumping, take off, body pose, kinematics parameters.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ НА ЧЕМПІОНАТІ СВІТУ З
БАСКЕТБОЛУ 2014 РОКУ
Микола Безмилов
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми і її зв'язок з важливими науковими темами і
планами. Важливим напрямом вдосконалення процесу підготовки спортсменів, є
визначення провідних сторін структури підготовленості та вибір на цій основі
раціональної структури змагальної діяльності спортсменів [2,3].
Вибір стратегії поведінки у змаганнях має особливу актуальність в ігрових
(командних) видах спорту, в яких індивідуальні дії конкретних спортсменів тісно
взаємопов’язані з груповими і командними діями колективу. Спортивні ігри мають
одну із найбільш складних структур змагальної діяльності, в процесі дослідження
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якої, спеціалістам необхідно здійснити різносторонню і коректну оцінку різних
складових гри [1,4,6,7].
Підсумковий результат виступу команди у змаганнях, не дозволяє створити
цілісне уявлення про особливості поведінки колективу, визначити сильні та слабкі
сторони в процесі змагальної діяльності, прогнозувати шляхи подальшого
вдосконалення. Крім того, результат команди, не дає суттєвої інформації про
особливість гри кожного конкретного спортсмена, вклад яких, у загальнокомандний
успіх не завжди є рівномірним [1,5].
Для всебічного дослідження змагальної діяльності гравців команди, сьогодні, в
спортивних іграх прийнято аналізувати техніко-тактичну діяльність спортсменів, до
якої відносять весь комплекс дій та прийомів, які виконуються у матчі. В 2014 році,
вперше за період незалежності України, чоловіча національна збірна команда здобула
право на участь у матчах чемпіонату світу з баскетболу, який пройшов в містах
Іспанії. За результатами ігор збірна команда України не зуміла пройти груповий етап
турніру, розділивши у підсумку 18 місце зі збірною Анголи, та поступившись при
цьому в трьох матчах із п’яти. На наш погляд, цікавим було проведення детального
аналізу виступу національної збірної команди в матчах проти різних суперників, а
також визначення причин подібного виступу і можливих напрямків корекції
змагальної діяльності.
Робота виконується в рамках науково-дослідної теми 2.34 “Технологія відбору
та орієнтації спортсменів-початківців у різних видах спорту” відповідно до
«Зведеного плану НДР в сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр.»
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту і тематичного плану МОН
України.
Мета роботи: дослідити ефективність техніко-тактичної діяльності чоловічої
національної збірної команди України з баскетболу на чемпіонаті світу 2014 року.
Методи дослідження: аналіз даних спеціальної науково-методичної літератури,
педагогічне спостереження, аналіз змагальної діяльності, метод моделювання, аналіз
даних Internet, методи математичної статистики.
Результати дослідження та їх обговорення. Для проведення оцінки технікотактичної діяльності української команди були проаналізовані дії і ігрові показники,
які сьогодні складають традиційну основу протоколів матчів, що проводяться під
егідою FIBA [1, с.30]. В загальній кількості було проаналізовано близько двадцяти
окремих показників, кожний із яких відображав різні аспекти змагальної діяльності
команди.
Суперниками української команди були збірні США, Домініканської
Республіки, Нової Зеландії, Туреччини і Фінляндії. В іграх зі збірними Туреччини і
Домініканської Республіки збірна Україна вийшла переможцем, іншим командам
матчі були програні.
Кожний проведений на турнірі матч, був окремо проаналізованим. Результати
цих досліджень можна бачити на рисунках 1-2. Під час аналізу кожного матчу,
використовувались три групи даних: 1) середній рівень реалізації техніко-тактичних
дій збірною Україною на турнірі. Ці данні на всіх п’яти рисунках позначені
суцільною лінією у виді кола; 2) Дані техніко-тактичної діяльності збірної України
проти суперника з яким проводився матч (зображені розмальованим
багатогранником); 3) Данні техніко-тактичної діяльності команд суперників
(зображені пунктирною лінією). Таке графічне представлення інформації дозволяло
всебічно підійти до процесу аналізу виступів спортсменів, а також бачити за рахунок
яких сторін техніко-тактичної діяльності був досягнутий позитивний результат, та
що стало причиною можливої поразки в іграх.
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На рисунку 2. представлено детальний аналіз гри збірної команди України
проти Домініканської Республіки (рахунок матчу 72:62), Фінляндії (76:81) і
Туреччини (64:58).
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Рисунок 1. Аналіз ефективності техніко-тактичної діяльності збірної команди України в
матчах протиУкраина
Домініканської
республіки,
Фінляндії
і Туреччини:
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на турнире
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1) набрані очки в матчі; 2) двух-очкові кидки, попадання; 3) двух-очкові кидки, спроби; 4)двух-очкові кидки, %; 5)
трьох-очкові кидки, попадання; 6) трьох-очкові кидки, спроби; 7) трьох-очкові кидки, %; 8) штрафні кидки,
попадання; 9) штрафні кидки, спроби; 10) штрафні кидки, %; 11) результативні передачі; 12) перехоплення м’яча;
13) підбирання м’яча у захисті; 14) підбирання м’яча у нападі; 15) загальна кількість підбирань м’яча; 16) втрати
мяча; 17) блок-шоти мяча; 18) фоли команди; 19) показник ефективності команди (EFF).

а) проти Домініканської Республіки; б) проти Фінляндії; в) проти Туреччини.
Так, у матчі проти збірної Домініканської Республіки, українська команда
виконала більшу кількість трьох-очкових і штрафних кидків, при значно більшому
проценті їх реалізації, мала більшу кількість перехоплень та підбирань м’яча під
своїм кошиком. В програному матчі зі збірною Фінляндії за кидковими показниками,
українська команда перевершила суперника лише за кількістю виконаних штрафних
кидків. При цьому, збірна України здійснила значно більшу кількість втрат, а збірна
Фінляндії відповідно – перехоплень м’яча у матчі. В матчі проти збірної команди
Туреччини головним підґрунтям успіху, вочевидь, став кращий відсоток реалізації
двух-очкових кидків та значно більша кількість спроб атаки корзини суперника з
дальньої дистанції (українські баскетболісти виконали 31 дальній кидок, турецькі
гравці всього лише 15).
Аналіз ефективності техніко-тактичної діяльності збірної команди України в
матчах проти Нової Зеландії (61:73) та США (71:95) можна бачити на рис.2.
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Рисунок 2. Аналіз ефективності техніко-тактичної діяльності збірної команди України в
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мяча; 17) блок-шоти мяча; 18) фоли команди; 19) показник ефективності команди (EFF).

г) проти Нової Зеландії;

д) проти США.

В матчі проти збірної Нової Зеландії українські баскетболісти повністю
програли боротьбу під щитами. Перевага гравців із Нової Зеландії, за даними
техніко-тактичними діями, була тотальною. Команда, яка програє боротьбу за
підбирання м’яча під своїм кошиком у сучасному баскетболі, практично не має
шансів на позитивний результат у матчі. Також збірна команда Нової Зеландії мала
вищий відсоток реалізації двух-очкових кидків у матчі, виконувала більшу кількість
штрафних і трьох-очкових кидків у матчі.
Результати матчу між збірними командами України та США, також можна
побачити на рис.2 (д). Явна перевага американських баскетболістів майже за всіма
техніко-тактичними діями, не залишила шансів українській команді на позитивний
результат у матчі. Гравці збірної України здійснили більшу кількість втрат мяча,
зробили більше фолів. Єдиним показником, за яким гравці української команди
перевершили суперника, була кількість дальніх кидків у матчі. Проте суттєвого
впливу, реалізація цих кидків на підсумковий результат матчу не мала.
Висновки:
1. Управління і контроль техніко-тактичної діяльності висококласних команд, є
одним із актуальних напрямів вдосконалення системи підготовки в ігрових
(командних) видах спорту. Вибір оптимальної структури змагальної боротьби,
оперативний аналіз поведінки в умовах гри окремих спортсменів і команди в цілому,
є важливою умовою для прийняття раціональних управлінських рішень та
подальшого підвищення ефективності гри.
2. З метою контролю змагальної діяльності, у якості інформативних,
рекомендовано використовувати наступні техніко-тактичні дії та показники:
реалізація двох-очкових кидків (спроби, влучання відсоток), реалізація трьох-очкових
кидків (спроби, влучання, відсоток), реалізація штрафних кидків (спроби, влучання,
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відсоток), перехоплення м’яча, результативні передачі м’яча, підбирання м’яча у
захисті і нападі, втрати м’яча, блок-шоти м’яча, фоли, показник ефективності.
3. Вперше за період незалежності України, національна чоловіча збірна команда
з баскетболу дебютувала на чемпіонаті світу 2014 року, де у підсумку посіла 18 місце,
поступившись при цьому суперникам в трьох матчах із п’яти. Проведений аналіз
дозволив встановити особливості змагальної діяльності української команди, як в
цілому на турнірі, так і в матчах проти конкретних суперників, визначити сильні та
слабкі сторони гри збірної, планувати шляхи подальшого вдосконалення.
Перспективи подальших досліджень пов’язані із визначенням ефективності
техніко-тактичної діяльності окремих гравців збірної команди України на Чемпіонаті
світу 2014 року з урахуванням їх ігрової спеціалізації .
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АНОТАЦІЇ
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ З БАСКЕТБОЛУ НА ЧЕМПІОНАТІ
СВІТУ 2014 РОКУ.
Микола Безмилов
Національний університет фізичного виховання і спорту України
В статті представлені результати досліджень виступу національної збірної команди
України з баскетболу на дебютному для себе чемпіонаті світу з баскетболу 2014 року, який
відбувся у Іспанії. У підсумку вітчизняні баскетболісти зайняли 18 місце і програли три матчі із
п’яти. Аналізуються можливі чинники, що вплинули на подібний виступ української збірної
команди. З метою визначення ефективності змагальної діяльності використовувались технікотактичні дії, які складають традиційну основу протоколів офіційних матчів, що проводяться під
егідою FIBA. Встановлено, що у програних матчах, українські баскетболісти поступалися
супернику у боротьбі під щитами, та мали нижчу ефективність виконання кидків з гри.
Ключові слова: змагальна діяльність, техніко-тактичні дії, показник ефективності,
структура змагальної діяльності.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ УКРАИНЫ ПО БАСКЕТБОЛУ НА
ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 2014 ГОДА
Николай Безмылов
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
В статье представлены результаты исследований выступления национальной сборной
команды Украины по баскетболу на дебютном для себя чемпионате мира 2014 года, который
прошел в Испании. В итоге отечественные баскетболисты заняли 18 место и проиграли при этом
три матча из пяти. Анализируются возможные причины, которые повлияли на подобное
выступление украинской сборной команды. С целью определения эффективности
соревновательной деятельности использовались технико-тактические действия, которые
составляют традиционную основу протоколов официальных матчей проводимых под эгидой
FIBA. Установлено, что в проигранных матчах, украинские баскетболисты уступали сопернику в
борьбе под щитами, а также имели более низкую эффективность выполнения бросков с игры.
Ключевые слова: соревновательная деятельность, технико-тактические действия,
показатель эффективности, структура соревновательной деятельности.
ANALYSIS OF EFFICIENCY OF TECHNIQUE-TACTICAL ACTIVITY OF NATIONAL
UKRAINIAN TEAM ON BASKET-BALL WORLD CUP 2014
Nicolay Bezmylov
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
In the article the results of researches of appearance of national Ukrainian team are presented on
basket-ball on a debut on your own world cup 2014 which passed in Spain. In the total Ukrainian
basketball-players occupied 18 place and lost here three matches from five. Possible reasons which
influenced on similar appearance of the Ukrainian team are analyzed. With the purpose of determination
of efficiency of competition activity technique-tactical actions which make traditional basis of protocols
of official matches conducted under an aegis FIBA were used. It is set that in the lost matches the
Ukrainian basketball-players yielded to the competitor in offence and defense rebounders, and also had
more low efficiency of implementation of throws from a game.
Key words: competition activity, technique-tactical actions, index of efficiency, structure of
competition activity.

ОСОБЛИВОСТІ РЕАКЦІЇ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ ПРИ
НАВАНТАЖЕННЯХ АЕРОБНОГО ХАРАКТЕРУ У КВАЛІФІКОВАНИХ
СПОРТСМЕНІВ В АМАТОРСЬКОМУ ТА ПРОФЕСІЙНОМУ БОКСІ
Денис Берінчик
Національний університет фізичного виховання і спорту України.
Постановка проблеми. У сучасному спорті вищих досягнень, сутність
спеціальної витривалості спортсменів високого класу, її фізіологічна основа полягає
у визначенні рівня розвитку фізіологічних властивостей і визначається комплексом
факторів функціональних реакцій аеробного і анаеробного енергозабезпечення 1, 4,
7, 9, 13. Збільшує значення функціональної підготовленості боксерів високого класу
на сучасному етапі розвитку боксу відмінності регламенту проведення змагань в
аматорському та професійному боксі. Так, відмінності між аматорським і
професійним боксом визначені правилами проведення змагань, які в свою чергу
затверджуються Міжнародною федерацією боксу. У боксерів любителів максимальна
тривалість бою не може становити п'яти раундів по три хвилини, або трьох по три
хвилини (найчастіше поєдинки для дорослих тривають чотири раунди по три
хвилини). Найбільш популярні змагання, коли бій складається з 3-х раундів по 3
хвилини і між раундами - перерва 1 хвилина. Професійні бої, як правило, набагато
триваліше, ніж аматорські - від 10 до 12 раундів, хоча для недосвідчених боксерів
проводяться поєдинки менше 10 раундів, але, як правило, не менше 4-х тривалістю
по три хвилини кожен.
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Крім того, на сучасному етапі розвитку аматорського боксу відзначається
тенденція змін правил змагань у бік збільшення кількості раундів від трьох до п'яти з
тривалістю три хвилини. Очевидно, ці зміни правил змагань у боксі вплинуть як на
спортивну підготовку боксерів, так і підвищать значимість функціональної
підготовленості спортсменів, їх загальної та спеціальної витривалості для
підвищення ефективності змагальної діяльності. Є підстави вважати, що зміни
фізіологічних реакцій в умовах стандартних навантажень можуть відображати
потенціал і індивідуальний характер реалізації енергетичних можливостей організму
боксерів в умовах напружених фізичних навантажень і тісно пов'язані з впливом
спортивного тренування і значенням функціональної підготовленості для
демонстрації високого спортивного результату за умов різного регламенту змагань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пряма чи побічна залежність
спортивного результату від аеробного і анаеробного метаболізму і максимальних
енергетичних можливостей характерна для більшості видів спорту, тому в оцінці
рівня функціональних можливостей організму і спеціальної тренованості спортсмена
тестування максимальної анаеробної і аеробної потужності є основним 4, 7.
При оцінки реакції кардіореспіраторної системи кваліфікованих боксерів в
природніх умовах виконання тестів, спрямованих на оцінку спеціальної витривалості
виявлені відмінності прояву і поєднання властивостей функціональної
підготовленості боксерів в різні періоди (раунди) поєдинку [3]. Так, діапазон
індивідуальних відмінностей показників працездатності і функціонального
забезпечення спеціальної витривалості боксерів зростав в кожному наступному
раунді під впливом прогресуючого стомлення. Це пов'язано з відмінностями кінетики
реакцій кардіореспіраторної системи (збільшенням легеневої вентиляції) в першому
раунді, рівнем споживання О2 і здатність до досягнення рівня VO2max - у другому
раунді, а також потужністю реакції дихальної компенсації метаболічного ацидозу - у
третьому раунді.
Очевидно, що відмінності функціонального забезпечення спеціальної
витривалості на початку, в середині і в кінці поєдинку формують відмінності
структури спеціальної фізичної підготовки, висувають вимоги до функціональної
спрямованості спеціальних тренувальних засобів [2, 10]. В першу чергу, відмінності
між боксерами аматорами та професіоналами будуть проявлятися в різній
ефективності функціонального забезпечення їх загальної та спеціальної фізичної
працездатності.
Виявлена
висока
зумовленість
характеристик
реакції
кардіореспіраторної системи (КРС) за умов тестових аеробних навантажень
середньої потужності з максимальним рівнем фізичної працездатності (потужності)
при навантаженнях різного характеру енергозабезпечення [5], що дозволило авторам
рекомендувати використовувати аналіз реакції КРС для прогнозування аеробних і
анаеробних можливостей організму спортсменів високого класу. Так, більш виражена
реакція кардіореспіраторної системи на аеробні навантаження низької і середньої
потужності поєднувалася з більш високим рівнем анаеробних можливостей
організму кваліфікованих спортсменів, а знижений рівень фізіологічної реакції - з
високим рівнем аеробних можливостей організму, проявом витривалості.
Робота виконана згідно Зведеного плану НДР у галузі фізичної культури і
спорту на 2011-2015 рр. по темі 2.35 «Критерії оцінки функціонального потенціалу
спортсменів високого класу» (№ держреєстрації 0114U001482).
Мета дослідження. Визначити відмінності реакції кардіореспіраторної системи
в умовах виконання фізичних навантажень аеробного характеру у кваліфікованих
спортсменів, які виступають в аматорському чи професійному боксі.
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Методи, організація досліджень. Дослідження проводилися в лабораторних
умовах в передзмагальному періоді підготовки за участю спортсменів високого класу
(КМС, МС, ЗМС), членів збірної команди України з боксу, спортсмени
напівпрофесійної Ліги Боксу «Українські отамани» та боксери-професіонали.
Вивчалися прояв працездатності спортсменів і реакція систем дихання,
кровообігу на граничні (максимальні) і стандартні фізичні навантаження, що
дозволяють визначити аеробні і анаеробні можливості організму 4, 11, 13.
Використовували короткочасне навантаження максимальної інтенсивності, що
характеризує анаеробну гліколітичну потужність (Wmax). Потужність аеробних
механізмів енергозабезпечення фізичної роботи характеризувалися потужністю
"критичного" навантаження (Wкр) при виконанні тестового навантаження
ступінчатозростаючої потужності "до відмови", а також потужністю навантаження на
рівні анаеробного порогу (WАнП). В якості тесту використовувалися фізична робота
середньої аеробної потужності з дистанційним (середнім) рівнем споживання О 2 5255 % від VO2max. Тестові навантаження виконували при швидкості 8 км·год-1 на
тредмілі LЕ-200 С. Як показники досягнутого ефекту адаптації використовували
ергометричні параметри тестових навантажень - потужність, граничний час або
загальна кількість виконаної роботи 4, 7, 8.
Для оцінки впливу вищевказаних режимів тестових навантажень на організм
спортсменів у вихідному стані (спокій), в процесі виконання тестів і у
відновлювальному періоді реєстрували показники газообміну і реакцію КРС в
реальному масштабі часу (breath by breath) за допомогою автоматизованого
ергоспірометричного комплексу “Oxycon Pro” (“Jaeger”, Німеччина). Визначали
легеневу вентиляцію (VE), частоту дихання (fТ), дихальний об‘єм (VT), концентрацію
CO2 і О2 у видихуваному (FEO2, FECO2) і в альвеолярному повітрі (FAO2, FACO2),
споживання О2 (VO2), виділення СО2 (VCO2), газообмінне відношення (VCO2/VO2),
вентиляційні еквіваленти для О2 (VE/VO2) і для СО2 (VE/VCO2), кисневий пульс
(VO2/ЧСС). З огляду на те, що виміри проводилися у відкритій системі, показники
зовнішнього дихання приведені до умов BTPS, а газообміну - до умов STPD.
Реєстрація частоти серцевих скорочень (ЧСС, уд∙хв-1) проводилось за допомогою
”Sport Tester Polar”(Фінляндія). Концентрацію лактату (HLa, ммоль∙л-1) в капілярній
крові визначали ензиматичним методом (“Dr. Lange-400”, Німеччина).
Статистична опрацювання експериментального матеріалу здійснювалася із
застосуванням пакета стандартних комп'ютерних програм математичної статистики
"Microsoft Excel". Тестування проводилося після дня відпочинку при
стандартизованому режимі харчування і питного режиму. Спортсмени були
інформовані про зміст тестів і дали згоду на їхнє проведення.
Результати дослідження та їх обговорення. Отримані результати показали, що
достовірно більший рівень аеробних можливостей організму за показниками
потужності роботи на рівні порогу анаеробного обміну і на рівні "критичної"
потужності (Wкр.) відзначається в групі боксерів-професіоналів – WАнП
3,95±0,11 Вт·кг-1 і Wкр 4,34±0,12 Вт·кг-1 (табл. 1). По групі боксерів-аматорів
відзначається найменший рівень потужності роботи різного характеру.
Дослідження показали наявність виражених відмінностей і по реакції КРС в
умовах аеробних навантажень середньої аеробної потужності у спортсменівбоксерів. Так, як видно з даних представлених в таблиці 2, при виконанні аеробного
навантаження середньої потужності у боксерів-професіоналів відзначався вірогідно
знижений рівень легеневої вентиляції, споживання О2, виділення СО2, частоти
серцевих скорочень, а також висока ефективність легеневої вентиляції для утилізації
О2 з повітря за показником вентиляційного еквіваленту по О2, в порівнянні з
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боксерами аматорами та полупрофесіоналами. Ці дані свідчать про вищий рівень
економічності функціонування КРС за даних умов тесту у боксерів-професіоналів,
змагальна діяльність яких, як правило, набагато триваліше, ніж аматорські - від 10 до
12 раундів та вимагає прояву витривалості і максимальної реалізації аеробних
можливостей організму.
Таблиця 1.
Рівень фізичної працездатності (W) у боксерів високого класу, Χ±SD
Показники
Потужність “критичної” роботи
(Wкр) на кг маси тіла, Вт·кг-1
Потужність роботи на рівні
порогу анаеробного обміну
(WАнП) на кг маси тіла, Вт·кг-1
Потужність анаеробної
гліколітичної роботи (Wmax) на
кг маси тіла, Вт·кг-1

1аматори

2 - полупрофесіонали

3 - професіонали

P(t-тест)
<0,05

3,760,11

4,130,14

4,340,12

1-2,3

2,990,09

3,410,12

3,950,11

1-2,3;2-3

11,490,12

11,60,07

11,850,17

1-3

Боксерів-аматорів у даних умовах навантаження відрізняв більш високий рівень
реакції КРС. Це виражалося в більшому рівні легеневої вентиляції, споживання О2,
виділення СО2, частоти серцевих скорочень (см. табл. 2). У той же час така реакція
КРС боксерів-аматорів була менш ефективною за рівнем економічності легеневої
вентиляції і центральної циркуляції крові. Середній рівень фізіологічної реакції КРС
в умовах даного тестового навантаження відзначався у боксерів-полупрофесіоналів.
Величина газообміну, яка характеризує відношення кількості виділеного СО2 до
кількості спожитого О2 за одиницю часу (VCO2/VO2), при виконанні аеробного
навантаження малої і середньої аеробної потужності змінювалася в межах від 0,76 до
0,99 і свідчила про те, що тестові навантаження виконувалися переважно за рахунок
аеробних механізмів енергозабезпечення. Разом з тим, за даних умов виконання
тестів виявлені відмінності серед спортсменів за рівнем активності анаеробних
процесів в енергозабезпеченні. Так, при виконанні навантаження середньої аеробної
потужності у боксерів-професіоналів відзначався щодо інших спортсменів-боксерів
високий вентиляційний еквівалент для СО2, знижений рівень виділення СО2 і
VCO2/VO2, що свідчило про меньший у них рівень активності анаеробних процесів в
енергозабезпеченні навантаження (p<0,05). Найбільший рівень активності
анаеробних процесів відмічався у боксерів-спринтерів.
При виконанні навантаження постійної потужності зазначалося безперервне
наростання частоти серцевих скорочень позначене як "дрейф" частоти серцевих
скорочень або коефіцієнт функціональної стійкості для ЧСС (КФС ЧСССТ). За цих
умов навантаження КФС ЧСССТ відображає компенсаторне збільшення частоти
серцевих скорочень у зв'язку зі зниженням систолічного об'єму під впливом
стомлення [1, 6, 7, 8, 12]. Зниження коефіцієнту функціональної стійкості ЧСС вказує
на підвищення стійкості систолічного об'єму в умовах тривалого навантаження [1, 7,
8]. У боксерів-професіоналів відзначалася найменший ступінь змін частоти серцевих
скорочень і вентиляційного еквіваленту по O2 (КФУ EQO2СТ) при навантаженні, яке
свідчило про високий рівень стійкості функціональних реакцій в умовах аеробного
навантаження середньої потужності. У той же час у боксерів-аматорів відмічався
найбільшй ступінь змін аналізованих показників, що свідчило про знижену стійкості
функціональних реакцій.
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Таблиця 2.
Характеристика рівня газообміну і реакції кардіореспіраторної системи
при фізичній роботі аеробного характеру середньої потужності (VO2 512-55 %
від VO2max) у боксерів високого класу, Χ±SD
Показники
Рівень легеневої вентиляції
(VE) на кг маси тіла,
мл·хв-1кг-1
Рівень споживання О2
(VO2) на кг маси тіла,
мл·хв-1кг-1
Рівень виділення СО2
(VCO2) на кг маси тіла,
мл·хв-1кг-1
Частота серцевих
скорочень (ЧСС), уд·хв-1
Вентиляційний еквівалент
для О2 (EQO2)
Газообмінне відношення
(VCO2/VO2)
Коефіцієнт функціональної
стійкості по ЧСС
(КФС ЧСССТ), %
Коефіцієнт функціональної
стійкості по EQO2ст
(КФС EQO2СТ), %

Групи боксерів
2 - полупрофесіонали

3 - професіонали

P(t-тест)
<0,05

813,1094,12

790,6268,14

729,1655,11

1-3

37,761,19

33,4671,29

29,0331,57

3-1,2

35,3262,09

31,7022,35

27,8412,08

1-2,3

156,672,39

132,263,88

110,835,42

1-2,3;2-3

25,8331,67

21,970,51

21,010,81

1-2,3

0,950,04

0,880,05

0,820,08

1-2,3

9,082,11

6,911,05

4,910,76

3-1,2

8,993,24

5,792,09

3,791,67

1-3

1 - аматори

При цьому, виявлені вірогідні відмінності серед спортсменів і за умов тривалої
фізичної роботи ступінчатозростаючої потужності, виконання якої вимагало
максимальної реалізації аеробних можливостей організму [7, 10], а також для
визначення здатності організму утримувати високі рівні енергетичних процесів і
функціонування кардіореспіраторної системи за умов аеробних фізичних
навантажень максимальної потужності [7, 8].
При аналізі особливостей реакції кардіореспіраторної системи на навантаження
“критичної“ потужності враховували, що спортсмени різних груп при виконанні
тесту підтримують різну потужність навантаження на рівні максимального
споживання О2 (Wкр) і виконують різний обсяг роботи на рівні навантаження
“критичної” потужності. Так, у боксерів-профісіоналів відзначався вірогідно вищий
рівень роботи на рівні “критичної” потужності (Wкр 4,34±0,12 Вт·кг-1, р<0,05), який
поєднувався
з
вірогідно
вищим
граничним
рівнем
функціонування
-1
-1
кардіореспіраторної системи (VO2max 64,902,98 мл·хв ·кг ) та з відносно вищим
рівнем ефективності реакцій кардіореспіраторної системи за рахунок більшого
кисневого ефекту серцевого циклу (“О2-пульс” 26,350,79 мл∙уд-1) у порівнянні із
боксерами аматорами та полупрофесіоналами.
Відносно знижена величина максимальної частоти серцевих скорочень у
боксерів-професіоналів (ЧСС 185,24±3,24 уд·хв-1, р<0,05) може вказувати на більший
систолічний об‘єм крові за умов даного тесту, що, у цілому, свідчить про вищий
ступінь розвитку аеробних механізмів енергозабезпечення, економічності і загальної
продуктивності реакцій кардіореспіраторної системи [5, 8, 10, 13] за умов
максимального тесту.
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Для боксерів-аматорів за умов даного тесту характерний вірогідно нижчий
рівень фізичної працездатності і знижений рівень функціонування КРС, а також
рівень ефективності легеневої вентиляції і економічності функціонування серцевосудинної системи. Середній рівень працездатності та реакції КРС відзначався у
боксерів-полупрофесіоналів.
Крім того, за умов підтримки навантаження на рівні “критичної“ потужності у
боксерів-професіоналів максимальна величина газообмінного відношення при роботі
і у відновлювальному періоді, а також вміст лактату у крові, свідчили про менший
рівень активності анаеробних гліколітичних процесів у енергозабезпеченні.
Найвищий рівень активності анаеробних гліколітичних процесів відмічався у
боксерів-аматорів (p<0,05).
Таким чином, знижений рівень реакції КРС за умов навантаження середньої
аеробної потужності у боксерів-професіоналів зумовлює більшу ефективність та
стійкість функціонування дихальної та серцево-судинної систем за умов фізичних
навантажень різного характеру, а за умов навантажень максимальної аеробної
потужності - більший рівень реалізації функціональних можливостей організму та
досягнення більшого рівня фізичної працездатності. Боксерів-аматорів відрізняв
підвищений рівень реакції КРС за умов навантаження середньої аеробної потужності
який поєднується зі зниженої економічністю та стійкістю функціонування КРС за
умов фізичних навантажень, а за умов навантажень максимальної аеробної
потужності не сприяв реалізації функціональних можливостей організму та
досягнення високого рівня фізичної працездатності.
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АНОТАЦІЇ

ОСОБЛИВОСТІ РЕАКЦІЇ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ ПРИ
НАВАНТАЖЕННЯХ АЕРОБНОГО ХАРАКТЕРУ У КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ
В АМАТОРСЬКОМУ ТА ПРОФЕСІЙНОМУ БОКСІ
Денис Берінчик
Національний університет фізичного виховання і спорту України.
Стаття присвячена дослідженню особливостей реакції кардіореспіраторної системи в
умовах навантаження середньої аеробної потужності і їх взаємозв’язку з проявами фізичної
працездатності та мобілізацією аеробних і анаеробних можливостей організму у спортсменів в
умовах фізичних навантажень різного характеру енергозабезпечення. Показано, що знижений
рівень функціональних реакцій за умов навантаження середньої аеробної потужності у боксерівпрофесіоналів зумовлює більшу ефективність та стійкість функціонування кардіореспіраторної
системи за умов фізичних навантажень різного характеру, а за умов навантажень максимальної
аеробної потужності - більший рівень реалізації функціональних можливостей організму та
досягнення більшого рівня фізичної працездатності.
Ключові слова: фізична працездатність, кардіореспіраторна система, кваліфіковані
боксери аеробні і анаеробні механізми енергозабезпечення.
ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ
НАГРУЗКАХ АЭРОБНОГО ХАРАКТЕРА У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ
В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
Денис Беринчик
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.
Статья посвящена исследованию особенностей реакции кардиореспираторной системы в
условиях нагрузки средней аэробной мощности и их взаимосвязи с проявлениями физической
работоспособности и мобилизацией аэробных и анаэробных возможностей организма
спортсменов в условиях физических нагрузок различного характера энергообеспечения.
Показано, что сниженный уровень функциональных реакций в условиях нагрузки средней
аэробной мощности у боксеров-профессионалов обуславливает большую эффективность и
устойчивость функционирования кардиореспираторной системы в условиях физических
нагрузок различного характера, а в условиях нагрузок максимальной аэробной мощности больший уровень реализации функциональных возможностей организма и достижения большего
уровня физической работоспособности.
Ключевые слова: физическая работоспособность, кардиореспираторная система,
квалифицированные боксеры, аэробные и анаэробные механизмы энергообеспечения.
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FEATURES REACTIONS CARDIORESPIRATORY SYSTEM WITH A LOAD OF
AEROBIC CHARACTER IN QUALIFIED ATHLETES IN AMATEUR AND PROFESSIONAL
BOXING
Denis Berinchyk
National University of Physical Education and Sport of Ukraine.
The present article deals with research of the features of cardiorespiratory system responses
under conditions of average-power aerobic loading and its mutual conditionality with manifestations of
physical work capacity and mobilization features in aerobic and anaerobic mechanisms of energysupply under conditions of physical loads having different energy-supply character. It is shown that
reduced levels of functional responses during load average aerobic capacity in professional boxer
determines more efficient functioning and stability of the cardiorespiratory system in conditions of
physical activities of various kinds, and in conditions maximum aerobic power loads - higher level of
realization features of the organism and achieve greater the level of physical work capacity.
Key words: physical work capacity, cardiorespiratory system, qualified boxers, aerobic and
anaerobic mechanisms of energy-supply.

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В
СПОРТІ
Юрій Бріскін, Мар’ян Пітин, Олена Шай*
Львівський державний університет фізичної культури,
*
Львівський інститут економіки і туризму
Постановка проблеми. Приріст результатів у різних видах спорту та
удосконалення системи підготовки спортсменів загалом сприяли виокремленню
відносно самостійних та водночас тісно взаємопов’язаних розділів процесу
вдосконалення спортсменів та їх спрямованому покращенню, зокрема теоретичної
підготовки [2, 8].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Роль теоретичної підготовки для
реалізації як вибіркових, так і комплексних завдань системи багаторічного
удосконалення спортсменів підкреслена багатьма дослідниками [1, 4, 5, 9].
Вивчення організаційно-методичних особливостей теоретичної підготовки
вказало на наявні поодинокі спроби науковців, пов’язані із проблематикою
теоретичної підготовки в спорті [3, 6, 7, ,9], що не забезпечили цілісного розгляду
системи теоретичної підготовки в спорті.
Зв’язок з науковими темами та планами. Роботу виконано згідно з темою
2. 8 «Удосконалення підготовки спортсменів в окремих групах видів спорту»
Зведеного плану науково-дослідної роботи в сфері фізичної культури і спорту на
2011−2015 рр. та теми «Основи теоретичної підготовки в спорті» плану науководослідної роботи Львівського державного університету фізичної культури на
2013−2017 рр.
Мета дослідження: провести методологічне обґрунтування теоретичної
підготовки в спорті.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, системний аналіз,
порівняння.
Результати дослідження. Проведено комплексне вивчення існуючої структури
та змісту теоретичної підготовки в різних групах із репрезентативних видів спорту.
Критеріями їх вибору були наявні актуалізовані програми підготовки спортсменів,
представлення програми Ігор Олімпіад та зимових Олімпійських ігор, реалізація
цілісної програми підготовки спортсменів на етапах багаторічного спортивного
удосконалення. Серед них такі: група циклічних видів спорту − веслування та лижні
перегони; швидкісно-силові види спорту − важка атлетика та стрибки на лижах з
трампліна; складнокоординаційні види спорту − стрільба з лука та гірськолижний
спорт; єдиноборства − фехтування та тхеквондо ВТФ; спортивні ігри − настільний
40

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
теніс, волейбол та хокей з шайбою; комбіновані види спорту − сучасне п’ятиборство
та лижне двоборство. Встановлено, що для різних груп видів спорту та їх
репрезентативних видів присутня дискретність розгляду теоретичної підготовки. Це
пов’язано із приділеним обсягом часу на реалізацію цього розділу підготовки на
різних етапах багаторічного спортивного удосконалення. Для циклічних видів спорту
навантаження становить від 18 до 34 год у річному циклі підготовки, єдиноборств –
4−65 год, складнокоординаційних видів спорту – 7−22 год, швидкісно-силових –
4−160 год, спортивних ігор – 6−60 год, комбінованих видів спорту – 5−70 год. Це
також відображено у співвідношенні обсягів теоретичної та інших видів підготовок
спортсменів у річному циклі підготовки, де на неї виділяється у циклічних видах
спорту від 6,5 до 1,9 %, єдиноборствах – 1,2−3,9 %, складнокоординаційних видах
спорту – 3,2−1,3 %, швидкісно-силових – 1,1−12,8 %, спортивних іграх – 1,9−7,4 % та
комбінованих видах спорту – 1,6−5,1 %.
Аналізування структури та змісту програм багаторічного вдосконалення
спортсменів за розділом теоретичної підготовки загалом засвідчило наявність низки
суперечностей стосовно цього розділу підготовки спортсменів. Серед них основні
такі: відсутність наслідування інформації та логічного взаємозв’язку окремих
розділів та блоків інформації; потреба в розподілі інформаційних пріоритетів змісту
теоретичної підготовки; необхідність обґрунтування інноваційних засобів та методів
теоретичної підготовки; доцільність впровадження дидактично правильної
послідовності формування системи спеціальних знань; необхідність оновлення
змісту теоретичної підготовки та введення блоків інформації соціальногуманістичної спрямованості; відсутність наукового та методичного обґрунтуванням
теоретичної підготовки на вищих етапах; нівелювання зацікавленості тренера в
ефективній реалізації теоретичної підготовки та значно підвищені вимоги до його
підготовленості.
Комплексний розгляд проблематики теоретичної підготовки в спорті
проведений за допомогою опитування спортсменів (n=197, серед них 21 ЗМС, 32
МСМК, 130 МС та 14 КМС) та фахівців зі спорту (n=38) вказав на
значущість основних узагальнених розділів змісту теоретичної підготовки
упродовж етапів багаторічного удосконалення спортсменами різної кваліфікації та
фахівцями зі спорту визначається неоднаково. Для спортсменів вона становить:
«Гуманітарні та соціалізувальні знання» − 5,46−6,20 бали, «Змагальна діяльність» −
6,51−7,70, «Матеріально-технічне забезпечення» − 5,53−7,00, «Медико-біологічне
забезпечення» − 5,83−7,09, «Правила безпеки» 5,55−7,64, «Система підготовки
спортсменів» − 5,89−7,26 бали відповідно. Фахівці зі спорту визначили значущість
відповідних розділів теоретичної підготовки на такому рівні: «Гуманітарні та
соціалізувальні знання» − 4,1−6,0 бали, «Змагальна діяльність» − 4,0−8,89,
«Матеріально-технічне
забезпечення»
−
3,81−7,50,
«Медико-біологічне
забезпечення» − 3,28−8,25, «Правила безпеки» − 7,0−7,8, «Система підготовки
спортсменів» − 3,68−8,48 бали відповідно.
Деталізований розгляд змісту теоретичної підготовки дозволив стверджувати,
що на усіх етапах системи підготовки спортсменів у змісті теоретичної підготовки
обов’язково повинні бути представленими такі блоки інформації: «Правила змагань»,
«Спортивна екіпіровка та вимоги до неї», «Збалансоване харчування», «Травми,
причини виникнення, профілактика», «Знання з технічної підготовки» та «Знання з
фізичної підготовки». Вони підтримані представниками усіх кваліфікаційних груп
спортсменів та фахівцями зі спорту.
Встановлено, що найбільш характерними джерелами інформації для
спортсменів різних кваліфікаційних груп є тренер (64,29−78,13 % респондентів),
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друзі та колеги по команді (42,86−65,63 % респондентів), Інтернет (28,57−43,75 %).
При цьому найвищі рівні задоволення інформаційної потреби спортсменів
(здебільшого та повною мірою) характерні для тренера (42,42−64,06 % респондентів)
та Інтернету (28,57−50,00 % респондентів). На думку фахівців зі спорту найбільш,
значущими для спортсменів є такі джерела інформації як тренер і друзі та колеги по
команді (8,61−9,13 і 5,76−6,93 бали відповідно).
При обґрунтуванні концепції теоретичної підготовки в спорті як організаційнометодологічної основи визначено чотири ієрархічні рівні. Перший рівень передумов,
який містить ті елементи, на основі яких сформовано авторську концепцію. До нього
належать, з одного боку, система підготовки спортсменів загалом з притаманною їй
цільово-результативною спрямованістю та з другого − керівні положення
педагогічного
та
навчально-тренувального
процесів
(загальнопедагогічні
(дидактичні) принципи, специфіка дидактичних принципів у системі підготовки
спортсменів та специфічні принципи спортивної підготовки).
Другий рівень базису містить основні явища та процеси (категорії), які
визначають специфіку системи теоретичної підготовки в спорті та власне її саму. Це
етапи багаторічної підготовки та розділи підготовленості спортсменів.
Рівень реалізації представлений значною кількістю елементів, що пов’язано з
тим, що він несе основне функціональне навантаження. На цьому рівні умовно
можна виокремити два блоки. Перший представлений низинними елементами
системи теоретичної підготовки. Це її керівні положення (принципи), завдання та
функції. Відповідно до них відбувається формування реалізаційних положень Вони
представлені такими низинними елементами: засоби, методи, форми, умови
реалізації теоретичної підготовки та її контроль. Другий блок представлений
реалізаційно-визначальними елементами відповідно до яких повинна будуватися
теоретична підготовка (розділи підготовки спортсменів та етапи багаторічної
підготовки). Урахування змісту елементів другого блоку дозволяють розробити та
компонувати диференційовані програми теоретичної підготовки.
Кумулятивний ефект взаємодії на рівні реалізації дозволяє утворити
завершальний рівень концепції теоретичної підготовки в спорті, що визначається її
результатом. Рівень результату концепції теоретичної підготовки в спорті
представлений окремими компонентами: когнітивний (новий рівень аналітичного
мислення, розвиток усіх видів розумових процесів спортсменів, серед яких
сприйняття, пам’ять, формування понять, вирішення завдань, уява та логіка, що є
наслідком нагромадження нових знань); методологічний (утворення сукупності знань
про взаємозв’язані способи та прийоми доцільного проведення навчальнотренувальної та змагальної діяльності); психологічний (зміни на основі отриманих
знань психічних процесів і психічних властивостей особистості спортсмена, що
дозволяють досягнути вищої ефективності змагальної та тренувальної діяльності);
комунікативний (усвідомлення обсягу знань, що забезпечує оптимальний процес
обміну інформацією між учасниками системи підготовки спортсменів, залучення до
спілкування ефективних вербальних і невербальних засобів із метою якісної передачі
та отримання інформації); інтегральний (взаємопроникнення структур накопиченого
обсягу системи знань, що лежить в основі змісту теоретичної підготовки із іншими
напрямами діяльності спортсменів).
У межах дослідження ми отримали нові дані, пов’язані із методологією,
сукупністю принципів та функцій теоретичної підготовки. Визначено та
сформульовано принципи теоретичної підготовки: особистісної орієнтації змісту,
критичності,
інформатизації,
економізації,
полісенсорності,
інтеграції,
контрольованості, гуманізму.
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Також новими для теорії спортивного тренування є сукупність функцій
теоретичної підготовки, а саме: когнітивна, cоціалізувальна, виховна, комунікативна,
мотиваційна, гедоністична, аксіологічна, гностична, діагностично-коригувальна,
інформативна, холістична, самореалізування, проектувально-конструктивна.
Стосовно сукупності методів теоретичної підготовки можна говорити про
залучення окремих методів (груп), які по-різному представлені в науковій та
методичній літературі галузі спорту. Серед них ті, які широко представлені у науковій
та методичній літературі із теоретичної підготовки (вербальні та наочні); ті, які
розглядаються науковцями зі спорту для реалізації інших сторін підготовленості
спортсменів (ігровий та змагальний) та ті, які ми ввели до теоретичної підготовки за
допомогою структурно-логічного аналізу їх впливу на спортсмена (інформаційного
пошуку та інтерактивні методи). Однак сукупність усіх цих методів у межах
реалізації завдань теоретичної підготовки ми розглянули вперше.
Схожа ситуація притаманна засобам теоретичної підготовки. Відповідно до
об’єктивних чинників засоби теоретичної підготовки ми умовно розподілили на
основні та допоміжні, технічні та нетехнічні. При підборі та розробленні засобів
теоретичної підготовки визначена потреба врахування основних сенсорних домінант
(візуального, аудіального, пропріорециптивного, емоційного, логічного, інтуїтивного
(творчого), вербального характеру). Водночас більшої ефективності засобів варто
очікувати при використанні навчально-методичного комплексу з наявністю значної
кількості різнопланових компонентів. Інформатизація суспільства та різних галузей
його діяльності, науково-технічний та інформаційний розвиток суспільства дає змогу
констатувати, що усі нетехнічні засоби можуть бути переведені в технічні шляхом
використання конструктивних відповідних інформаційних технологій. Для багатьох
засобів теоретичної підготовки в спорті наявне об’єктивне обґрунтування їх
ефективності, яке провели науковці зі спорту та фізичного виховання.
Проведене дослідження дало нам змогу стверджувати про існування низки
підходів для представлення моделі системи знань спортсменів як змісту теоретичної
підготовки. Однак ми б хотіли не погодитися із науковцями стосовно цілісного
представлення цих моделей системи знань спортсменів. Це пов’язано із тим, що
недоліками існуючих моделей систем знань спортсменів є їх спрощене
представлення та відсутність функціональних зв’язків між окремими розділами
знань.
Для наявних моделей знань спортсменів встановлено відсутність таких
основних властивостей: цілісність (первинність цілого по відношенню до частин),
неадитивність (принципова неможливість зведення властивостей системи до суми
властивостей складових її компонентів), структурність (можливість декомпозиції
системи на компоненти та встановлення зв'язків між ними), ієрархічність (кожен
компонент системи може розглядатися як система (підсистема) ширшої глобальної
системи).
Авторська модель системи знань спортсменів містить дві підсистеми «Основні
знання» та «Допоміжні знання». Підсистема «Основні знання» складається з груп та
розділів, які відповідають специфіці цільово-результативних аспектів системи
підготовки спортсменів. Група «Система підготовки спортсменів» складається із
розділів інформації «Змагальна діяльність» та «Навчально-тренувальний процес»,
група «Забезпечення системи підготовки спортсменів» з розділів інформації
«Матеріально-технічне забезпечення» та «Медико-біологічне забезпечення» та
відносно самостійні розділи «Гуманітарні та соціалізувальні знання» та «Безпека,
правила безпеки».
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Висновки. Організаційно-методологічними рівнями концепції теоретичної
підготовки є такі: передумов, базису, реалізації, результату. У межах формування
змісту концепції теоретичної підготовки в спорті перебуває сукупність принципів та
функцій. Встановлено чинники ефективності теоретичної підготовки в спорті, до
яких належать такі: обсяг інформації, джерела та шляхи передачі інформації,
кількість учасників, період та умови реалізації, контроль.
Створена модель системи знань спортсменів, ґрунтується на структурнофункціональних зв’язках підсистем основних та допоміжних знань та є основою
змісту теоретичної підготовки в спорті.
Структура і зміст теоретичної підготовки в системі багаторічного
удосконалення спортсменів. містить комплекс стандартизованих та варіативних
інформаційних тем, блоків і розділів теоретичної підготовки.
Інформатизацію теоретичної підготовки в спорті обґрунтовано на різних рівнях
концепції теоретичної підготовки в спорті за допомогою визначення принципу
інформатизації та інформативної функції, утворення сукупності методів
інформаційного пошуку та обґрунтування сукупності засобів із урахуванням
процесів інформатизації, визначення дистанційної форми реалізаційних положень в
теоретичній підготовці.
Перспективи подальших досліджень передбачають вивчення ефективності
організаційно-методологічних основ теоретично підготовки системі підготовки з
різних видів спорту.
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АНОТАЦІЇ

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В СПОРТІ
Юрій Бріскін, Мар’ян Пітин, Олена Шай
Львівський державний університет фізичної культури,
Львівський інститут економіки і туризму
Організаційно-методологічними рівнями концепції теоретичної підготовки є такі:
передумов, базису, реалізації, результату. У межах формування змісту концепції теоретичної
підготовки в спорті визначено сукупності принципів та функцій. Встановлено чинники
ефективності теоретичної підготовки в спорті, створено модель системи знань спортсменів,
обґрунтовано структуру і зміст теоретичної підготовки в системі багаторічного удосконалення
спортсменів із комплексами стандартизованих та варіативних інформаційних блоків, визначено
шляхи інформатизації теоретичної підготовки.
Ключові слова: обґрунтування, теоретична підготовка, концепція.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В
СПОРТЕ.
Юрий Брискин, Марьян Питын, Елена Шай
Львовский государственный университет физической культуры.
Львовский институт физической культуры.
Организационно-методологическими уровнями концепции теоретической подготовки
являются: предпосылок, базиса, реализации, результата. В рамках формирования содержания
концепции теоретической подготовки в спорте определено совокупности принципов и функций.
Установлено факторы эффективности теоретической подготовки в спорте, создана модель
системы знаний спортсменов, обосновано структуру и содержание теоретической подготовки в
системе многолетнего совершенствования спортсменов имеющую стандартизированные и
вариативные информационные блоки, определены пути информатизации теоретической
подготовки.
Ключевые слова: обоснование, теоретическая подготовка, концепция.
METHODOLOGICAL JUSTIFICATION OF THEORETICAL TRAINING IN SPORT.
Yuriy Briskin, Marian Pityn, Helen Shay
Lviv State University of Physical Culture.
Lviv Institute of Economy and Tourism.
Organizational and methodological levels of theoretical training conceptionare next:
precognitions, basis, realization and result. In the limits of the conception content formation in sport are
defined the summation of principles and functions. Are set effectivity factors of theoretical training in
sport, created a model of sportsmen knowledge system, justified structure and content of theoretical
training in the system of long-term sportsmen improvement with complexes of standardized and
variable information blocks, determined the ways of theoretical training informatization.
Key words: justification, theoretical training, conception.

ПІДГОТОВКА ЮНИХ БІАТЛОНІСТІВ ДО ЗМАГАНЬ У
СПРИНТЕРСЬКІЙ ТА ЕСТАФЕТНІЙ ГОНКАХ
Артем Бурла, Антон Бурла
Сумський державний університет
Постановка проблеми. Сучасна тенденція до розвитку і вдосконалення
біатлону, уведення у програму змагань спринтерських дистанцій і у зв’язку з цим
збільшення кількості медалей, що розігруються, посилили конкуренцію на
міжнародній арені. Це викликає необхідність у подальшому пошукові і науковому
обґрунтуванні технологій побудови і реалізації тренувального процесу для
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досягнення високих результатів як на спринтерських дистанціях та естафетах, так і
на класичній, двадцятикілометровій дистанції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До програми змагань біатлоністів,
включаючи і найбільші міжнародні змагання, входять такі види: індивідуальна гонка
на 20 км (серед чоловіків), спринт на 10 км, а також гонка із переслідуванням на 12,5
км, гонка з масовим стартом на 15 км та естафета 4 х 7,5 км. Включення двох майже
спринтерських (для біатлоністів) дистанцій значно підвищило видовищність змагань
біатлоністів, проте водночас ускладнило підготовку спортсменів, які виступають на
спринтерських і класичних двадцятикілометрових дистанціях, а також в естафетній
гонці: найважливішою якістю, від рівня якої залежить спортивний результат у бігу на
20 км, є витривалість, у спринтерській же гонці та естафеті успіху найчастіше
досягають біатлоністи, які володіють високим рівнем швидкісної і силової
витривалості.
Сучасні змагання з біатлону характеризуються зростаючою швидкістю
пересування спортсменів на дистанції, підвищенням точності стрільби і зменшенням
загального часу на її виконання.
Відмітною ознакою розвитку сучасного біатлону є також поява на міжнародній
арені молоді, яка успішно конкурує, особливо в естафетній і спринтерській гонках,
що визнані майстрами.
Успішний виступ біатлоністів на змаганнях міжнародного рівня у
спринтерських дистанціях та естафетній гонці забезпечується багатьма чинниками,
насамперед обдарованістю спортсмена до швидкісних проявів швидкісної і силової
витривалості, а також раціональним використанням науково обґрунтованої системи
тренування на кожному з етапів багаторічної підготовки [1].
Проблема наукового обґрунтування технології управління тренувальним
процесом юних спортсменів у біатлоні, де успішний виступ на змаганнях залежить
від цілої низки суперечливих чинників (високої швидкості пересування на дистанції,
влучності стрільби та економії часу перебування на вогневому рубежі), є актуальною.
Вивченню питань підготовки висококваліфікованих спортсменів у біатлоні
присвячені праці багатьох вітчизняних і зарубіжних авторів (В. П. Афанасьєва,
І. Г. Гібатулліна, К. С. Дунаєва, В. П. Карленко, А. Л. Кривенцова, В. Ф. Маматова,
В. В. Мулика, Я. І. Савицького).
Водночас проблемам управління тренувальним процесом у системі підготовки
спортивного резерву в біатлоні присвячено небагато праць. На наш погляд,
найзначнішими з них є праці І. Г. Гібатулліна, Л. Н. Корчевого, В. Ф. Маматова,
В. В. Мулика, Ю. А. Тушкова. Цілісна ефективна система багаторічної підготовки
юних біатлоністів дотепер розроблена недостатньо. У доступній вітчизняній і
зарубіжній літературі нам не вдалося знайти праць, в яких би експериментально і
всебічно досліджені питання індивідуалізації підготовки та участі юних біатлоністів
на спринтерських дистанціях та в естафетній гонці.
Подальше вдосконалення і наукове обґрунтування підготовки юних біатлоністів
до участі у змаганнях на різних дистанціях дозволить найбільш ефективно з
урахуванням здібностей тих, хто займається, управляти тренувальним процесом на
різних етапах підготовки.
Виявлення різноманітності ковзанярського ходу дає можливість більш
варіативного його застосування як засобу ефективного розвитку фізичних якостей
біатлоністів. Вибір раціонального співвідношення засобів фізичної підготовки багато
в чому визначає успішність роботи з юними спортсменами, проте досліджень,
присвячених підготовці юних біатлоністів, недостатньо. Серед них можна відзначити
праці В. Ф. Маматова (1980), І. Г. Гибайдуліна (1986), Г. Я. Шидловського (1987),
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Ю. С. Пядухова (1989), Н. Г. Безмельницина (1990), В. В. Мулика (1999, 2002).
Щодо проблеми індивідуалізації підготовки на ранніх етапах багаторічного
спортивного вдосконалення, то у доступних нам джерелах інформації з теорії та
методики багаторічного вдосконалення спортсменів, як і з методики багаторічного
вдосконалення біатлоністів, в основному наголошується на необхідності
індивідуалізації. Однак оптимальної науково-методичної розробки цього напряму
поки що не зроблено, а підготовка спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних
школах ведеться за уніфікованими програмами, без об’єктивної оцінки схильності
спортсменів до вдосконалення різновидів спеціальної фізичної і технічної підготовки
[3; 4].
Тому пошук найоптимальнішого поєднання тренувальних занять, спрямованих
на розвиток швидкісно-силових якостей і розвиток спеціальної витривалості, є
найважливішою проблемою підготовки у сучасному біатлоні. У зв’язку з цим
актуальність сучасного дослідження не викликає сумнівів і має як теоретичне, так і
практичне значення для підготовки юних біатлоністів.
Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами.
Дослідження проводилося відповідно до Зведеного плану НДР у сфері фізичної
культури і спорту України на 2011–2015 рр. «Удосконалення системи підготовки
спортсменів з циклічних видів спорту в різних структурних утвореннях багаторічної
спортивної підготовки» (державна реєстрація № 0106U011987). Роль авторів у
виконанні цієї теми полягала у зборі й аналізі фактичного матеріалу про особливості
фізичної підготовленості біатлоністів на етапі поглибленої спортивної спеціалізації.
Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально
перевірити методику спеціальної підготовки юних біатлоністів на етапі поглибленої
спортивної спеціалізації у спринтерській та естафетній гонках.
Завдання дослідження:
1. Вивчити сучасний стан системи підготовки юних біатлоністів, визначити
проблеми і шляхи вдосконалення методики розвитку швидкісно-силових здібностей і
спеціальної витривалості юних біатлоністів.
2. Обґрунтувати інформативні критерії, нормативи та методику інтегральної
оцінки юних біатлоністів на етапах річного циклу підготовки.
3. Визначити сутність факторів і найбільш значущі показники фізичної
підготовленості юних біатлоністів, що впливають на результативність змагальної
діяльності у спринтерській та естафетній гонках.
Методи дослідження: аналіз літературних джерел; педагогічні спостереження,
аналіз документів планування та обліку тренувального процесу, опитування тренерів
і спортсменів.
Результати дослідження та їх обговорення.
Сучасна система підготовки спортсменів є складним, багатофакторним явищем.
Основна мета підготовки – досягнення спортсменами найвищих спортивних
результатів. При цьому основною підсистемою підготовки спортсменів є спортивне
тренування.
Оцінюючи сучасний стан біатлону, можна виділити такі основні тенденції в
його розвитку, що спостерігаються протягом останнього десятиліття:
– відбулось значне зростання спортивних результатів;
– збільшилась кількість змагальних дисциплін;
– змінюється тривалість дистанцій з тенденцією до її зменшення;
– змінились умови старту в індивідуальних гонках: застосування масового
старту, старту переслідування зі збереженням в деяких дисциплінах одиночного
(окремого) старту;
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– розширився загальний календар міжнародних змагань;
– найсильніші спортсмени майже не виступають усередині країни, а змагаються
за кордоном у серіях гран-прі і комерційних стартах;
– збільшився ступінь локалізації змагальної діяльності спортсмена на лижному
стадіоні, а не на трасі.
Усе це примушує спортсменів і тренерів переглядати зміст і методику
підготовки до змагань. При цьому, зважаючи на відсутність спеціальних досліджень з
гоночної підготовки біатлоністів, більшість тренерів використовують рекомендації
для лижників-гонщиків без урахування специфічних особливостей біатлону, що не
завжди себе виправдовує.
Аналіз наукових досліджень засвідчив, що на сучасному етапі розвитку
біатлону спеціалісти приділяють основну увагу питанням методики оволодіння
навичками стрільби, тактиці пересування біатлоніста на лижах зі зброєю, тактиці
підходу до вогневого рубежу, впливові фізичного навантаження (лижної гонки) на
влучність стрільби.
На цьому етапі спеціалісти приділяють основну увагу питанням розробки
модельних характеристик змагальної діяльності біатлоністів та оптимізації на їх
основі тренувального процесу, встановленню ефективного співвідношення і
чергування видів спеціальної підготовки – комплексної, гоночної і стрілецької,
методики розвитку спеціальної витривалості, зокрема силової, а також питанням
удосконалення стрілецької підготовленості.
Включення тренувальних занять лише комплексного характеру в мікроцикли на
заключних етапах підготовки не забезпечує умов для зберігання, а тим більше –
підвищення досягнутого рівня силових, швидкісно-силових якостей, які визначають
результат виступів у біатлоні. Менш ефективним є також значне використання у
мікроциклі тренувальних занять гоночної спрямованості (без стрільби). Це
призводить до зниження рівня спеціальної стрілецької підготовленості біатлоністів,
хоча і дещо забезпечує підвищення швидкісних і швидкісно-силових можливостей.
Унаслідок того, що у біатлоні поєднані два різноспрямованих види спорту і
кожен з видів відносно іншого є «контрастним», тим самим можна створити той
необхідний ефект, який забезпечить підвищення спортивно-технічних результатів.
Результати дослідження підтвердили, що чергування протилежних за характером
рухової діяльності режимів роботи дозволяє найкраще вирішувати часткові завдання
спортивного вдосконалення біатлоністів.
Щодо питань розвитку спеціальної витривалості біатлоністів, зокрема її
складової – силової, найефективнішими засобами тренування тут, на думку
Н.С. Дунаєва у спів. (1982), є ізокінетичні та ізодинамічні вправи, що достатньо
повно відтворюють за циклочасовими, просторовими і динамічними параметрами
основну змагальну вправу [5].
За ефективністю впливу вправи для розвитку силової витривалості біатлоністів
автори розподіляють в такій послідовності: пересування на лижах (лижоролерах)
одночасним безкроковим ходом; пересування ковзанярським ходом без
відштовхування руками; вправи на тренажерах; стрибкова імітація поперемінного
двохкрокового ходу з палицями. При цьому автори відзначають, що, застосовуючи
спеціальні вправи, спрямовані на розвиток силової витривалості у біатлоністів,
перевагу серед методів тренування слід віддавати перемінному, повторноперемінному та інтервальному.
Динаміка зростання спортивних досягнень у сучасному біатлоні, як правило,
обумовлена насамперед трьома чинниками: значним покращанням результатів у
лижній гонці; підвищенням швидкострільності і зменшенням часу перебування на
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вогневих рубежах, високою точністю стрільби і, як наслідок, більшою щільністю
результатів призерів змагань.
У цілому аналіз результатів виступів провідних біатлоністів світу доводить, що
у сучасному біатлоні виразно простежується тенденція до підвищення швидкості
пересування по дистанції, що свідчить про зростаючу значущість гоночної
спринтерської підготовки.
Таким чином, загальна тенденція до розвитку виду спорту і поява у програмі
змагань, що залежать від підсумкового спортивного результат у спринтерських
гонках, потребує значної переорієнтації у тренувальному процесі в бік підготовки до
спринтерських дистанцій.
Необхідно зазначити, що результати виступів у гонках переслідування
безпосередньо залежать від того, з яким програшем буде стартувати спортсмен, тобто
від успішності виступів у спринтерській гонці. Розрахунки спеціалістів засвідчують,
що реально досягти призового місця у пасьюте можна, якщо спортсмен опинився не
далі 15-ї позиції після спринтерської гонки, маючи при цьому програш лідеру не
більше ніж 1 хвилина 12 секунд у чоловіків та 1 хвилина і 30 секунд у жінок.
Включення до програми змагань гонки за системою Гундерсена (пасьюта),
масстарту і змішаної естафети ще більше збільшило значущість фактора гоночної
підготовки біатлоністів. У зв’язку з цим у підготовці висококваліфікованих
біатлоністів повинно бути насамперед вирішено завдання щодо підвищення
швидкості у гонці за скорочення часу перебування на вогневому рубежу з
мінімальною кількістю промахів у стрільбі.
Необхідно відзначити варіативність показників змагальної діяльності та
неоднозначність їх внеску в інтегральний спортивний результат. Так, у
спринтерських гонках у біатлоністів високого класу внесок гоночного компонента у
спортивний результат становить понад 70%, стрілецького – 20–25%, часу затримання
на рубежах – 5–6%.
Аналіз змагальних пульсограм біатлоністів дозволяє стверджувати, що можливе
ведення якісної стрільби за високих пульсових режимів. Суттєво те, що від пострілу
до пострілу кількість штрафного часу не зменшується, що означає можливість
ведення швидкої і точної стрільби за високих пульсових режимів. Доцільно
відзначити, що від рубежа до рубежу варіативність ЧСС знижується, а на останніх
рубежах відновлення ЧСС значно менше, ніж на перших. Це свідчить про стомлення,
що накопичується до кінця гонки. Однак і у цьому випадку немає достовірного
погіршення якості стрільби від рубежа до рубежу. Принциповим є те, що біатлоністи
можуть або зовсім не знижувати швидкість під час підходу до вогневого рубежу, або
знижувати її незначно.
Усе це змушує критично ставитися до перегляду суттєвих уявлень про
швидкість проходження біатлоністами змагальних дистанцій, тактико-технічних дій
на вогневих рубежах.
Висновки.
Аналіз й узагальнення літературних даних з проблеми підготовки біатлоністів
засвідчив, що на сучасному етапі розвитку біатлону основна частина праць
присвячена розробці моделей змагальної діяльності спортсменів, особливостям
побудови тренувального процесу, розвитку спеціальної підготовленості. При цьому
питання щодо співвідношення основних видів тренувальних занять зводять до
гіпертрофованої ролі гоночної, комплексної і стрілецької підготовки. Значущість
указаних чинників у досягненні високих спортивних результатів аргументується в
основному суб’єктивними емпіричними критеріями. Зростання спортивних
результатів значною мірою залежить від якості відбору і продуктивності
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застосування засобів і методів підготовки, оптимальної побудови тренувального
процесу, управління ним з урахуванням кваліфікації та етапу підготовки спортсмена.
Перспективи
подальших
досліджень.
У
подальших
дослідженнях
передбачається розширити коло можливих чинників, що впливають на підвищення
спортивно-технічних результатів в біатлоні.
1.
2.
3.

4.

5.
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АНОТАЦІЇ

ПІДГОТОВКА ЮНИХ БІАТЛОНІСТІВ ДО ЗМАГАНЬ У СПРИНТЕРСЬКІЙ ТА
ЕСТАФЕТНІЙ ГОНКАХ
Артем Бурла, Антон Бурла
Сумський державний університет
Змагання з біатлону, як правило, поводяться на трасах різного профілю. Тому спортсмени
повинні не тільки досконало володіти ковзанярським ходом, але й класичним способом
пересування. Це сприяє стійкості й впевненості спортсмена на трасі. Встановлено, що спортивна
підготовка юних біатлоністів порівняно з підготовкою дорослих, кваліфікованих спортсменів,
має ряд методичних та організаційних особливостей. Заняття біатлоном в перші роки тренування
не повинні бути направлені на підвищення рівня загальної та спеціальної витривалості, а в
більшій мірі – на підвищення рівня різносторонньої фізичної підготовленості і, перш за все, на
підвищення швидкісних, швидкісно-силових і силових якостей тих, хто займається.
Ключові слова: юні біатлоністи, фізична підготовка, швидкісна, силова підготовка.
ПОДГОТОВКА ЮНЫХ БИАТЛОНИСТОВ К СОРЕВНОВАНИЙ В
СПРИНТЕРСКОЙ И ЭСТАФЕТНОЙ ГОНКИ
Артем Бурла, Антон Бурла
Сумской государственный университет
Соревнования по биатлону, как правило, проводятся на трассах различного профиля.
Поэтому спортсмены должны не только в совершенстве владеть конькобежным ходом, но и
классическими способами передвижения. Это способствует устойчивости и уверенности
спортсмена на трассе. Спортивная подготовка юных биатлонистов в отличии от подготовки
взрослых, квалифицированных спортсменов, имеет ряд методических и организационных
особенностей. Занятия биатлоном в первые годы тренировки не должны быть направлены на
повышение уровня общей и специальной выносливости, а в большей степени – на повышение
уровня разносторонней физической подготовленности и, прежде всего, на повышение
скоростных, скоростно-силовых и силовых качеств занимающихся.
Ключевые слова: юные биатлонисты, физическая подготовка, скоростная, силовая
подготовка.
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TRAINING YOUNG BIATHLETE TO COMPETE IN THE SPRINT RELAY RACE AND
Artem Burla, Anton Burla
Sumy State University
Competitions in biathlon are held, as a rule, at various reliefs ski routes. That’s why equally with
skate-mode movement the biathletes ought to master classical way of skiing. This greatly widens the
means for developing special staying power of biathletes. You may see the dynamics of the various
components of biathletes readiness of the experimental period. It has been found that sport training of
young biathletes in difference from qualified adult athletes has some organizational and methodical
features. First year biathlon training should be directed not on general and special stamina improving
but on speed, speed-strength and strength qualities.
Key words: young biathletes, physical training, speed and strength training.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ
СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СПОРТИВНИХ КОМАНДАХ З РІЗНИМ ТИПОМ
ВЗАЄМОДІЇ
Сергій Войтенко
Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту, України
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спільну
діяльність ми розглядаємо як систему складноорганізованих взаємопов’язаних
компонентів, які різнобічно характеризують її особливу структуру та координують
взаємодію суб'єктів спортивної діяльності. Експериментальне дослідження
механізмів детермінації спільної діяльності спортивної команди визначило
доцільність системного розгляду якісних показників спільної діяльності у
спортивних командах з різним типом взаємодії і було зорієнтоване переважно на її
системний аналіз, який виступає в ролі детермінант групової ефективності та сприяє
його підвищенню у спортивних командах що диференціюють залежно від
особливостей взаємодії між партнерами.
Необхідність та обґрунтованість системного підходу, на нашу думку,
обумовлена низкою встановлених факторів залежності виникнення групової
взаємодії між партнерами від достатньо різноманітних, на перший погляд, мало
пов’язаних між собою спільних дій, у яких групова ефективність команди має
визначальне значення, наприклад кількісний і якісний склад, структура, узгодження
функцій та успішна організація спільних (тренувальних) дій спортсменів. Водночас
спільна діяльність є багатовимірною ієрархічною організованою системою,
компоненти якої мають спільне коріння та тісно взаємопов’язані. Під системним
підходом розуміється особлива позиція дослідника та арсенал засобів, які фіксують
предмет дослідження як багатоякісний, єдиний та мінливий. Натомість, як відомо,
основним критерієм для виділення будь-якої системи із навколишнього світу є її
вивчення щодо цільового призначення [1]. У зв’язку з цим важливо правильно
визначити системні основи, тобто ті рівні, які лежать в основі функціонування
системи. Віднесення тих або інших явищ спільної діяльності до системних утворень
визначає необхідність встановлення їх компонентного складу.
Виходячи з цих позицій, будемо розглядати процеси регуляції спільної
діяльності у спортивних командах з різним типом взаємодії як системну категорію.
Визначальними позиціями системного підходу до дослідження окремих якісних
показників спільної діяльності та групової ефективності є пошук значущих
особливостей, атрибутів та характеристик, які утворюють нові системні якості, що не
були властиві окремим компонентам системи.
В ході дослідження ми керувались набором понять, які, з огляду на специфіку
методичного підходу, потребують спеціального визначення. Так, під поняттям
“система” ми розуміємо сукупність елементів, які знаходяться у взаємозв’язках та
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відносинах між собою та утворюють певну цілісність. У якості ключових положень,
які визначають поняття “система” та характеризують особливості системного
підходу, розглядалися такі особливості: по-перше, виникнення якісно нових
системних властивостей, які не характерні для окремо взятих компонентів системи,
що по-особливому поєднує їх та утворює своєрідну організацію з принципово
новими якостями; по-друге, різні за своїм природним та якісним походженням
компоненти системи мають тенденцію до злагодженої взаємодії, вони також
взаємодоповнюють один одного у походженні та функціонуванні [1].
В значені компонента системи мають на увазі найменшу її складову частину,
яка, з одного боку окреслює межу системи в цілому, а з іншого – є такою її частиною,
що потенційно може розглядатися як цілісна система, але в іншому масштабі аналізу
[7]. Так, якісні показники ефективності спільної діяльності спортивної команди, що
розглядається нами як системне утворення, у структурному відношенні поділена на
сім компонентів: групова ефективність, групові ролі, групова взаємодія, групова
ідентичність, групова суб’єктність, групова організованість та групова самооцінка.
Поняття “структура” в досліджені визначалося наступними ознаками: 1) сталість та
інваріантність, 2) внутрішня організація, 3) сукупність не усіх, а лише деяких зв’язків
елементів компонентів, які визначають якість цієї системи. Натомість сама система
характеризується рухливістю основ, мінливістю детермінант, виникненням нових
властивостей або якостей, перетворенням структури цілісності [7]. Таким чином під
поняттям “система” розуміється гнучке динамічне утворення, здатне змінюватися у
певних межах, вихід за які неодмінно призведе до деструкції структури, втрати ознак
системності та системних якостей, тобто незворотного руйнування самої системи.
Завдяки отриманим в процесі теоретичного аналізу результатам була побудована
схема структурної організації якісних показників ефективності спільної діяльності
спортивної команди, яка графічно представлена на рисунку 1.
ЯКІСТЬ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Групова
ідентичність

Групова
суб’єктність

Групові
ролі

Групова
взаємодія

Групова
організованість

Групова
самооцінка

Групова ефективність

Здібність

Єдність

Стійкість

Підготовленість

Зусилля

Рис. 1 Структурна організація якісних показників ефективності спільної діяльності
спортивної команди.
Вивчення спільної діяльності спортивних команд з різним типом взаємодії,
передусім, передбачає виявлення таких компонентів які є джерелом, засобом або
додатковим механізмом впливу на процес формування, управління та підвищення
якісних показників спільної діяльності. Найважливішим наслідком ефективного
використання якісних показників спільної діяльності та здійснення їх регуляції є
забезпечення спортивних команд як найширшим арсеналом засобів групової
ефективності.
Зв’язок дослідження з науковими планами, темами. Дослідження виконано
згідно з науковим проектом «Ресурсне забезпечення системи підготовки спортсменів
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в олімпійському спорті». Державний реєстраційний № 0113U004034. Затверджено
Міністерством освіти і науки України на 2013-2014 рр.
Мета дослідження. Порівняльний аналіз якісних показників ефективності
спільної діяльності в спортивних командах з різним типом взаємодії.
Завдання дослідження:
1. Визначити якісні показники ефективності спільної діяльності в спортивних
командах з різним типом взаємодії.
2. Здійснити ранжування та встановити рейтинг типів взаємодії.
Методи дослідження: аналіз і узагальнення науково-методичної літератури;
психодіагностичне тестування з допомогою: «опитувальника групової ефективності
спортивної команди» Фельц Д. & Лиргг С. (адаптація Колосова А.Б., Войтенка С.М.
[5]), опитувальника для оцінки ролей в команді (М.Белбін), тесту “зорово-аналогова
шкала” (О.С. Чернишов, Ю.О. Лунєв, С.В. Саричев), тесту “карта-схема психологопедагогічної характеристики групи” (розроблена Л.І. Уманським, А.М. Лутошкіним,
О.С. Чернишовим), модифікації шкали організаційної ідентифікації Дж.Чені
(адаптація А.В. Ловакова), тест “типи групової суб'єктності (К.М. Гайдар),
опитувальник групової самооцінки; методи математичної статистики (аналіз середніх
величин, ранжування, непараметричний дисперсійний аналіз (Н-критерій КрускалаУоліса).
Організація дослідження. У досліджені, взяли участь 325 спортсменів віком
від 13 до 41 років, серед них 260 чоловіків та 65 жінок. Комплектування груп у
порівняльному аналізі здійснювалось за принципом взаємодії партнерів в спортивних
командах: (СВ) спільно-взаємопов’язаний (футбол, міні-футбол, баскетбол, волейбол,
хокей на траві, акробатика), (СІ) спільно-індивідульний (бадмінтон, бокс, грекоримська боротьба, фехтування), (СС) спільно-синергічний (акробатика (стрибки),
велоспорт трек, веслування на байдарках та каноях) та (СП) спільно-послідовний
(легко атлетична естафета) типи.
Результати дослідження та їх обговорення. Порівняльна характеристика
якісних показників спільної діяльності у спортивних командах із різним типом
взаємодії (табл. 1) свідчить що аналіз даних групової самооцінки спортивної команди
встановив відмінність у командах із різним типом взаємодії за показниками:
“здібності групи вирішувати важкі ситуації” (H=11,35; p<0,01; v=3), де найвищі
значення виявлено у команд із СС типом взаємодії (8,10±1,5), натомість, найменший
рівень цього показника (7,56±1,5) був зареєстрований у командах із СВ типом
взаємодії; “фізична підготовленість команди” (H=8,19; p<0,042; v=3), найвищі
значення зареєстровано у команд СС (8,37±1,1) та СІ (8,00±1,1) типів взаємодії;
“технічна підготовленість команди” (H=28,83; p<0,001; v=3), найвище значення
виявили в командах СС типу взаємодії (8,49±1,5), натомість найнижчий показник
(7,27±1,5) зафіксовано у команд з СВ; “тактична підготовленість команди” (H=17,28;
p<0,001; v=3), найвищий показник зареєстрований у командах із СС типом взаємодії
(8,44±1,1), натомість найменші показники були виявлені в командах зі СВ типом
взаємодії (7,44±1,7); “ефективність командної взаємодії” (H=42,64; p<0,001; v=3)
найвище значення цього показника виявлено у командах із СС типом взаємодії
(8,74±1,6), водночас найменші показники у команд із СВ типом взаємодії (7,59±1,5),
та “середнє значення” (H=27,66; p<0,001;v=3).
Аналіз показників групової організованості за чотирма досліджуваними
показниками продемонстрував наявність істотних відмінностей в спортивних
командах із різним типом взаємодії. Статистично достовірну відмінність результатів
виявлено у показниках “спрацьованість” (H=22,63; p<0,001; v=3). Важливо, що
найвищі значення за цим показником зареєстровано у спортивних командах СС
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(74,51±20,2), СП (73,15±10,8) та СІ (73,05±14,3) типів взаємодії, що пояснюється
проявом функціонально-рольової узгодженості. Меншою мірою цей показник
виражається у командах із СВ типом взаємодії.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика якісних показників ефективності спільної
діяльності у спортивних командах із різним типом взаємодії

Групова самооцінка

Показник спільної
діяльності
Здібності групи
вирішувати важкі
ситуації
Фізична
підготовленість
команди
Технічна
підготовленість
команди
Тактична
підготовленість
команди
Ефективність
командної
взаємодії
Середнє значення

СВ
x ±S

Тип групової взаємодії
СІ
СП
x ±S
x ±S

СС
x ±S

H

p

7,56±1,5

7,78±1,5

7,76±1,1

8,10±1,5

11,35

0,01

7,80±1,5

8,00±1,1

7,92±1,0

8,37±1,1

8,19

0,04

7,27±1,5

7,57±1,4

7,85±1,4

8,49±1,5

28,83

0,01

7,44±1,7

7,76±1,5

7,85±1,5

8,44±1,1

17,28

0,01

7,59±1,5

8,44±1,4

8,31±1,3

8,74±1,6

42,64

0,01

7,53±1,3

7,91±1,0

7,91±1,0

8,43±1,0

27,66

0,01

Групова ідентичність

Групова
організованість

Спрацьованість
65,37±17,8 73,05±14,3 73,15±10,8 74,51±20,2 22,63
Психологічна
64,16±20,5 66,74±19,2 64,62±20,3 72,27±20,2 10,51
сумісність
Успішність
виконання
64,77±18,8 65,22±18,7 64,62±25,1 78,51±16,1 30,53
поставлених
спорт. завдань
Середнє значення 64,77±17,1 68,34±13,0 67,46±14,7 75,1±15,0 20,97
Само11,32±2,8 11,43±2,6
12,31±5,1 11,49±3,2
2,13
категоризація
Валентність
6,62±4,3
5,16±3,3
10,15 ±5,8
5,63±3,8
10,08
ідентифікації
Емоційна
17,11±8,7 17,11±3,4
15,46±3,5 17,25±3,1
5,59
прив’язаність
Спільність
групових цілей і
14,32±3,0 15,19±3,3
15,69±2,7 14,66±2,8
5,4
цінностей
Середнє значення 12,34±3,0 12,22±1,8
13,40±2,9 12,26±2,0
1,15
Графічна шкала
оцінки
5,54±1,1
5,81±1,4
5,69±1,7
6,32±1,1
31,05
організаційної
ідентичності
Примітки: сірим кольором позначено показники, які є достовірно відмінними
критерієм (n=325, v =3)
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0,01
0,015

0,01
0,01
0,55
0,01
0,13
0,14
0,60
0,01

за Н-
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Продовж. Табл. 1

Групова ефективність

Групові ролі

Групова
суб’єктність

Групова взаємодія

Показник спільної
діяльності
Спрямованість
активності
Організованість
команди
Інтелектуальна
комунікативніст
ь
Психологічний
клімат
Оцінка ступеня
розвитку
Середнє
значення
Потенційна
суб’єктність
Реальна
суб’єктність
Рефлексуюча
суб’єктність
Середнє
значення
Діючий
Голова
Порушник
спокою
Мислитель
Дослідник
ресурсів
Оцінювач
Колективіст
Доводить до
кінця
Середнє
значення

СВ
x ±S

Тип групової взаємодії
СІ
СП
x ±S
x ±S

СС
x ±S

H

p

41,06±5,6

41,86±5,3

39,08±6,0

41,66±5,7

5,43

0,14

40,81±5,9

43,19±4,0

38,23±5,8

43,00±6,4

16,73

0,01

41,01±5,7

41,97±5,0

39,85±6,2

41,22±6,2

2,85

0,42

40,47±5,4

43,35±4,9

39,23±7,0

43,41±4,5

24,59

0,01

163,35±19,
6

170,37±17,0

156,39±21,9

169,29±19,
9

15,35

0,01

40,84±5,65

42,59±4,79

39,10±6,25

42,32±5,70

12.4

0,01

40,84±5,65

42,59±4,79

39,10±6,25

42,32±5,70

12.4

0,01

48,75±7,7

48,97±4,4

47,38±4,5

48,00±7,4

2,53

0,47

48,26±7,4

45,16±3,5

45,62±4,3

46,36±7,4

9,62

0,02

48,73±5,8

47,12±3,1

46,64±3,5

47,85±5,7

3,31

0,35

8,85±4,9
7,77±5,1

11,92±6,8
7,47±4,9

9,38±4,4
8,54±7,1

8,29±4,8
8,84±5,3

7,68
2,31

0,05
0,51

9,56±5,5

9,03±5,0

7,08±3,2

10,53±7,5

2,54

0,47

6,94±5,0

7,92±5,4

6,38±3,8

6,50±4,5

1,55

0,67

8,03±5,2

8,69±6,3

7,31±3,4

7,32±5,6

2,86

0,41

6,85±5,2
11,96±6,5

7,31±6,1
8,50±5,7

8,00±3,6
11,23±5,8

5,40±4,1
10,86±5,9

5,42
7,61

0,14
0,05

8,94±5,1

8,61±6,3

9,85±5,0

11,29±5,7

10,59

0,01

8,61±0,7

8,71±0,3

8,47±0,8

8,63±0,4

0,86

0,84

Здібність

30,96±5,5

32,86±4,7

31,08 ±4,7

33,93±3,2

16,33

Єдність

30,30±5,5

30,95±5,6

29,62±4,8

31,29±6,4

2,59

0,46

Стійкість

30,53±5,0

28,97±5,6

30,85±4,4

32,19±4,1

11,09

0,01

Підготовленість

30,99±5,5

33,00±5,6

30,85±4,8

34,34±3,9

17,71

Зусилля

30,90±5,1

31,76±4,8

30,23 ±4,7

33,12±4,8

9,77

0,00
1

0,00
1
0,02

Середнє
0,00
30,74±4,5
31,51±4,2
30,52±4.0
32,97±3,3 11,40
значення
9
Примітки: сірим кольором позначено показники, які є достовірно відмінними за Нкритерієм (n=325, v =3)
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За показником “психологічна сумісність” (H=10,51; p=0,015; v=3) найвищі
значення виявлено у спортивних командах із СС типом взаємодії (72,27±20,2), що
вказує на здатність представників цих команд вступати в взаєморозуміння один з
одним для передачі інформації і координації своїх зусиль, взаємодоповнювати один
одного в умовах спільної діяльності, так щоб ця команда являла собою цілісність в
оптимальному поєднанні, найменші показники (64,16±20,5) зафіксовано у команд із
СВ типом взаємодії.
Встановлено існування відмінностей у командах за показниками “успішність
виконання поставлених спортивних завдань” (H=30,53; p<0,001; v=3) виявлено
найвищі значення у спортивних командах з СС типом взаємодії (78,51±16,1),
виражається це підвищеною задоволеністю партнерів від спільних дій, досягненням
спільних завдань, а також позитивною емоційною розрядкою після успішного
подолання змагальних труднощів. Водночас меншою мірою цей показник
виражається у командах з СВ (64,77±18,8) та СП (64,62±25,1) типом взаємодії.
Вірогідна відмінність показників середнього значення “групової організованості”
(H=20,97; p<0,001; v=3) засвідчує найвищі значення (75,1±15,0) у командах із СС
типом взаємодії.
Порівняльний аналіз групової ідентичності у спортивних командах із різним
типом взаємодії виражено достовірну відмінність за показниками “валентність
ідентифікації” (H=10,08; p<0,01; v=3), та “графічної шкали оцінки організаційної
ідентичності” (H =31,05; p<0,01; v=3). За показником “валентність ідентифікації”
найвищі значення виявлено у командах із СП типом взаємодії (10,15±5,8), наявність
високого рівня валентності ідентифікації виступає якістю адаптивного стану
ідентичності, оскільки це пов'язано з наполегливістю в досягненні мети, точністю і
відповідальністю, організованою спрямованістю, активністю та впевненістю в собі.
Натомість, найменше значення за цією ознакою було зафіксовано у командах із СІ
(5,16±3,3) та СС (5,63±3,8) типом взаємодії, що характеризується з такими ознаками в
групі як імпульсивністю, тривожністю, вразливою невпевненістю у своїх силах, яка
очевидно, є наслідком негативної і нейтральної валентності та відповідає
неадекватно-заниженій і нестійкій самооцінці.
За показниками “графічної шкали оцінки організаційної ідентичності” найвищі
значення (6,32±1,1) виявлено в командах із СС типом взаємодії, що пояснюється
щільністю зв’язків системи індивід-команда, процесом самоототожненя однієї особи
з іншою, з командою, особисте прийняття зовнішніх цінностей, норм, зразків та
традицій. Натомість, найменше значення (5,54±1,1) було зафіксовано у спортивних
команд з СВ типом взаємодії.
Аналіз відмінностей у характеристиках групової взаємодії спортивних команд з
різним типом взаємодії виявив відмінності за показниками “організованість команди”
(H = 16,74; p<0,001; v=3), та “психологічний клімат” (H=24,59; p<0,001; v=3). За
показниками “організованість команди” найбільш результативні значення виявлено у
командах із СІ (43,19±4,0) та дещо менші значення (43,00±6,4) СС типом взаємодії.
Це вказує на високий командний рівень бездоганно виконувати спільну діяльність в
напружених умовах, з мінімальним розмахом кращих і гірших результатів. Найменш
результативні показники (38,23±5,8) були виявлені у спортивних командах із СП
типом взаємодії. Привертає увагу і те, що найвищі значення за показниками
“психологічний клімат” також зареєстровано у командах із СС (43,41±4,5) та СІ
(43,35±4,9) типом взаємодії, це пояснюється відображенням рівня емоційного
задоволення учасників команди на тлі включення їх в високоорганізовану спільну
діяльність, яка проявляється в зменшеній кількості конфліктних ситуацій всередині
56

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
команди, а в цілому, в розкриті їх потенційних можливостей. Меншою мірою цей
показник виражено у командах з СП типом взаємодії (39,23±7,0).
При порівняльному аналізі результатів групової суб’єктності у спортивних
командах із різним типом взаємодії було виявлено достовірну відмінність у
показниках “рефлексуюча суб’єктність” (H=9,62; p<0,05; v=3). Найрезультативніші
значення за цим параметром було виявлено у спортивних командах із СВ типом
взаємодії (48,26±7,4). Це вказує на психологічну єдність, та розвинене почуття “Ми”
в команді, яка здатна оцінювати власний потенціал, співвідносити його з груповими
домаганнями, здійснювати самоаналіз власних сильних і слабких сторін, а також
спільно обговорювати мету і завдання, які стоять перед командою. Найменші
показники (45,16±3,5) були виявлені у командах СІ типу взаємодії. За рештою
показників групової суб’єктності статистично вірогідних відмінностей виявлено не
було.
Порівняльний аналіз показників групових ролей в спортивних командах з
різним типом взаємодії, дав можливість порівняти диференційовані вибором ролей
простори, які є складовою суб'єктивно відчутного “поля” персональної активності
конкретного спортсмена всередині команди. Порівняльний аналіз експериментальних
даних засвідчив статистично вірогідну відмінність за показником “діючий”
(H=7,68;p<0,05; v=3), найвищі значення (11,92±6,8) було виявлено у командах СІ
типу взаємодії, основною якістю спортсменів цих команд є дисциплінованість, вони
упорядковано підходять до дорученої їм роботи. Статистично достовірні зміни
виявлені за показником “колективіст” (H=7,61; p<0,05; v=3), де найбільш
результативні значення було виражено у командах із СВ типом взаємодії (11,96±6,5),
переважна кількість спортсменів за цією характеристикою здатна покращувати
моральний клімат у команді, підвищуючи ступінь співпраці між її членами, найменші
данні за цим показником зареєстровано у командах із СІ типом взаємодії (8,50±5,7).
Статистична відмінність експериментальних даних спостерігалась за показником
“той хто доводить до кінця” (H=10,59; p≤0,01; v=3), найвищі значення (11,29±5,7)
зареєстровано в спортивних командах із СС типом взаємодії, спортсмени цієї
групової ролі прагнуть узгодженості та послідовності спільних дій, схильні до
досягнення досконалості в усьому за що беруться та непохитні у досягненні
наміченого. Натомість, найменше значення за показником було зафіксовано у команд
з СІ типом взаємодії (8,61±6,3). Решта показників не мала статистично значущих
відмінностей.
За показниками групової ефективності спортивної команди встановлено
відмінність за показником “здібність” (H=16,33; p<0,001; v=3) де найбільше значення
(33,93±3,2) виявлено у командах із СС типом взаємодії, що трактує їх швидке
набуття, закріплення і ефективне використання знань, умінь і навичок на практиці.
Натомість, найменше значення виявлено у командах із СВ та СІ типом взаємодії
(30,96±5,5). Статистичну відмінність даних виявлено за показником “стійкість”
(H=11,09; p<0,01; v=3). Найбільш результативні значення було виявлено у командах із
СС типом взаємодії (32,19±4,1), що вказує на підвищену командну оцінку опору
можливим невдачам, а також стійкий стан до переповненої непохитності, рішучості
та наполегливості у спільних діях в реалізації поставлених командних завдань. Менш
результативні показники у командах із СВ (30,53±5,0) та СП (30,85±4,4) типом
взаємодії. Статистично достовірна відмінність зафіксована за показником
“підготовленість” (H=17,71; p<0,001; v=3), найвищі значення (34,34±3,9) виявлено у
командах із СС типом взаємодії, що очевидно, є наслідком внутрішньо
психологічного налаштування, та в кінцевому результаті визначає позитивну
динаміку спільної діяльності спортсменів. Натомість найменші дані зафіксовано у
57

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
командах із СВ (30,99±5,5) та СП (30,85±4,8) типом взаємодії, що очевидно залежить
від нестабільності у продуктивності команди та успішності її діяльності.
Статистично вірогідна відмінність спостерігається за показником “зусилля” (H=9,77;
p<0,02; v=3), найвищі значення виявлено в командах з СС типом взаємодії
(34,34±3,9), що вказує на високу оцінку визначених командних можливостей,
необхідних для виконання спільної діяльності. Водночас, найменший показник
(30,23±4,7) зафіксовано у командах з СП типом взаємодії. Зафіксована також
достовірна відмінність за показником “середнього значення” (H=11,40 p<0,009; v=3),
де найвище значення (32,97±3,3) зафіксовано у спортивних командах з СС типом
взаємодії, що обґрунтовує попередні данні показників. За показником, що
характеризує оцінку спільності у діях “єдність” у спортивних командах, достовірних
відмінностей не виявлено.
Відповідно до аналізу статистично достовірних відмінностей за показниками
групової ефективності у командах із різним типом взаємодії здійснено ранжування
даних та встановлено рейтинг типів взаємодії. Найвищий показник зафіксовано у
командах з СС типом взаємодії (20), відзначається і те, що, найвищі значення
спостерігаються за усіма показниками групової ефективності. Менший показник у
командах з СІ типом взаємодії (13), та найменші показники зафіксовано у командах з
СВ (9) та СП (8) типом взаємодії. Вочевидь команди з СС типом взаємодії
переважають тіснотою відносин та високою узгодженістю спільних дій членів
команди, заради досягнення групового результату.
У процесі дослідження здійснено порівняльний аналіз якісних показників
спільної діяльності в спортивних командах із різним типом взаємодії. За
результатами підрахунку здійснено ранжування середньостатистичних даних якісних
показників спільної діяльності та встановлено рейтинг типів взаємодії в якому
найвищу суму рангів (20) зафіксовано в командах із СС типом взаємодії. Найменші
показники за сумою рангів (12) зафіксовано у команд із СП типом взаємодії.
Проміжні (друге і трете) значення сум рангів відповідно отримали СІ (16) та СВ (13)
типи взаємодії. Справедливість отриманих результатів обумовлена ступенем відчуття
спільності зусиль для досягнення групового результату. Індивідуальна міра зусилля
спортсмена команди СС типу взаємодії, оцінка та відчуття дій партнера створюють
фон для кристалізації цілісного групового ресурсу команди. Очевидно даний тип
взаємодії психологічно є найбільш чутливим до взаємних дій партнерів, що визначає
сумарну ефективність та в підсумку позначається на груповому результаті. Натомість
спортсмени команд із СП типом взаємодії таку спільність відчувають об’єктивно
найменше.
Висновки.
1. Визначено якісні показники ефективності спільної діяльності в спортивних
командах з різним типом взаємодії.
2. У процесі порівняльного аналізу якісних показників ефективності спільної
діяльності в спортивних командах із різним типом взаємодії було здійснено
ранжування середньостатистичних даних та встановлено рейтинг типів взаємодії в
якому найвищу суму рангів (20) зафіксовано в командах із СС типом взаємодії.
Найменші показники за сумою рангів (12) зафіксовано у команд із СП типом
взаємодії. Проміжні (друге і трете) значення сум рангів відповідно отримали СІ (16)
та СВ (13) типи взаємодії.
1.

ЛІТЕРАТУРА
Барабанщиков В. А. Системность. Восприятие. Общение. / В. А. Барабанщиков, В.
Н. Носуленко. – М.: ИПРАН, 2004. – 480 с.
58

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

Войтенко С.М. Групповая эффективность спортивной команды: содержательный
анализ / С.М. Войтенко // Сборник материалов IX-ой Международной научно –
практической конференции психологов спорта и физической культуры
«Рудиковские чтения». – М., 2013. - С.44-46
Гайдар К.М. Динамикасубъектногоразвитиястуденческойгруппы в периодобучения
в вузе: дис….канд. психол. наук / К.М. Гайдар – Курск, 1994. -151с.
Журавлев А.Л. Психология коллективного субъекта / А.Л. Журавлев // Психология
индивидуального и группового субъекта / под ред. А.В. Брушлинского, М.И.
Воловиковой. – М. : ПЕР СЭ, 2002. – С. 51-81.
Колосов А. Б. Психометрична адаптація опитувальника групової ефективності
спортивної команди / А. Б. Колосов, С. М. Войтенко // Актуальні проблеми
фізичної культури і спорту: наук-теорет. журнал. – К. - 2014. – № 32 (4). – С. 46-51.
Ловаков А.В. Разработка и апробация методики диагностики организационной
идентификации / А.В. Ловаков // Психология. Журнал Высшей школы экономики.
2010. Т. 7, No 4. С. 108–116.
Толочек В. А. Современная психология труда / В. А. Толочек. – СПб.: Питер, 2005.
– 478 с.
Чернышев А.С Аппаратурные методики психологической диагностики группы в
совместной деятельности // Параграф из монографии / А.С. Чернышев, Ю.А.
Лунев., С.В. Сарычев., - М.,2005. - С.99-111.
Bandura A. Self-efficacy: Theexerciseofcontrol, NewYork: Freeman, 1997.
Ramzaninezhad, R.; Keshtan, M. H.; Shahamat, M. D.; Kordshooli, S. S. The
relationship between collective efficacy, group cohesion and team performance in
professional volleyball teams. Brazilian Journal Biomotricity, 2009. - v. 3, n. 1, - Р. 3139.
АНОТАЦІЇ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ СПІЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В СПОРТИВНИХ КОМАНДАХ З РІЗНИМ ТИПОМ ВЗАЄМОДІЇ
Сергій Войтенко
Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту, Укрїни
У статті запропоновано структурну організацію якісних показників ефективності спільної
діяльності спортивної команди та досліджено її складові компоненти. Представлено
порівняльний аналіз якісних показників ефективності спільної діяльності в спортивних командах
з різним типом взаємодії, та за підсумками ранжування середньостатистичних даних
встановлено їх рейтинг.
Ключові слова: структурна організація, якісні показники ефективності спільної
діяльності, групова ефективність, спортивні команди, типи взаємодії.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СПОРТИВНЫХ КОМАНДАХ
С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Сергей Войтенко
Государственный научно-исследовательский институт физической культуры и спорта
Украины
В статье предложена структурная организация качественных показателей эффективности
совместной деятельности спортивной команды и исследованы ее компоненты. Представлен
сравнительный анализ качественных показателей эффективности совместной деятельности в
спортивных командах с различным типом взаимодействия, и по итогам ранжирования
среднестатистических данных установлен их рейтинг.
Ключевые слова: структурная организация, качественные показатели эффективности
совместной деятельности, групповая эффективность, спортивные команды, типы
взаимодействия.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF QUALITATIVE INDICATORS OF EFFICIENCY OF
JOINT ACTIVITIES IN SPORTS TEAMS WITH DIFFERENT TYPES OF INTERACTION
Sergiy Voytenko
State Research Institute of Physical Culture and Sports, Ukraine
In the article the structural organization of quality indicators of efficiency of joint activities in
sports team was presented and its constituents were investigated. It was presented a comparative
analysis of qualitative indicators of efficiency of joint activities in sports teams with different types of
interaction, and on the basis of the average ranking data it was set their rating.
Key words: structural organization, quality indicators of efficiency of joint activities, group
efficiency, sports teams, types of interaction.

ПРОБЛЕМА ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИЦІ
Ірина Габрильчук, Аліна Передерій
CДЮСШОР «Олімп – Л»
Львівский державний університет фізичної культури
Постановка
проблеми.
Сучасна
художня
гімнастика
–
це
складнокоординаційний вид спорту, де спортсменки артистично виконують
композиції під музику та демонструють гнучкість, силу, координаційні здібності та
рівновагу, а також віртуозно володіють предметом (Е. Д. Бакулина, 2006,
М. Шишковска, 2011, И. А. Винер-Усманова, 2013).
Швидкий розвиток художньої гімнастики та циклічність змін Міжнародних
правил змагань FIG з підвищенням вимог до майстерності гімнасток кожного
олімпійського циклу (Н. А. Караватская, 2002, И. А. Винер, 2003, Е. Д. Бакулина,
2006, Н. А. Фомина, 2007), стрімке зростання спортивних досягнень та
конкуретноспроможності гімнасток, інтенсифікація тренувального процесу
(В.Е. Горохова, 2002; И. А. Винер, 2003), спеціалізація гімнасток в індивідуальній
програмі та у групових вправах (В. А. Ленишин, 2013), постійна тенденція до
ускладнення компонентів змагальної діяльності, білягранична реалізація
індивідуальних можливостей гімнасток (С.В. Новикова, 2006) зумовлює вичерпання
резервів до вдосконалення спортивної майстерності гімнасток та як результат пошук
нових шляхів до зростання результатів.
Поряд з цим, згідно з дослідженнями з теорії підготовки спортсменок у
художній гімнастиці, вона розвивається у відповідності із загальними
закономірностями, властивими спорту вищих досягнень (Ю. В. Розыченкова, 2009,
М. Шишковска, 2011). Слід зазначити, що у художній гімнастиці усі сторони
підготовленості гармонійно поєднуються та комплексно забезпечують досягнення
результатів. Проте, у процесі спортивного удосконалення гімнасток вимоги щодо
окремих сторін підготовленості є не рівнозначними. Це, зокрема, найбільше
стосується тактичної підготовки (Ю. В. Розыченкова, 2009).
Сучасний стан художньої гімнастики вимагає постійного пошуку і застосування
у змагальних композиціях нових оригінальних елементів тіла у поєднанні з роботою
предмета, ризиків, майстерності, танцювальних кроків, що обумовлено черговими
змінами Міжнародних правилах змагань FIG (О. Афтимичук, О. Крайждан, 2014), що
вступили в дію 1.02.2015р. Необхідність зростання стабільності виконання вправ та
надійності технічних навичок (И. А. Винер, 2003; И. В. Цепелевич, 2005;
Е. С. Николаева, 2006; К. В. Гобузева, 2006) підвищує значення тактичної підготовки
у художній гімнастиці як нового шляху удосконалення системи підготовки
спортсменок.
Отже, виявлено протиріччя між вимогами сучасної системи підготовки з
необхідністю пошуку нових резервів, зокрема обґрунтування методики тактичної
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підготовки спортсменок, що спеціалізуються у художній гімнастиці, та відсутністю
наукових даних щодо цього напряму у підготовці гімнасток.
Мета: окреслити проблемне поле тактичної підготовки в художній гімнастиці.
Завдання: 1. Визначити сучасні актуальні напрями наукових досліджень у художній
гімнастиці. 2. Провести структурно-змістовну систематизацію наукових джерел щодо
тактичної підготовки у спорті. Методи: теоретичний аналіз та узагальнення,
документальний метод, порівняння.
Результати дослідження та їх обговорення. При визначенні актуальних
напрямів наукових досліджень у художній гімнастиці здійснено ретроспективний
пошук та аналіз як вітчизняних, так і закордонних наукових джерел, який свідчить
про їх велику кількість та багатогранність (обсяг проаналізованих наукових джерел –
близько 150). На рис. 1 представлено їх сучасні напрями. Варто зазначити, що при
великій насиченості та різноплановості сучасних наукових досліджень у художній
гімнастиці проблеми тактичної підготовки залишаються не розкритими.
Тактика у спорті – це доцільні та свідомі зміни поведінки і дій спортсмена чи
спортивної команди в залежності від умов та ситуації, що склалася з метою
досягнення успіху у спортивних змаганнях (А. А. Тер Ованесян, 1967, Л. П. Матвеев,
1977, 1991, В. Н. Платонов, 1977). У тактичній підготовці виділяють наступні
напрями: вивчення сутності та основних теоретико-методичних положень спортивної
тактики; оволодіння основними елементами, прийомами, варіантами тактичних дій;
удосконалення тактичного мислення; вивчення інформації, необхідної для
практичної реалізації тактичної підготовленості; практична реалізація тактичної
підготовленості [2, 3, 5].
У межах другого завдання дослідження здійснено аналіз наукової інформації
стосовно тактичної підготовки в різних видах спорту, зокрема: ігрових, спортивних
єдиноборствах, складнокоординаційних та циклічних. У результаті узагальнення та
інтерпретації великого обсягу інформації нами виокремлено лише ті підходи, що
можуть бути екстрапольовані на методику тактичної підготовки у художній
гімнастиці та можуть слугувати передумовами для розкриття резервів у її побудові.
Зокрема, тактична підготовка у баскетболі спрямована на розвиток тактичного
мислення, швидкості реакції та орієнтування, кмітливості та здатності передбачати
вирішення різних баскетбольних завдань (М. Е. Акимова, 2013). С. В. Барбашов
зазначає, що тактичне мислення є формувальним компонентом тактичної підготовки.
У навчанні тактичним діям не слід акцентувати увагу на «навичці», а переводити
«вміння» у «вміння вищого порядку», тобто здатність виконувати рухові дії у
варіативних умовах (С. В. Барбашов, 2008). Було обґрунтовано можливості
активного застосування тактичного мислення на початкових етапах багаторічної
підготовки у баскетболі (О. П. Коваленко, Є. А. Захаріна, 2011). Головним завданням
тактичної підготовки у водному поло також є виховання тактичного мислення, тобто
здібності швидко та гнучко, згідно з обставинами, що склалися, а іноді і
передбачаючи їх, самостійно знаходити вірні рішення (І. М. Погребняк,
В.О. Натаров, В. В. Погребняк, 2012). Важливою є інформація щодо застосування
моделей в процесі удосконалення тактичної підготовки у баскетболі та футболі
(И.А. Демидкина, А. А. Лобанов, В. Н. Трофимов, 2014, А. А. Гетало, В. М. Мазін,
2014).
Ж. Л. Козіною (2007) обґрунтовано використання нетрадиційної форми
інформаційних засобів – забезпечення наочності для активізації художнього типу
сприйняття і мислення. На основі сучасних комп'ютерних технологій розроблено
основні напрями і алгоритми створення статичних та динамічних схем наочних
посібників для вивчення тактичних основ спортивних ігор.
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У результаті пошуку, ретельного відбору та аналізу наукової інформації щодо
тактичної підготовки в ігрових видах спорту можна констатувати, що потужна
наукова база дозволяє використати окремі напрацювання з удосконалення тактичного
мислення, застосування нетрадиційних форм інформаційних засобів тощо,
модифікуючи їх з урахуванням особливостей змагальної діяльності у художній
гімнастиці.
Проблема тактичної підготовки набула широкого висвітлення у спортивних
єдиноборствах. Тактику вважають душею фехтування та інтелектуальною основою
мистецтва перемагати, вона має на меті створити найбільш сприятливі умови для
ведення поєдинку, за допомогою цілеспрямованого тактичного мислення, та
виконання рішень, що регламентуються об'єктивними умовами: спортивною
ерудицією, змагальним досвідом та індивідуальними психофізіологічними
характеристиками спортсменів. [1, 6]. Важливим моментом у спортивних
єдиноборствах, зокрема у карате-до, є необхідність індивідуалізації техніко-тактичної
підготовки з урахуванням схильності спортсменів до окремих стилів ведення
поєдинку, що визначає арсенал дій спортсменів, у тому числі і тактичні прийоми
(М. В. Баранов, А. Т. Маляренко, 2011). Також виявлено дослідження щодо
особливостей тактичної підготовки з урахуванням індивідуальних стилів ведення
двобою у боксі (Е. М. Макаренко, 2007), вільній (В. Г. Езан, 2008, Г. П. Стазаев,
Е.Н.Ершов, 2014) та греко-римській боротьбі (Белчо Горанов, 2011), що вказують на
необхідність їх формування та удосконалення.
Відомо, що враховуючи мінливість змагальної діяльності, окрім оволодіння
бездоганною технікою борець повинен вміти швидко знаходити вірне тактичне
рішення (Н. В. Бойченко, Ю. М. Тропін, П. П. Панов, 2013). До провідних елементів
тактики у вільній боротьбі належать: час оцінки ситуації, що виникла на килимі,
прийняття відповідного рішення та ефективність наявного арсеналу підготовчих
операцій, якими володіє борець (X. К. Курбанов, Р. А. Пилоян, 1985). З урахуванням
особливостей «ситуаційно-процесної» та «структурної» моделей реалізації тактичних
дій висококваліфікованими каратистами в змагальних поєдинках розроблено
комп’ютерну програму з тактики ведення спортивної боротьби в типових ситуаціях
змагального поєдинку для розвитку «ситуаційно-тактичного» мислення
(О.М. Тимербаєв, 2013).
Враховуючи проаналізовані наукові дані щодо особливостей тактичної
підготовки у спортивних єдиноборствах можна стверджувати, що потужним резервом
вдосконалення підготовленості є формування індивідуального стилю змагальної
діяльності, що є перспективним у підготовці в художній гімнастиці. Виявлено також
залежність успіху тактики від миттєвого аналізу обстановки та швидкості прийняття
рішення, враховуючи необхідність діяти в ситуаціях пов’язаних із дефіцитом часу.
Можна передбачити, що і в художній гімнастиці необхідно навчання оперативному
пошуку і застосуванню оптимального тактичного рішення у змагальних ситуаціях, та
використання успішних алгоритмів дій у різноманітних змагальних ситуаціях. Це
буде визначати хід виступу гімнастки, а також його кінцевий результат.
Використовуючи досвід єдиноборств, особливу уваги слід звернути на оволодіння
гімнастками умінням прогнозувати дії з урахуванням особливостей ситуації, що
склалась на килимі під час виступу, а також особливостей та властивостей
конкретного предмету (скакалки, обруча, м’яча, булав, стрічки).
Значно менше наукових даних щодо тактичної підготовки було виявлено у
складнокоординаційних видах спорту, зокрема, на прикладі, фігурного катання та
стрільби з лука. Сучасний спорт вищих досягнень характеризується неухильним
зростанням вимог до ефективності змагальної діяльності, та оскільки результати
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обумовлені не лише високим рівнем фізичної, технічної та психологічної
підготовленості спортсмена, першочергового значення набуває вміння спортсменів
вибрати раціональний тактичний варіант виступу і на головних змаганнях
скорегувати свої дії (И. М. Медведева, 2003, А. Б. Храмов, 2011, С. А. Федорова,
2002), адже при рівності сил перемагає, як правило, той, хто більш гнучко реалізує
підготовлену тактику стрільби, правильно оцінює ситуацію, швидше вибирає
оптимальне рішення та більш точно здійснює його у відповідності зі своїми
фізичними та технічними можливостями. Разом з цим, тактична підготовка
спортсменів-лучників будується з урахуванням особливостей спортивної діяльності,
наприклад: значних силових зусиль у поєднанні з тонкою м'язової координацією;
статичної роботи м'язових груп, що утримують лук у період прицілювання;
відсутності прямої взаємодії з суперником; регламенту часу для виконання
необхідної кількості вистрілів; високої концентрації уваги на виконуваних діях з
урахуванням впливу зовнішніх факторів, що постійно змінюються, тощо
(А. Б. Храмов, 2011).
У фігурному катанні тактика полягає в оптимальному прокаті змагальних
програм і прагненні до завоювання найкращого місця, відповідно до його реальних
можливостей. Встановлені фактори, що визначають основні напрями удосконалення
системи підготовки кваліфікованих фігуристів, де перше місце за кількісним вкладом
посів фактор техніко-тактичної майстерності фігуристів та удосконалення
змагальних композицій з факторним внеском 23,66% [4].
Дослідження щодо тактичної підготовки у циклічних видах спорту
наголошують, що визначальним чинником, враховуючи високу щільність спортивних
результатів стає індивідуальна техніко-тактична майстерність. Вибір оптимальної
тактичної схеми, наприклад, у лижних перегонах базується на урахуванні як добре
розвинених, так і відстаючих компонентів індивідуальної підготовленості, оцінці
сильних і слабких сторін у підготовці суперників, їх дій при контактній боротьбі, а
також у залежності від виду старту, довжини дистанції, порядку туру, ступеня зміни
погодних умов у процесі гонки (С. А. Латышев, 2007). Формування здібностей до
організації долання дистанції таким чином, щоб найбільш ефективно використати
сили та індивідуальні можливості, вміння пов'язувати техніку з функціональним
станом організму на кожній конкретній ділянці дистанції є метою тактичної
підготовки у лижних перегонах (И. М. Бутин, 2000) у веслуванні на байдарках
(Л. Харченко-Баранецька, 2012), велосипедному спорті (А. А. Захаров, 2001), легкій
атлетиці (О. С. Васильева, 2011), (В. А. Одеков, 2013), (Н. А. Капустина, 2009),
плаванні (Х. А. Саносян, А. С. Аракелян, 2009), та ковзанярському спорті
(Е.В. Метелькова, 2005).
У групі комплексних видів спорту, на прикладі тріатлону (Н. А. Сушкова, 2012),
виявлено, що результат змагальної діяльності залежить як від особливостей
проходження окремої спортивної дисципліни, так і від їх компенсаторної взаємодії,
що зумовлює особливі вимоги до тактичної підготовки.
Висновки:
1.
Ретроспективний аналіз наукових джерел з проблем спортивної
підготовки у художній гімнастиці виявив їх широкий спектр та дозволив виділити
основні сучасні напрями: технічна підготовка; фізична підготовка; побудова
композиції вправ; травматизм; правила змагань та проблеми суддівства; психологічні
аспекти підготовки гімнасток; удосконалення системи відбору та комплектування
команд у групових вправах; режими навантаження та відновлення; особливості
харчування; особливості фізичного розвитку; хореографія, виразність та виконавча
майстерність гімнасток; художня гімнастика в умовах середньої школи, її вплив на
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здоров’я та особистість в цілому; індивідуалізація підготовки; особливості початкової
підготовки; удосконалення системи підготовки; художня гімнастика для дітей з
особливими потребами.
2.
Аналіз наукової інформації щодо проблем тактичної підготовки в різних
групах видів спорту дозволяє стверджувати, що тактична підготовка в сучасних
умовах висококонкурентної змагальної боротьби є значним резервом підвищення
результативності як у видах спорту з традиційно високими вимогами до тактичної
підготовленості (спортивні ігри, єдиноборства), так і у циклічних та
складнокоординаційних видах спорту, де тактична підготовленість не вважається
провідним чинником результативності. На цій основі є перспективною актуалізація
питань тактичної підготовки в художній гімнастиці з огляду на теперішній етап, що
вимагає постійного пошуку і застосування у змагальних композиціях нових
оригінальних елементів тіла у поєднанні з роботою предмета, ризиків,
майстерностей, танцювальних кроків, що обумовлено перманентними змінами у
Міжнародних правилах змагань FIG.
3.
Передбачається, що компонентами тактичної підготовки у художній
гімнастиці можна вважати: підбір музичного супроводу відповідно до індивідуальних
особливостей гімнастки, підбір елементів відповідно до індивідуальних
особливостей гімнастки, постановка композиції відповідно до індивідуальних
особливостей гімнастки, формування знань про доцільність демонстрації чи
приховування сильних/слабких сторін підготовленості, розвиток здатності до
прийняття найбільш адекватних, вигідних та доцільних рішень в умовах дефіциту
часу безпосередньо під час виступу на змаганнях, формування індивідуального
стилю змагальної діяльності.
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АНОТАЦІЇ
ПРОБЛЕМА ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИЦІ
Ірина Габрильчук, Аліна Передерій
CДЮСШОР «Олімп – Л»
Львівский державний університет фізичної культури
Визначено сучасні актуальні напрями наукових досліджень у художній гімнастиці.
Встановлено, що тактична підготовка в сучасних умовах висококонкурентної змагальної
боротьби є значним резервом підвищення результативності у складнокоординаційних видах
спорту, де тактична підготовленість не вважалася провідним чинником результативності.
Питання тактичної підготовки в художній гімнастиці значно загострюється, з огляду на
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теперішній етап, що вимагає постійного пошуку і застосування у змагальних композиціях нових
оригінальних елементів тіла у поєднанні з роботою предмета, ризиків, майстерностей,
танцювальних кроків, що обумовлено перманентними змінами у Міжнародних правилах змагань
FIG. Також передбачено компоненти тактичної підготовки у художній гімнастиці.
Ключові слова: художня гімнастика, тактична підготовка, складнокоординаційні види
спорту.
ПРОБЛЕМА ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ГИМНАСТИКЕ
Ирина Габрильчук, Алина Передерий
CДЮСШОР «Олимп - Л»
Львовский государственный университет физической культуры
Определены современные актуальные направления научных исследований в
художественной гимнастике. Определено, что тактическая подготовка в современных условиях
высококонкурентной соревновательной борьбы является значительным резервом повышения
результативности в сложнокоординационных видах спорта, где тактическая подготовленность не
считалась ведущим фактором результативности. Вопрос тактической подготовки в
художественной гимнастике значительно обостряется, учитывая нынешний этап, требующий
постоянного поиска и применения в соревновательных композициях новых оригинальных
элементов тела в сочетании с работой предмета, рисков, мастерства, танцевальных шагов, что
обусловлено перманентными изменениями в Международных правилах соревнований FIG.
Также предлагаются компоненты тактической подготовки в художественной гимнастике.
Ключевые
слова:
художественная
гимнастика,
тактическая
подготовка,
сложнокоординационные виды спорта.
PROBLEM TACTICAL TRAINING IN RHYTHMIC GYMNASTICS
Irina Habrylchuk, Alina Perederiy
CDYUSSHOR O
" lympus - L"
The Lviv State University of Physical Culture
There are determined the current directions in scientific researches of rhythmic gymnastics.
Established the significance of tactical training in modern conditions of rhythmic gymnastics, despite
the fact, that previously, tactical training wasn`t a major factor in performance. In view on the current
stage of development of rhythmic gymnastics, which requires constant researches and applying new
original elements of body in compositions, combined with skills, risks, dance steps, due to permanent
changes in the rules of FIG, the aspects of tactical training become more actual. There are also provided
the components of tactical training in rhythmic gymnastics.
Key words: rhythmic gymnastics, tactical training.

СИСТЕМИ МОДЕЛЬНИХ СИТУАЦІЙ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ
НАВЧАННЯ ПРИЙОМІВ ІЗ РУКОПАШНОГО БОЮ
Вячеслав Гавриленко, Олена Кириченко, Ольга Терьохіна, Наталія Горобей
Запорізький Національний технічний університет
Постановка проблеми. Техніка прийомів рукопашного бою являє собою
складно-координовані рухи, якісне вивчення яких відіграє важливу роль у
становленні захисних оборонних навичок студентів у повсякденному житті. Однак
при використанні традиційної системи навчання не завжди вдається одержати
позитивний результат, тому що звичайний процес навчання відбувається за
спеціально заданою програмою, котра розрахована в основному на середній рівень
фізичної підготовки. При цьому використовується метод спроб та помилок: студент
намагається виконати той чи інший прийом, а викладач коригує його дії. Все це
потребує багато часу. За такої методики навчання вдається не завжди якісно
оволодіти рухом або прийомом, оскільки процеси усвідомлення та засвоєння у тих,
хто навчається, є нерівномірними і не завжди відповідають складній динаміці дії в
реальних умовах. Унаслідок цього не у всіх складається досить чітке розуміння
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послідовності виконання заданого прийому. Для усунення вказаних недоліків було
розроблено систему модельних ситуацій, суть якої полягає у складанні спеціальних
модельних схем, які являють собою детальний опис дії, що вивчається, з
урахуванням статистичної бази оперативних даних реальних випадків під час нападів
на громадян, використовуючи які, студенти зможуть на заняттях та самостійно
коригувати виконання того чи іншого прийому та наблизити його до реалій
сьогодення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оглядовий аналіз наукових джерел
цієї теми дозволив виявити наукові роботи (Шустін Б.Н. 1995; Гемалій В.В. 2005;
Міхєєв П.П. 1993; Кузнецов В.В. 1980; Новіков А.А. 1975), у яких були зроблені
спроби збільшити варіативність захисту, застосовуючи методи моделювання в
процесі навчання самозахисту без зброї ( але ці дослідження не включають в себе
аналізу статистичних даних оперативної та судової практики).
Методика моделювання в навчанні і тренуваннях також широко
використовується і в інших спортивних галузях (Чумаков Є.М. 1980; Баширов Л.М.
1988; Гамалій В.В. 2005; Кузнєцов В.В., 1975; Шустін Б.Н. 1995). Проте слід
зазначити, що в теорії фізичної підготовки студентів у навчальних закладах при
навчанні прийомам рукопашного боя ця проблема не є достатньо дослідженою й
практично не застосовується. У той же час оптимізація навчального процесу з
фізичної підготовки на основі методів моделювання є актуальною як у системі вищих
навчальних закладів, так і в інших силових установах, пов'язаних з охороною
громадського порядку. Під моделлю в цьому контексті прийнято розуміти зразок
(стандарт,еталон), у широкому розумінні - будь-який взірець( уявний або умовний)
того чи іншого об'єкту, процесу чи явища [6]. Розробка і використання моделі у
цьому випадку пов'язана з моделюванням - процесом побудови ,вивчення та
застосування моделі для визначення й уточнення характеристик й оптимізації
процесу спортивної підготовки. Модель певної ситуації є оптимізованою тільки тоді
,коли керовані параметри вибираються й коригуються таким чином , щоб інтегральні
показники ефективності та надійності приймали інший рівень як норму для
подальшого успіху. Тобто відбувається порівняння моделі майбутніх дій з їх
фактичним виконанням і своєчасним коригуванням (підгонка до моделі) останніх [35,9]. Наявність у керованій системі моделі об’єкта в поточному стані та моделі
програми тренувальних впливів і тих змін станів об’єкту , які повинні здійснюватися
під їх впливом є обов’язковою умовою ефективного управління тренувальним
процесом [1,2,8-10]. Провідні спеціалісти та тренери вважають, що ефективність
використання узагальнених і групових моделей під час занять для орієнтації та
корекції навчально-тренувального процесу є дуже актуальною особливо при
оволодінні складними рухами.
Формування мети статті. Мета цієї статті – проведення експерименту з
упровадження найбільш ефективних засобів та методів вивчення прийомів
рукопашного бою. Викладачами кафедри ОІВС Запорізького національного
технічного університету був проведений експеримент із застосуванням системи
модельних ситуацій, які базуються на певній статистичній базі даних оперативної та
судової практики про скоєні напади на громадян. Це повинно було б дозволити
визначити теоретичні та практичні основи з удосконалення процесу навчання з
використанням системи моделювання ситуацій, найбільш поширених реальних
нападів.
Після проходження перших етапів вивчення рухової дії з опанування прийомів
на рівні уміння та навички у стандартних умовах слід переходити до засвоєння
вміння вищого порядку, для якого характерні варіативність і творчість діяльності,
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стійкість до несприятливих внутрішніх та зовнішніх умов, виконання вправ на тлі
втоми, висока індивідуалізація діяльності, здатність перебудуватись у процесі
діяльності. Для впровадження найбільш ефективних засобів та методів вивчення і
вдосконалення прийомів рукопашного бою в системі вищих навчальних закладів й
усунення вказаних вище недоліків нами запропоновано спеціальну розроблену для
цієї мети експериментальну програму підготовки студентів на основі методики
моделювання різних педагогічних ситуацій, суть яких - додаткове використання на
заняттях та на самопідготовці вище названих спеціальних схем модельних ситуацій,
які являють собою детальний опис дії, що вивчається, з урахуванням аналізу бази
статистичних даних оперативної та судової діяльності, які відтворюють реальні події
нападів на громадян. При цьому, як уже зазначалось, під час занять студенти повинні
чітко уявляти собі всі основні фази прийому й намагатися без схеми модельних
ситуацій відтворити її зміст, тобто спочатку вони повинні вивчити на пам'ять порядок
виконання цієї дії. На наступному занятті викладач перевіряє не тільки якість
виконання даної дії, а також вимагає від студентів переказати на пам'ять
послідовність виконання вивченого прийому, згідно схеми модельних ситуацій.
Наступний прийом вивчається й удосконалюється в аналогічній послідовності:
спочатку заданий прийом вивчається на пам'ять до рівня промовляння, а потім до
рівня упевненого виконання. Викладач перед кожним новим завданням на
самопідготовку повинен постійно звертати увагу тих, хто навчається, на виконання
послідовності навчання з використанням схеми модельних ситуацій.
У залежності від складності технічної дії, студенти можуть розподілятися по
два або три і більше осіб й починати працювати у такій послідовності: один із
партнерів читає відповідну схему модельних ситуацій та стежить, чи дотримується
послідовності виконання прийомів його товариші. Дії, що вивчаються, повторюються
3-5 разів, після чого партнери міняються ролями.
Вищезазначена експериментальна програма повинна складатися з чотирьох
основних розділів: теоретичної підготовки, загальнофізичної підготовки, основ
техніки захисту та підготовка з удосконалення використання схем модельних
ситуацій. Застосовуючи цю програму при навчанні студентів прийомам рукопашного
бою, можна розв’язати низку педагогічних питань:
1.Вивчаючи модельні ситуації нападів у теоретичній частині програми студенти
зможуть психологічно програмувати свою свідомість на працю в екстремальних
умовах та уявляти себе на місці реальних подій, що значно підвищить мотивацію до
занять й дасть змогу не розгубитися в момент нападу й більш упевнено виконувати
захисні навички навіть за несприятливих обставин.
2.Усвідомлення виникнення можливої небезпеки допоможе виховати у студентів
постійну потребу з удосконалення свого рівня загальної фізичної та спеціальної
фізичної підготовки.
3.Допоможе сформувати в учнів практичні вміння та навички прийняття
найбільш оптимальних варіантів захисту під час раптових нападів.
Застосовуючи у навчальному процесі вищевказану програму особливу увагу
слід звернути на якісне формування схем модельних ситуацій, що використовуються
у її четвертому розділі. Для цього ми розглянули та проаналізували матеріали з
оперативної й судової практики нападів на громадян м. Запоріжжя за період 20132014 р. Під час цього розгляду ми встановили, що злочинці в основному за цей
період скоювали напади без зброї, з використанням предметів та холодної зброї,
погрожували або застосовували різні системи вогнепальної зброї,а в останній час
також були використані різні нестандартні засоби нападу за допомогою:
автотранспорту(наїзди), хімічних засобів, вибухових засобів і тварин(собак). Всі ці
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напади скоювалися в різних умовах, у різний час доби та за місцем знаходження.
Також ми було з’ясували, що найбільш поширений напад був без зброї, і це склало
72% з усієї кількості вивчених епізодів. Більш детально показники різних нападів
можна простежити за таблицею 1.
Таблиця 1
Показники різних способів нападу злочинців на громадян.

Загальна

Не
традиційним
способом

Загальна

17
8

Вогнеп.
зброя

149
72

Ножем

52
26

Методи атаки
Зі зброєю
Предметами

97
46

Загальна

Захвати

Кількість
%

Удари

Без зброї

30
14

9
5

56
25

6
3

211
100

Виклад основного матеріалу. Дослідження проводилось на кафедрі
Олімпійських та ігрових видів спорту ЗНТУ. У ньому взяли участь студенти 1-2
курсів, віднесені до основної групи. У дослідження з використання системи
модельних ситуацій під час вдосконалення нових прийомів, взяли участь 2 групи:
експериментальна(20 студентів) та контрольна(20 студентів) група.
В обох групах були юнаки та дівчата одного віку (18-19 років), без спортивного
стажу та кваліфікації. Дослідження проводилися згідно з програмою навчання
рукопашному бою, але з використанням різних методів навчання. Для досягнення
поставлених завдань вивчалися якісні показники виконання технічних дій заданих
прийомів у початківців упродовж чотирьох місяців, при двох тренувальних заняттях
на тиждень. На першому навчальному етапі дослідження (впродовж місяця) в
експериментальній та контрольній групах навчання відбувалися наступним чином.
При вивченні технічних дій у контрольній групі спочатку викладачем було
продемонстроване виконання прийому в цілому та частинами. Потім студенти
виконували вказані дії, а викладач коригував їх помилки.
В експериментальній групі, як і в контрольній, на першому етапі спочатку
учням також демонструвалася техніка виконання у звичайних умовах, а потім
проводилася робота з використанням схем модельних ситуацій. Тобто, отримавши
відповідні робочі схеми певних модельних ситуацій, студенти, як уже зазначалось,
повинні були вивчити послідовність технічної дії. Після засвоєння дії до рівня
промовляння студентів поділили на групи по дві або три особи. Спочатку одні учні
виконували задані дії, а інші, за допомогою схеми системи модельних ситуацій,
перевіряли якість виконання прийому та коригували допущені помилки, після чого
вони мінялися ролями. У цей час викладач уважно стежив за роботою учасників
групи та вносив відповідні корективи.
У кінці заняття викладач повинен дати для експериментальної групи наступні
завдання на самопідготовку:
- вивчити на пам'ять (до рівня свідомого промовляння) запропоновані схеми
модельних ситуацій;
- у повільному темпі (до 20 разів) виконати задані дії під контролем іншого
товариша згідно з відповідною схемою.
На наступному занятті викладач перевіряє якість як теоретичних знань, так і
практичних умінь студентів.
На другому етапі дослідження (при вдосконаленні захисних дій, впродовж
наступного місяця) навчальний процес в експериментальній та контрольній групах
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відбувався, як на і першому етапі – в аналогічній послідовності. У зв’язку з тим, що
технічні дії були значно складнішими, ніж на попередніх двох етапах дослідження, та
застосовувалися різні ускладнення під час застосування схем модельних ситуацій в
навчанні, студенти розподілялися не по дві, а по три і більше осіб. Тобто одні
виконували практичну частину прийому, а інші контролював їх дії згідно із заданими
схемами, після чого вони мінялися місцями.
У кінці завершального етапу експерименту були отримані дані до вимог
рукопашного бою. Аналіз результатів виконання прийомів показав, що в
експериментальній групі показник якості виконання прийомів був значно вищий, ніж
у контрольній групі, особливо на 3-му, 4-му етапах навчання, де вивчені дії були
значно складнішими та непередбаченими в залежності від реальних ситуацій.
Більш детально показники якісних характеристик дослідження можна
простежити згідно табл.2
Таблиця 2
Показники якості виконання технічних прийомів студентами (в %) за
чотирма місячними циклами у контрольній та експериментальній групах.
Групи

Експериментальна
група

Контрольна
група

Етапи
(місяці)

Кількість отриманих балів(помилка-1)
5

4

3

2

1

1-ий етап

48

37

15

-

-

2-ий етап

41

46

13

-

-

3-ий етап

23

53

24

-

-

4-ий етап

27

49

24

-

-

1-ий етап

21

36

43

-

-

2-ий етап

26

41

33

-

-

3-ий етап

15

31

42

12

-

4-ий етап

11

26

54

9

-

Висновки. Модельні схеми, які застосовувалися в експериментальній групі,
розроблялися з урахуванням наступних даних.
Напади без зброї включають в основному різні види ударів і захоплень за руки,
одежу тощо. Напади без зброї найчастіше здійснювалися в темний час доби (56,4%)
у громадських місцях 53%, 92,8% громадян при цьому, що піддалися нападу, мали в
основному низький рівень фізичної та технічної підготовленості.
Нами відокремлені також нестандартні способи нападів: із використанням
хімічних засобів, тваринних (собак), автомототранспорту, а також методом,
небезпечним для багатьох осіб, вибуховими пристроями тощо.
Аналогічні тенденції також установлені при аналізі дій та умов озброєного
нападу, а також нападу в нетрадиційні способи. Найбільш небезпечні ситуації
представлені атаками за допомогою холодної зброї та вогнепальної зброї злочинців.
Так, у 79,3% випадків нападів громадяни отримали травми різного ступеня тяжкості і
21,7 відсотків закінчилися трагічно.
Аналізуючи вищерозглянуті матеріли, ми розробили класифікацію основних
видів та умов атак. Знайдено 15 основних видів нападу, здійснених злочинцями.
Також виокремлено в класифікації умови, за яких найчастіше здійснювалися напади
на громадян: (вдень і вночі) ситуації за місцем нападу, та ситуації за техніко70
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тактичним принципом (напади без зброї, з предметами та холодною зброєю,
вогнепальною зброєю, нестандартними засобами нападів). Таким чином, можна
припустити, що з метою розробки стійких навичок та ефективних дій під час захисту
студенти повинні засвоїти хоча би 50-60 схем модельних ситуацій.
Розробка і впровадження цього методу моделювання значно допомогла
покращити якість та мотивацію до навчання у студентів прийомам рукопашного бою,
особливо на останніх етапах удосконалення, де вивчаються складно координовані
рухи та різні дії в умовах максимально наближених до реальних.
Застосовуючи схеми модельних ситуацій у навчальному процесі, слід звертати
більшу увагу на ті моделі, які найчастіше зустрічаються в практичній діяльності.
Таким чином, ми змогли пов’язати практику з навчанням.
Перспективи подальших досліджень у цьому напряму вбачаємо у
постійному спостереженні, пошуку й аналізі різних джерел, які відтворюють реальні
події сьогодення під час скоєння злочинів проти громадян, та складанні на їх основі
нових, більш досконалих схем модельних ситуацій для впровадження їх у
навчальний процес. Проте це впровадження потребує ще значної роботи з укладання
якісних робочих модельних схем , які повинні включати найбільш оптимальні
варіанти та описи прийомів й можливо бути проілюстровані малюнками.
Приклад схеми модельної ситуації можна розглянути у додатку, який відтворює
реальну подію нападу.
ДОДАТОК №1Схема № 1.1. Схема № 1..Варіант№1
Група студентів, яка одягнутих у захисні шоломи й жилети, шикується у дві
шеренги. Перша шеренга додатково також має боксерські рукавички. У студентів
першої шеренги у кишенях спортивного одягу заховані різні речі: футляри мобільних
телефонів, гаманці тощо. За загальною командою всі студенти обох шеренг
рухаються у різних напрямах у раніш обумовленому замкнутому просторі спортивної
зали. Таємно та вибірково двом студентам другої шеренги призначаються номери
(перший та другий номер) і пропонуються наступні завдання: першому номеру
раптово підійти збоку до одного зі студентів першої шеренги і виконати поштовх
долонею в плече. Після цього другий номер виконує захоплення правою та лівою
руками за одежу біля плечей свого опонента, а перший номер робить спробу
захопити і в студента з першої шеренги. Прийшовши швидко до тями цей студент
виконує звільнення від захоплення прийомом важелем у середину (при цьому
розвертаючи другого номера у бік першого, перекриваючи цим рух до себе):

1.
Виконати крок лівою ногою вперед – вліво.
2.Одноразово захопити праву руку супротивника різнойменною рукою хватом
знизу, а однойменною - зверху.
3.Виконати правою ногою розслаблюючий удар.
4.Виконати поворот кругом на лівій нозі вправо, одночасно скручуючи праву
долоню руки супротивників усередину .
5.Закрутити праву руку другого номера за спину.
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Знешкодивши другого номера, захищаючийся відштовхує його в сторону
першого та виконує по ньому на протязі 10 секунд атакуючі удари руками.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
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АНОТАЦІЇ
СИСТЕМИ МОДЕЛЬНИХ СИТУАЦІЙ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАННЯ
ПРИЙОМІВ ІЗ РУКОПАШНОГО БОЮ
Вячеслав Гавриленко, Олена Кириченко, Ольга Терьохіна, Наталія Горобей
Запорізький Національний технічний університет
У цій науковій роботі досліджено рівень фізичних якостей студентів Запорізького
національного технічного університету під час занять з рукопашного бою за допомогою
застосування системи модельних ситуацій. Також проведено дослідження важко координованих
рухів техніки рукопашного бою, яке відіграє важливу роль у розвитку захисних, оборонних
навичок у повсякденному житті.
Ключові слова: фізичне виховання, рукопашний бій, системи модельних ситуацій,
вдосконалення прийомів.
СИСТЕМЫ МОДЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОБУЧЕНИЮ ПРИЕМОВ РУКОПАШНОГО БОЯ
Вячеслав Гавриленко, Елена Кириченко, Ольга Терехина, Наталья Горобей
Запорожский Национальный технический университет
В данной научной работе проведено исследование уровня физических качеств студентов
Запорожского национального технического университета во время занятий по рукопашному бою
с помощью применения системы модельных ситуаций. Так же проведено исследование трудно
координированных движений техники рукопашного боя, которое играет важную роль в развитии
защитных, оборонительных навыков в повседневной жизни.
Ключевые слова: физическое воспитание, рукопашный бой, системы модельных
ситуаций, совершенствование приемов.
SYSTEM MODEL SITUATION FOR BETTER LEARNING MARTIAL ARTS
TECHNIGUES
Vyacheslav Gavrilenko Elena Kirichenko Olga Terekhin, Natalia Horobey
Zaporizhzhya National Technical University
This research paper focuses on the level of physical qualities of students of Zaporizhzhya
national technical university during lessons in unarmed combat with the application of the system
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model situations. The technique of unarmed combat is difficult coordinated movements, qualitative
study which plays an important role in the development of protective defensive skills of students in
everyday life.
Key words: physical education, martial arts, systems modeling situations, improving techniques.

ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТІЛА СПОРТСМЕНОК ПРИ
ВИКОНАННІ ГРЕБНОЇ ЛОКОМОЦІЇ У ВЕСЛУВАННІ АКАДЕМІЧНОМУ
Володимир Гамалій, Анна Бондар
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми. Сучасний олімпійський спорт характеризується
рекордними спортивними результатами і високою конкуренцією на міжнародній
спортивній арені, що визначає прагнення фахівців до вирішення проблем підвищення
якості та ефективності тренувального процесу[1, 6]. В даний час у веслуванні
академічному, як і в багатьох видах спорту, зростання спортивних результатів у
значній мірі обумовлено вдосконаленням спортивно-технічної майстерності. Дана
проблема є основною в багаторічному процесі тренування спортсменів [2,5].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз спеціальної літератури
показав що, на думку багатьох авторів [2,3,4,5], досліджуючи техніку веслування
академічного, особливу увагу слід приділяти особливостям кінематичної структури
рухових дій спортсменів, зокрема позам і положенням окремих біоланок тіла при
виконанні змагальної вправи, які визначаються кутовими характеристиками, та їх
впливу на інтегральний показник ефективності веслування – швидкість човна.
Проблема організації технічної підготовки у веслуванні академічному
вирішувалася багатьма науковцями. У дослідження В.Я. Михайлова вивченні кутові
характеристики весла в циклі гребка у висококваліфікованих спортсменів в човнаходиночках [4]. Клєшньовим В.В. проведено порівняльний аналіз взаємозв’язку кута
нахилу тулуба та кута у ліктьових суглобах у спортсменів різної кваліфікації в
двійках без стернового [8,9]. Лазуткіним В.М. вивчалися особливості кутових
характеристик при виконанні гребка у човнах-вісімках зі стерновим [5]. В роботі М.I.
Сябро розглянуто кути між тулубом та стегном (кут нахилу тулуба) та кут у ліктьових
суглобах в опорній фазі гребка під час веслування у гребних басейнах [7]. У
дослідженнях, проведених Іванніковим Г.Ю., визначені кути в колінних та ліктьових
суглобах, кут між тулубом і стегном у кваліфікованих спортсменів при веслуванні на
ергометрі Concept-2 [2].
У вище наведених дослідженнях, щодо технічного вдосконалення, недостатньо
висвітлено просторову організацію поз спортсменок різної кваліфікації в окремі фази
гребної локомоції в човнах-одиночках, яка визначається кутовими характеристиками
між біоланками тіла спортсменок та положенням тулуба відносно вертикалі.
Зв'язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Стаття виконана
згідно Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту
на 2011-2015 рр. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за темою 2.32
«Технічна підготовка кваліфікованих спортсменів на основі моделювання
раціональної рухової структури спортивних вправ» (номер державної реєстрації
0114U001531).
Мета: визначити відмінності в просторовій організації біоланок тіла у
спортсменок різної кваліфікації та їх зміни в граничні моменти гребного циклу у
веслуванні академічному.
Матеріал і методи дослідження. Для вирішення поставленої мети і отримання
об'єктивних даних у роботі використовувались такі методи дослідження:
теоретичний аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури,
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співбесіди з тренерами і спортсменами, педагогічне спостереження, метод
антропометрії, відеозйомка, біомеханічний аналіз кінематичної структури рухових
дій, методи математичної статистики. У дослідженні взяли участь провідні
спортсменки світу (ПСС) і України (ПСУ) – ЗМС, МСМК, та спортсменки масових
розрядів України (СМР) – КМС, I розряд. Нами були проаналізовані відеозаписи
рухових дій веслувальниць фінальних заїздів в човнах-одиночках, які приймали
участь у всеукраїнських змаганнях та етапах Чемпіонату світу,за 100 метрів до
фінішу.
Результати дослідження та їх обговорення. Біомеханічний аналіз техніки
рухових дій спортсменок різної кваліфікації дозволив виявити особливості виконання
гребної локомоції в човнах-одиночках. Середній час проходження дистанції 2000м у
ПСС – 7 хв. 40 с, ПСУ –7 хв. 58 с, а у спортсменок, які перебувають на етапі
спеціалізованої базової підготовки, 8 хв. 40 с.
Тривалість одного гребного циклу у ПСС – 1,76 с, у ПСУ – 1,81 с, у СМР – 1,87
с, а відстань, яку проходить човен за один гребний цикл, у ПСС – 9,5 м, у ПСУ – 9,17
м, у СМР – 7,21м. Наведені дані свідчать про те, що ПСС витрачають менше часу на
один гребний цикл, за який долають більшу відстань ніж інші спортсменки. Середній
показник темпу веслування у ПСС – 34 гр/хв., S=1,02 гр/хв.; у ПСУ – 33 гр/хв.,
S=1,06 гр/ хв.; у СМР – 33 гр/ хв., S=1,53 гр/хв.
Аналізтехніки веслування спортсменок різної кваліфікації проводився за
значеннями кутових характеристик між біоланками тіла в граничні моментифаз та
мікро-фаз гребного циклу. Цикл гребка складається з двох фаз: опорної та
безопорної, які, в свою чергу, поділяють на мікро-фази: захват (з моменту розвороту
площини лопаті на 90° відносно поверхні води, кінець безопорної фази); початок
проводки (зіткнення лопаті весла з водою, початок опорної фази); середина проводки
(поздовжня вісь весла перпендикулярна до поздовжньої осі човна); кінець проводки
(повний вихід лопаті з води, кінець опорної фази, початок безопорної фази); середина
підготовки (на підготовці весло перпендикулярно до поздовжньої осі човна,
безопорна фаза) [9].
Вивчення поз проводилося за такими показниками: кут між лінією, яка з’єднує
плечовий та тазостегновий суглоби спортсменки, та умовно проведеною
вертикальною віссю, що проходить через тазостегновий суглоб (кут нахилу тулуба),
кути в колінних (кут між стегном і гомілкою)та ліктьових (кут між плечем та
передпліччям) суглобах. Отримані результати представлені в табл. 1.
Враховуючи те, що на кутові характеристики впливають антропометричні
розміри тіла спортсменок, зокрема довжина тіла, тулуба, кінцівок, нами був
проведений порівняльний аналіз вище зазначених характеристик, який не виявив
статистично достовірних відмінностей у спортсменок різної кваліфікації.
Для пози спортсменок в момент «захвата» характерні: кут нахилу тулуба (ПСС
– 23°, S=1,98°; ПСУ – 24°, S=2°; СМР – 28°, S=2,05°); кути в колінних суглобах(ПСС
55°, S=1,5°; ПСУ 53°, S=1,6°; СМР 57°, S=1,4°); кути в ліктьових суглобах (ПСС –
171°, S=1,15°; ПСУ – 170°, S=1,25°; СМР – 164°, S=6°). Спортсменки масових
розрядів в цій мікро-фазі демонструють дещо менші на 6-7° кути у ліктьових
суглобах, на відміну від провідних спортсменок світу і України. Так як в цей момент
гребка руки спортсменок мають бути випрямленими (готовими до захоплення води),
то ця відмінність вважається помилкою. Кутові значення нахилу тулуба у СМР на 5°
більші по відношенню з провідними спортсменками світу і України, що негативно
впливає на подальші рухи спортсменок, зокрема є передумовою для запізнілого
переводу тулуба в робочу позу.
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Таблиця 1
Кутові характеристики біоланок тіла спортсменок різної кваліфікації в
циклі гребка
Значення кута, град.
спортсменки
провідні світу
провідні України масових розрядів
Момент
гребка

171
23
55
170
24
53
164
28
57
х
S
1,15 1,98 1,5 1,25
2
1,60
6
2,05
1,4
177
19
64
178
17
62 159* 25*
62
х
Початок проводки
S
0,98 1,39 1,9
1
1,39 1,8 5,15 2,33
1,9
х
142
4
102 140
6
103 140
11
103
Середина проводки
S
1,91 1,47 1,36 2,1 1,47 1,36 2,1
3,74 1,36
х
50
-25 149
47
-26 147
45
-39* 147
Кінець проводки
S
1,74 1,94 1,94 1,74 2,94 1,94 1,74
8
1,94
х
126
20
123 126
20
120 113
19
119
Середина підготовки
S
0,9 1,67 2,24 0,7 1,67 1,9 2,52 4,89
2,1
Примітки:від’ємні значення кута між тулубом і вертикаллю в кінці проводки
вказують на нахил тулуба назад по відношенню до вертикалі;
* - відмінності статистично достовірні при p <0,05;
Захват

У момент «початок проводки» кутові характеристики мають такі величини: кут
нахилу тулуба (ПСС – 19°, S=1,39°; ПСУ – 17°, S=1,39°; СМР – 25°, S=2,33°); кути в
колінних суглобах (ПСС – 64°, S=1,90°; ПСУ –62°, S=1,8°; СМР – 62°, S=1,9°); кути в
ліктьових суглобах (ПСС – 177°, S =0,98°; ПСУ – 178°, S=1°; СМР – 159°, S=5,15°).
Аналізуючи отримані дані ми виявили, що у СМР в цей момент гребка кут в
ліктьових суглобах менше на 18° по відношенню до ПСС і ПСУ. Ця технічна
помилка, яка серед веслувальників називається «прихват на руки», обумовлює тягу за
рукоять весла зігнутими руками, що знижує вклад потужних м’язів спини в
результуючу дію на весло. Наслідком цієї помилки у СМР є нераціональне
включення в роботу м'язів спини і ніг, а також зменшення статичного напруження
м'язів плеча та передпліччя [8,9]. Ми спостерігаємо різницю в куті нахилу тулуба,
який у СМР на 6-8° більший. Головними діями весляра в цей момент гребка є
гальмування руху маси свого тіла (подолання інерції) після закінчення підготовки і
прагнення як найшвидшої зміни його на зворотний. Відзначена особливість дій СМР
в подальшому негативно впливає на зміну руху тулуба спортсменок на протязі фази
«проводки».
Для мікро-фази «середина проводки» характерні такі кутові характеристики:
кут нахилу тулуба (ПСС – 4°, S=1,47°; ПСУ – 6°, S=1,47°; СМР – 11°; S=3,74°); кути в
колінних суглобах (ПСС – 102°, S=1,36°; ПСУ – 103°, S=1,36°; СМР – 103°, S=1,36°);
кути в ліктьових суглобах (ПСС –142°, S=1,91°; ПСУ – 140°, S=2,1°; СМР – 140°,
S=2,1°). Кут нахилу тулуба в цей момент у СМР залишається на 4-7°більший ніж у
висококваліфікованих спортсменок, що сприяє виникненню подальших помилок, а
саме: нерівномірного переміщення веслувальниць в опорній фазі.
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У момент «кінець проводки» кутові характеристики мають такі величини: кут
нахилу тулуба (ПСС – 25°, S=1,94°; ПСУ – 26°, S=2,94°; СМР – 39°, S=8°); кути у
колінних суглобах (ПСС – 149°, S=1,94°; ПСУ – 147°, S=1,94°; СМР – 147°, S=1,94°);
кути в ліктьових суглобах (ПСС – 50°, S=1,74°; ПСУ – 47°, S=1,74°; СМР – 45°,
S=1,74°). У цей момент гребка спортсменки масових розрядів мають статистично
достовірно більший кут нахилу тулуба назад, що розглядається як суперечлива дія. З
одного боку, це дозволяє подовжити хід рукоятки, але з іншого – вимагає додаткових
затрат зусиль та енергії для піднімання тулуба на початку під'їзду [2].
Поза спортсменок в момент «середина підготовки» характеризується
наступними значеннями кутів в суглобах: кут нахилу тулуба (ПСС – 20°, S=1,67°;
ПСУ – 20°, S=1,67°; СМР – 19°, S=4,89°); кути в колінних суглобах (ПСС – 123°,
S=2,24°; ПСУ – 120°, S=1,9°; СМР – 119°, S=2,1°); кути в ліктьових суглобах (ПСС –
126°, S=0,9°; ПСУ – 126°, S=0,7°; СМР – 113°, S=2,52°). У цій мікро-фазіу
кваліфікованих спортсменок куту ліктьових суглобів на 15° менший на відміну від
висококваліфікованих, що є наслідком уповільненого повернення тулуба у вихідне
положення після кінця проводки.
Аналізуючи просторову організацій тіла спортсменок у граничні моменти
мікро-фаз гребка, окрім абсолютних значень кутових характеристик ми визначили
амплітудні особливості кутових переміщень біоланок тіла. Амплітуда кутового
переміщення тулуба за цикл гребка у ПСС становить 48°, у ПСУ – 50°, а у СМР – 67°.
У спортсменок масових розрядів амплітуда руху тулуба в циклі гребка більша на 17°19°, що потребує додаткових енерговитрат. Амплітуда згинання-розгинання в
колінних суглобах за цикл гребка у ПСС становить 94°, ПСУ – 94°, СМР – 90°, а у
ліктьових суглобах у ПСС – 121°, ПСУ – 123°, СМР – 119°.
Висновки. Проведений порівняльний аналіз характеристик поз спортсменок
різної кваліфікації в граничні моменти гребної локомоції в човнах одиночках
дозволив визначити їх кількісні значення, зміни та відмінності,амплітуду
переміщення різних біоланок тіла при виконанні гребної локомоції. Встановлено, що
кутові характеристики (кут нахилу тулуба, кути в колінних та ліктьових суглобах)
мають статистично достовірні відмінності на рівні р≤0,05 в фазах «початок
проводки» та «кінець проводки». Отримані дані в подальшому дозволять корегувати
кінематичну структуру техніки гребної локомоції спортсменок масових розрядів та
вдосконалювати
навчально-тренувальні
програми
технічної
підготовки
веслувальниць на етапі спеціалізованої базової підготовки.
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АНОТАЦІЇ

ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТІЛА СПОРТСМЕНОК ПРИ ВИКОНАННІ
ГРЕБНОЇ ЛОКОМОЦІЇ У ВЕСЛУВАННІ АКАДЕМІЧНОМУ
Володимир Гамалій, Анна Бондар
Національний університет фізичного виховання і спорту України
У статті проаналізовані кутові характеристики в граничні моменти гребка у спортсменок
різної кваліфікації в човнах одиночках у веслуванні академічному. Розглянуто кути:кут між
тулубом спортсменок та умовно проведеної вертикальною віссю, що проходить через
тазостегновий суглоб (кут нахилу тулуба), кути колінних (кут між стегном і гомілкою) та
ліктьових (кут між плечем та передпліччям) суглобах, що задіяні у виконанні веслувальної
локомоції. Визначено їх кількісні значення, зміни та відмінності між ними. Вивчено амплітуду
руху тулуба,
згинання-розгинання в колінних та ліктьових суглобах за цикл гребка.
Встановлено, що більшість кутових характеристик мають статистично достовірні відмінності на
рівні р≤0.05 в фазах «початок проводки» та «кінець проводки».
Ключові слова: граничні пози, амплітуда, спортивна техніка, веслування академічне.
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛА СПОРТСМЕНОК ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ ГРЕБНОЙ ЛОКОМОЦИИ В ГРЕБЛЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
Владимир Гамалей, Анна Бондарь
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
В статье проанализированы угловые характеристики в предельные моменты гребка у
спортсменок различной квалификации в лодках одиночках в гребле академической. Рассмотрены
углы: угол между туловищем спортсменок и условно проведенной вертикальной осью,
проходящей через тазобедренный сустав (угол наклона туловища), углы коленных (угол между
бедром и голенью) и локтевых (угол между плечом и предплечьем) суставах, задействованных в
выполнении гребной локомоции . Определены их количественные значения, изменения и
различия между ними. Изучены амплитуду движения туловища, сгибание-разгибание в коленных
и локтевых суставах за цикл гребка. Установлено, что большинство угловых характеристик
имеют статистически достоверные различия в уровне р≤0.05 в фазах «начало проводки» и
«конец проводки».
Ключевые слова: предельные позы, амплитуда, спортивная техника, гребля
академическая.
SPATIAL ORGANIZATION BODY WHEN PERFORMING ATHLETES IN ROWING
LOCOMOTION SCULLS
Vladimir Gamaliy, Anna Bondar
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
In the article the angular characteristics of the boundary points of the stroke in athletes of
different skills in boats Single Sculls in. Considered angles: the angle between the torso and
conditionally athletes performed a vertical axis passing through the hip joint (angle of the body), knee
angles (the angle between the thigh and shin) and elbow (angle between the shoulder and forearm)
joints that are involved in the implementation rowing locomotion . Determined their quantitative value
changes and differences between them. Studied trunk range of motion, flexion-extension of the knee
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and elbow joints for a series of stroke. It was established that most angular characteristics are
statistically significant differences at r≤0.05 in phases "start posting" and "end wiring."
Key words: boundary position, amplitude, sports equipment Sculls.

ЕКОНОМІЗАЦІЯ РОБОТИ СЕРЦЯ У КВАЛІФІКОВАНИХ БІГУНІВ НА
СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ, ПІД ВПЛИВОМ ЕРГОГЕННОГО
ПОЗАТРЕНУВАЛЬНОГО ЗАСОБУ
Роман Головащенко
Національний університет державної податкової служби України
Постановка проблеми. Сучасний спорт вищих досягнень є унікальною ареною
дослідження адаптаційних можливостей спортсменів. Під впливом систематичних
фізичних навантажень в організмі спортсменів відбувається формування нової
програми реагування, яка підвищує його потенційні можливості відносно
пристосування до фізичних навантажень. При цьому слід зазначити, що адаптація до
тренувальних навантажень здійснюється шляхом зміни рівня функціонального стану
окремих систем організму (і зокрема, однієї з провідних – серцево-судинної системи)
[5, 6, 7].
Спортивний результат у бігові на середні дистанції в основному визначається
рівнем функціональної підготовленості спортсменів, яка, в свою чергу, значною
мірою змінюється залежно від побудови тренувального процесу. Багато авторів
відмічають, що для оцінки адекватності побудови тренувального процесу потрібно
враховувати показники функціональних можливостей спортсменів, а саме:
рухливість, стійкість, економічність, реалізацію [7]. Великий вплив обсягу
навантажень на організм спортсменів може сприяти розвиткові різних змін
функціональних можливостей організму бігунів і, перш за все, його регуляторних
систем, рівень напруги яких відображає різний ступінь адаптації до фізичних
навантажень різного характеру. [5].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Відомо, що рівень спеціальної
витривалості багато в чому залежить від фактора економічності. Для того, щоб
об’єктивно судити про рівень розвитку спеціальної витривалості спортсменів
необхідно враховувати такий важливий фактор як економічність роботи яка
виконується. Ця величина визначається як функціональною, так і біомеханічною
складовою, які є взаємопов’язаними та впливають один на одного [7].
Сучасна система спортивного тренування у спорті вищих досягнень пов’язана зі
значними затратами енергії, глибокими морфологічними та функціональними
перебудовами в організмі спортсменів, які не можливо подолати без
фармакологічного забезпечення, підтримки ефективного перебігу адаптаційних і
відновних реакцій [8]. Використання засобів, дія яких спрямована на стимуляцію та
відновлення працездатності спортсмена, повинно враховувати функціональні зміни,
які виникають під дією тренувальних навантажень в організмі і сприяти швидкому
відновленню гомеостазу [10].
Останнім часом у спортивних лікарів і дослідників, що працюють у галузі
фармакологічного забезпечення спортивної діяльності, зростає інтерес до засобів
метаболічної дії. Досить цікавим у даному аспекті є метаболічний препарат Кардонат
(СП "Сперко Україна"), до складу якого входить L-карнітин, лізин та коензимні
форми вітамінів групи В, які, у свою чергу, залучаються до більшості метаболічних
реакцій, що протікають в організмі під час фізичних навантажень [2, 3].
Як показав аналіз спеціальної літератури [1, 4], відсутність достатньої кількості
матеріалу, що характеризує, формування особливостей стану серцево–судинної
системи і адаптаційних можливостей організму спортсменів, а також даних щодо
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ефективності впливу препарату кардонат на показники серцево–судинної системи
бігунів на середні дистанції, визначає актуальність даного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження є
фрагментом теми "Скринінг методів біологічного впливу, які виявляють позитивний
ефект при порушеннях метаболізму, зумовлених інтенсивними фізичними
навантаженнями" (Шифр теми 2.4.7, № держреєстрації 0105U001391), яка
виконувалася в лабораторії стимуляції працездатності та адаптаційних реакцій у
спорті вищих досягнень НДІ НУФВСУ згідно Зведеного плану НДР у галузі фізичної
культури і спорту на 2006-2010 рр.
Мета дослідження – підвищення економічності роботи серця у бігунів на
середні дистанції при застосуванні препарату кардонат.
Об’єкт та методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та
вирішення завдань дослідження використано наступні методи:
 аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури та
документальних джерел;
 педагогічний експеримент;
 лабораторні гематологічні дослідження;
 методи математичної статистики.
В експерименті брали участь 44 бігуна на середні дистанції (чоловіки) віком від
18 до 23 років, спортивної кваліфікації І розряд i КМСУ. Спортсмени були поділені
методом випадкової вибірки на 2 рівноцінних за кількістю, віком і кваліфікацією
групи. Було створено дві підгрупи. До першої підгрупи увійшли спортсмени з
кваліфікацією КМСУ, 10 з яких склали основну групу, та 10  контрольну, вік як
складав 21-23 роки. До другої підгрупи увійшли спортсмени з кваліфікацією І розряд,
12 з яких склали основну групу, та 12  контрольну, вік як складав 18-20 роки.
Спортивний стаж досліджуваних спортсменів першорозрядників становив 3-4 роки, а
спортсменів з кваліфікацією КМСУ – 5-6 років. Дослідження проведені в динаміці
передзмагального мезоциклу (квітень – травень). Кардонат учасники основної групи
дослідження застосовували протягом 21 дня по 2 капсули тричі на день, тобто на
короткий термін була обрана максимально допустима терапевтична доза. Контрольна
група спортсменів отримувала плацебо.
Підвищення рівня функціональної підготовленості бігунів визначається
економічністю діяльності серцево-судинної системи, яка характеризується ЧСС під
час виконання стандартної роботи. У даному дослідженні таким показником є
швидкість бігу по доріжці при ЧСС 170 уд·хв-1. Заміри частоти серцевих скорочень
проводилися по закінченні кожного 400 метрового відрізка, після завершення бігу.
Чим вища швидкість бігу, тим економніше працює серце бігуна, і навпаки.
Обстеження учасників дослідження проводилось до початку і по закінченні
прийому препарату. Для визначення гематологічних показників у спортсменів
стандартно брали 1,0 мл крові з ліктьової вени у стані спокою натщесерце без
попереднього фізичного навантаження. Дослідження показників гематологічного
гомеостазу проводили на автоматичному аналізаторі "ERMA-210" ("ERMA Inc.",
Японія) із одночасним визначенням 23 параметрів.
Для статистичної обробки даних вираховували середнє арифметичне значення
x
( ), середнє квадратичне відхилення (S). З метою порівняння вірогідності
розбіжностей використовували критерій Ст’юдента (t), коли розподіл вибірки
відповідав нормальному закону, що перевіряли за X2-критерієм Пірсона. Коли
розподіл вибірки не відповідав нормальному закону, використовували
непараметричний критерій Мана-Уїтні. Рівень надійності задавали Р = 95%
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(імовірність помилки 5 %, тобто рівень значущості р = 0,05). Математичну обробку
даних проводили на персональному комп’ютері із використанням програми "Statistica
6,0".
Результати досліджень та їх обговорення.
Як видно з рис. 1 (а, б) до початку мезоциклу в основній групі спортсменів із
кваліфікацією КМСУ при ЧСС x =171,90; S=3,42 уд·хв-1 швидкість бігу становила
x =4,99; S=0,14 м·с-1.

а
Рис. 1. Зміни під впливом препарату "Кардонат" показників відношення середнього
значення ЧСС до швидкості бігу під час виконання стандартного навантаження на
початку дослідження (а) у бігунів основної групи з кваліфікацією КМСУ

б
Рис. 2. Зміни під впливом препарату "Кардонат" показників відношення середнього
значення ЧСС до швидкості бігу під час виконання стандартного навантаження після
закінчення дослідження (б) у бігунів основної групи з кваліфікацією КМСУ
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Одразу після закінчення курсового прийому кардонату були отримані дані, що
віддзеркалюють достовірне покращання показника швидкості бігу до x =5,30;
S=0,10 м·с-1 (p < 0,05) відносно вихідних даних при ЧСС x =166,80; S=2,82 уд·хв-1.
Натомість у контрольній групі спостерігалася позитивна тенденція до
поліпшення досліджуваного показника, хоча статистично недостовірно.
Проаналізовано динаміку швидкості бігу, при цьому вираховували зміни цього
показника у відсотках.
Після закінчення дослідження показник в основній групі поліпшився на 6,2 %
(р < 0,05) відносно значень до початку мезоциклу, а в контрольній групі
спостерігалася лише тенденція до покращення.
Аналогічна ситуація спостерігається в процесі аналізу змін ЧСС та швидкості
бігу у спортсменів, які мають кваліфікацію І розряд. Зокрема, на початку
дослідження середнє значення ЧСС у контрольній та основній групах практично не
відрізнялися і становили x =171,44; S=2,63 уд·хв-1 та x =170,20; S=2,68 уд·хв-1 з
часом подолання дистанції x =4,43; S=0,18 с і x =4,39; S=0,10 с відповідно.
По завершенні дослідження в основній групі у значній мірі можна виділити
достовірне покращання показника швидкості бігу до x =4,60; S=0,07 м·с-1 (p < 0,05)
відносно вихідного значення при ЧСС x =165,18; S=3,19 уд·хв-1 (рис. 2).
Що ж до контрольної групи, то після закінчення дослідження спостерігалася
позитивна тенденція до поліпшення показника швидкості бігу, хоча вірогідно
значущих (р > 0,05) змін не було виявлено.

Рис. 3. Зміни під впливом препарату "Кардонат" показників відношення середнього
значення ЧСС до швидкості бігу під час виконання стандартного навантаження після
закінчення дослідження у бігунів основної групи з кваліфікацією І розряд

У спортсменів із кваліфікацією І розряд проведено аналогічний аналіз
досліджуваних показників (що були виведені у відсотках) у динаміці мезоциклу.
Після тритижневого курсу прийому препарату "Кардонат" досліджуваний показник в
основній групі збільшився на 4,8 %, а у контрольній групі – лише на 1,6 % відносно
вихідних значень.
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Покращання показника швидкості бігу під час виконання стандартного
навантаження, при однаковому значенні ЧСС або його зменшенні, зафіксованого в
процесі виконання бігового навантаження, є свідченням поліпшення економічності
роботи серцево-судинної системи, про що яскраво свідчать отримані результати.
Отже, отримані дані дозволяють вважати, що використання кардонату під час
тренувального процесу в бігунів на середні дистанції веде до зростання
економічності роботи серцево-судинної системи, що виконується під час
тренувальних навантажень.
Було цікавим визначити, якими можливими механізмами в даному випадку
опосередковується зростання рівня розвитку серцево-судинної системи під дією
кардонату. Враховуючи тісний зв’язок між роботою серцево-судинної системи та
кисенево-транспортною функцією крові [8] можна припустити, що одним з
можливих механізмів такого зростання є саме покращання переносу кисню
еритроцитами.
Саме цими позитивними змінами вмісту гемоглобіну та кількості еритроцитів,
які є однією з основних ланок кисенево-транспортуючої системи крові, можна
пояснити тенденції до покращання рівня функціонального стану окремих систем
організму, зокрема однієї з провідних – серцево-судинної системи при застосуванні
комплексного препарату кардонат, основною складовою якого є L-карнітин.
Отримані дані вказують на наявність позитивного впливу пливу метаболічного
препарату показники стану серцево-судинної системи у бігунів на середні дистанції.
Висновки:
1.
Показник швидкості бігу при ЧСС 170 уд·хв-1 у спортсменів основної
групи з кваліфікацією КМС після тестового навантаження достовірно покращився на
6,2 % та на 4,8 % з кваліфікацією І розряд, порівняно з вихідними даними. У
контрольній групі спостерігалася позитивна тенденція до покращення
досліджуваного показника і на 1,4% та 1,6 % відповідно.
2.
Отримані результати свідчать про економізацію роботи серця у бігунів
на середні дистанції під впливом препарату кардонат.
3.
Застосування L -кардонату протягом передзмагального мезоциклу
супроводжується зростанням вмісту еритроцитів та гемоглобіну.
1.
2.

3.

4.
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ЕКОНОМІЗАЦІЯ РОБОТИ СЕРЦЯ У КВАЛІФІКОВАНИХ БІГУНІВ НА СЕРЕДНІ
ДИСТАНЦІЇ, ПІД ВПЛИВОМ ЕРГОГЕННОГО ПОЗАТРЕНУВАЛЬНОГО ЗАСОБУ
Роман Головащенко
Національний університет державної податкової служби України
У даній статті представлені дані щодо змін показника швидкості бігу при ЧСС 170 уд·хв-1,
під час застосування незабороненого метаболітотропного препарату кардонат. Встановлено, що
покращання рівня функціонального стану окремих систем організму, зокрема однієї з ведучих –
серцево-судинної системи супроводжується позитивними змінами вмісту гемоглобіну та
кількості еритроцитів, які є однією з основних ланок кисень-транспортуючої системи крові.
Отримані результати свідчать про позитивний вплив метаболітотропного препарату кардонат на
покращання показника швидкості бігу та зменшення значення ЧСС.
Ключові слова: метаболітотропний препарат кардонат, гематологічний гомеостаз,
серцево-судинна система, швидкість бігу, ЧСС.
ЭКОНОМИЗАЦИИ РАБОТЫ СЕРДЦА В КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БЕГУНОВ НА
СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ, ПОД ВЛИЯНИЕМ ЭРГОГЕННЫЙ ПОЗАТРЕНУВАЛЬНОГО
СРЕДСТВА
Роман Головащенко
Национальный университет государственной налоговой службы Украины
В данной статье представленные даны относительно изменений показателя скорости бега
при ЧСС 170 уд·мин-1, во время применения незапрещенного метаболитотропного препарата
кардонат. Установлено, что улучшение уровня функционального состояния отдельных систем
организма, в частности одной из ведущих – сердечно-сосудистой системы сопровождается
позитивными изменениями содержимого гемоглобина и количества эритроцитов, которые
являются одним из основных звеньев кислород-транспортной системы крови. Полученные
результаты свидетельствуют о позитивном влиянии метаболитотропного препарата кардонат на
улучшение показателя скорости бега и уменьшения значения ЧСС.
Ключевые слова: метаболитотропный препарат кардонат, гематологической гомеостаз,
сердечно-сосудистая система, скорость бега, ЧСС.
ECONOMIZATION OF THE HEART FOR QUALIFIED MIDDLE DISTANCE
RUNNERS UNDER THE INFLUENCE OF ERGOGENIC POZATRENUVALNOHO MEANS
Roman Golovashchenko
National University of State Tax Service of Ukraine
This article presents the data of running speed's indicator changes with heart rate of 170 beats ·
min-1, while using not forbidden metabolic drug CARDONAT. It was established that the functional
state of individual body systems improvement, including one of the leading - cardiovascular, is
accompanied by positive changes in hemoglobin and red blood count, which are main parts of oxygentransporting blood system. The results suggest a positive effect of the metabolic drug Cardonat on
improvement of running speed and reducing the value of heart rate.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ АКВАФІТНЕСУ І МЕТОДИКИ
ЕНДОГЕННО-ГІПОКСИЧНОГО ДИХАННЯ В СИСТЕМНІЙ ПІДГОТОВЦІ
ПЛАВЦІВ 11-12 РОКІВ
Вікторія Головкіна, Юрій Фурман
Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського
Постановка проблеми. Актуальною проблемою спорту вищих досягнень є
питання підготовки спортивного резерву. Вдосконалення фізичної та функціональної
підготовленості на різних етапах багаторічної підготовки спортсменів відбувається на
тлі вікових перетворень організму. З огляду на це, застосування на певних етапах
онтогенезу, насамперед, у пубертатний період, великих за обсягом фізичних
навантажень може негативно впливати на приріст спортивних результатів і навіть
порушувати збалансовану діяльність тих систем організму, які є визначальними для
процесу вдосконалення фізичної і функціональної підготовленості спортсменів.
Однією з умов вдосконалення майстерності плавців є комплексний підхід до процесу
фізичного тренування, який включає силову підготовку[5,10]. Проте, як свідчать
дослідження ряду науковців, перенавантаження вправами силового спрямування
може негативно вплинути на опорно-руховий апарат і функціональний стан серцевосудинної системи юних спортсменів [10].З огляду на вищевикладене підвищення
фізичної підготовленості юних плавців повинно відбуватися не за рахунок
збільшення обсягу фізичних навантажень, особливо силового тренування,а завдяки
впровадження в тренувальний процес спортсменів спеціальних методик, які
сприяють посиленню ефективності фізичних вправ.
Мета. Проаналізувати перспективи застосування аквафітнесу і методики
ендогенно-гіпоксичного дихання в системній підготовці плавців 11-12 років.
Виклад основного матеріалу. Аналіз протоколів Ігор Олімпіад, Чемпіонатів
Світу та інших змагань свідчить про динаміку зростання результатів з усіх видів
спорту[10]. Таке явище зумовлене підвищенням ефективності навчальнотренувальних занять за рахунок впровадження в системній підготовці спортсменів
новітніх технологій [10,13,15].
За даними ряду науковців виконання фізичних вправ у воді позитивно впливає
на різні функціональні системи організму [5,11,12,15]. Оздоровча дія фізичних вправ
у воді обумовлена високою енергетичною вартістю роботи, феноменом
гравітаційного розвантаження тіла, позитивною дією на серцево-судинну і дихальну
системи, наявністю стійкого ефекту загартовування [5,6,11].
Перші згадки про застосування фізичних вправ у воді з метою підвищення сили
м’язів зустрічаються в роботах зарубіжних авторів Hamilton [19] K. Schmidt [20].
Шляхом об'єднання таких вправ було створено комплекси так званої водної
гімнастики [18,19].У 1989 році у своїй роботі доктор Б. Хаммерер [16] презентує
програму "акватренінг" як таку систему занять, що включає плавання, плавальні
вправи і повне розслаблення у воді. Фізіологами П. Марчбэнксом та К. Ламбертом
[18] розроблено програму "Аквамоушн", яка включає виконання вправ на розвиток та
зміцнення тих груп м'язів та зв'язок, які не задіяні при заняттях у залах сухого
плавання [18].
Серед вітчизняних фахівців питанням застосування аквафітнесу у фізичному
вихованні займалась Г.А.Жук [7], якою розроблено програму занять аквафітнесом для
дітей молодшого шкільного віку з урахуванням рівня їх фізичного здоров'я. О. Ю.
Фанигіна [14] обґрунтувала зміст програм фізкультурно-оздоровчих занять
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аквааеробікою, спрямованих на корекцію фізичної підготовленості та фізичного
здоров'я студенток вищих навчальних закладів. В.П. Семененко [12] обґрунтовано
застосування занять аквааеробікою, як один із засобів загартовування дітей
молодшого шкільного віку, а Н.О. Гоглюватою [6] розроблені програми занять
аквафітнесом для жінок 21-35 років з різним рівнем фізичного стану.
Науковці сходяться на думці, що головною перевагою занять аквафітнесом з
різним контингентом населення є можливість диференційованого впливу на
морфофункціональні показники організму шляхом використання рухів у різних
режимах роботи [11,13].
На нашу думку в силовій підготовці спортсменів, які мають контакт з водою
(плавці, веслувальники), доцільно було б застосовувати вправи з елементами
аквафітнесу. Такі заняття проводяться в режимі рухових дій, які характеризуються
доланням опору з майже максимальною напругою м’язів при постійній швидкості
рухів. Тобто, режим роботи м’язів при таких заняттях наближений до звичних для
спортсменів вищезгаданих спеціалізацій.
У системній підготовці юних плавців ми плануємо 3-4 рази на тиждень після
основної частини тренування проводити двадцятихвилинні заняття аквафітнесом, які
складатимуться з загальнорозвиваючих вправ, основного (силового та аеробного)
комплексу вправ та вправ на розтягування. На початку кожного заняття аквафітнесом
(близько 5 хв) рухи повинні виконуватись з великою амплітудою, в середньому темпі.
В основній частині (близько 12 хв) для послідовного вирішення завдання кожного
заняття, під час виконання як силового, так і аеробного комплексу, необхідно
використовувати такі вправи, які складаються з ритмічних рухів і забезпечують
поступове і рівномірне підвищення частоти серцевих скорочень, підтримку
навантаження на визначеному рівні, а потім поступове його зниження. Завершувати
заняття аквафітнесом необхідно вправами на розтягування та розслаблення у воді
(близько 3 хв).
Слід зауважити що заняття аквафітнесом для юних плавців мають переважно не
оздоровче, а тренувальне значення, проводяться на "мілкій" та "глибокій" воді в
залежності від виду заняття.
За даними науковців, одним з основних факторів, який обмежує фізичну
роботоздатність спортсмена є розвиток кисневої недостатності під час виконання
м’язової роботи. При фізичних навантаженнях, які вимагають максимальної
мобілізації функціональних резервів організму, збільшується навантаження на весь
поетапний процес розподілу кисню в організмі. За таких обставин працюючі м’язи
спортсмена не завжди сповна задовольняються необхідною кількістю кисню,
внаслідок чого виникає «гіпоксія фізичного навантаження», яка при зловживанні
вправами гліколітичного спрямування може порушити функціональну рівновагу
підлітків[4,8,10]. Тому критерієм рівня функціональної підготовленості юного
спортсмена може служити його здатність адаптуватися до фізичних навантажень за
умов зменшення в крові вмісту кисню та збільшення вуглекислого газу.
Існують відомості [4,8], які свідчать про можливість підвищення фізичної
підготовленості спортсменів шляхом використання в процесі підготовки додаткових
засобів посилення ефекту тренувальних навантажень. Такими додатковими засобами
виступають різні моделі штучного створення в організмі гіпоксичних станів, які
досягаються в умовах нормального атмосферного тиску, тобто в нормобаричних
умовах (використання середньогір'я і барокамер) [8,15] або в умовах підвищеного
атмосферного тиску [1]. Проте, на думку деяких авторів для покращення
функціональних можливостей та підвищення фізичної працездатності більш
фізіологічними, безпечними та економічно і технічно доступними вважаються
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методики створення гіперкапнічної гіпоксії в нормобаричних умовах [7,9,15], що є
ефективним засобом підвищення працездатності та стійкості до екстремальних
факторів. Для цього використовуються такі дихальші апарати, як "ТДІ-01"
(В.Ф. Фролов, 1989), "Самоздрав" (Ю.М. Мішустін, 1998), "Ендогенік-01" (Г.І.
Ходоровський зі спів., 2004), які забезпечують дихання газовою сумішшю,
збагаченою на вуглекислий газ. Їх використання забезпечує відновлення дефіциту
вуглекислого газу в крові, що значно розширює оздоровчі, профілактичні та
лікувальні можливості.
За твердженнями автора апарату "Ендогенік-01", даний прилад є більш
досконалим порівняно з іншими через можливість візуального контролю потужності
видиху [2,4Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Крім того додатковий опір
потоку повітря під час видиху через апарат призводить до зростання внутрішньо
бронхіального тиску, внаслідок чого рефлекторно розширюються бронхи та
збільшується їхня пропускна спроможність [4,17]. Разом з тим, пристрій побудований
таким чином, що зовнішня камера впливає на співвідношення газів повітря, яке
вдихається. Дихання через цей апарат дозволяє вдихати газову суміш, в якій вміст
кисню усього на 3 % менший ніж атмосферний, а вуглекислого газу – у 100 разів
більший. Вищеописане співвідношення газів в апараті утримується протягом усієї
процедури. Посиленню гіперкапнії сприяє також тривалий, рівномірний видих під
час якого уповільнюється дифузія вуглекислого газу з легень. Разом з тим опір
проходження повітря під час видиху збільшує внутрібронхіальний тиск, який
механічно розширює бронхи внаслідок чого покращується їх пропускна
спроможність [3,4]. Обмеження постачання організму киснем викликає поступове
підвищення ефективності легеневої вентиляції, збільшення альвеолярної мережі
капілярів легень та покращення дифузії газів через альвеолярно-капілярний бар’єр,
що сприяє зростанню оксигенації артеріальної крові. Наслідком застосування
методики "ендогенно-гіпоксичного" дихання є також збільшення кількості в крові
еритроцитів, насичених 2,3-дифосфогліцератом (2,3-ДФГ). Останній виступає
гемоглобіновим модулятором. З’єднуючись з гемоглобіном, 2,3-ДФГ сприяє
підвищенню дисоціації оксигемоглобіну, зменшуючи тим самим можливість
виникнення в організмі дефіциту кисню [3,5]. За цих обставин у людини виникає
стан помірної гіпоксії і вираженої гіперкапнії [2,4,17]. Така модель гіпоксії
відповідно до літературних джерел не викликає негативних змін в організмі і
використовується навіть особами, які мають порушення стану здоров’я [9,17].
Комбінований вплив на функціональну підготовленість студентів хворих на
бронхіальну астму нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії і фізичних навантажень
вивчалаВ.Є. Онищук [9]. За результатами досліджень встановлено, що застосування
цієї моделі гіпоксії сприяє підвищенню функціональних можливостей дихальної
системи, зокрема розширенню бронхів різного калібру, що зменшує енерговитрати на
роботу дихальних м’язів, а також створює сприятливі умови для кращої дифузії газів
через альвеолярно-капілярний бар’єр.
Результати досліджень Фурмана Ю.М., Гаврилової Н.В. [4] засвідчили , що
комплексне застосування методики ендогенно-гіпоксичного дихання за допомогою
апарата "Ендогенік-01" і фізичних навантажень у навчально-тренувальному процесі
велосипедистів на етапі попередньої та спеціалізованої базової підготовки протягом
підготовчого періоду річного макроциклу покращує функціональні можливості
дихальної системи, сприяє підвищенню фізичної роботоздатності, аеробної та
анаеробної продуктивності організму.
Отже, застосування гіперкапнічної гіпоксії за допомогою апарату "Ендогенік01"сприяє покращенню функціональних можливостей організму та посилює
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ефективність фізичних вправ [4,9,11,15], що свідчать про перспективність
використання так званої гіперкапнічної гіпоксії для удосконалення фізичного стану
юних плавців.
Висновок. Відповідно до навчальної програми для дитячо-юнацьких
спортивних шкіл з плавання складовою підвищення спортивної підготовки
спортсменів на етапі початкової базової підготовки є застосування в тренувальних
заняттях вправ для розвитку сили. Програмою передбачено здійснення силової
підготовки юних спортсменів у залі сухого плавання. Проте, застосування вправ
силового спрямування в пубертатний період онтогенезу може негативно вплинути на
функціональний стан організму. Тому, на нашу думку, для силової підготовки юних
плавців слід використовувати такі засоби силової підготовки, які б зменшили їх
негативний вплив на організм. Ми пропонуємо частину занять, відведених за
програмою ДЮСШ з плавання для силової підготовки в залі сухого плавання,
замінити заняттями у воді, використавши елементи аквафітнесу. Доцільність такого
нововведення пояснюється мінімізацією негативного впливу на організм дітей
силових вправ в умовах водного середовища, а також режимом роботи м’язів,
наближених до звичайних для плавців умов.
Зважаючи на велику кількість робіт, які підтверджують можливість
використання у фізкультурно-оздоровчих та тренувальних процесах засобів
аквафітнесу і методики створення в організмі стану гіперкапнічної гіпоксії,ми
робимо припущення, що їх комплексне застосування на етапах початкової підготовки
сприятиме вдосконаленню функціональних можливостей і фізичної підготовленості
юних плавців.
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АНОТАЦІЇ

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ АКВАФІТНЕСУ І МЕТОДИКИ ЕНДОГЕННОГІПОКСИЧНОГО ДИХАННЯ В СИСТЕМНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПЛАВЦІВ 11-12 РОКІВ
Вікторія Головкіна, Юрій Фурман
Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського
Вивчено та проаналізовано спеціальні літературні джерела з питання перспективи
застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання з використанням
апарату "Ендогенік-01" у навчально-тренувальному процесі плавців 11-12 років.
Ключові слова: аквафітнес, плавання, фізична підготовленість, плавці, силова підготовка.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АКВАФИТНЕСА И МЕТОДИКИ ЭНДОГЕННОГИПОКСИЧЕСКОГО ДЫХАНИЯ В СИСТЕМНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЛОВЦОВ 11-12 ЛЕТ
Виктория Головкина, Юрий Фурман
Винницкий государственный педагогический университет им. Михаила Коцюбинского
Изучены и проанализированы специальные литературные источники по вопросу
перспектив применения занятий аквафитнесом и методики эндогенно-гипоксического дыхания с
использованием аппарата "Эндогеник-01" в учебно-тренировочном процессе пловцов 11-12 лет.
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THE PROSPECTS OF USING OF AQUA FITNESS AND THE METHODS OF
ENDOGENOUSLY-HYPOXIC RESPIRATORY IN THE SYSTEM OF TEACHING OF 11-12
YEARS OLD SWIMMERS
Viktoriya Golovkina,Yuriy Furman,
Vinnytsia state pedagogical university named after MikhayloKotsyubynskyi
The article focuses on the studying and analysis of special research about using of aqua fitness
and the methods of endogenously-hypoxic breathing with using “Endogenik -01” in swimming training
process of 11-12 years old swimmers.
Key words: aqua fitness, swimming, physical fitness, strength training.

ДИНАМІКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ФУНКУЦІОНАЛЬНОГО
СТАНУ ТУРИСТІВ-ВОДНИКІВ 12-14 РОКІВ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ
БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Олена Горбонос-Андронова
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Постановка проблеми. Результативність виступу спортсменів на змаганнях
залежить від багатьох складових. Важливе місце серед них посідає рівень фізичного
розвитку та функціонального стану юних спортсменів. Дослідження фізичного
розвитку та особливостей функціонального стану організму юних спортсменів у
залежності від специфіки спортивної спеціалізації та виду спорту є важливою
проблемою спортивної фізіології [7]. У той же час на даному етапі розвитку
спортивного водного туризму питанням визначення рівня фізичного розвитку та
функціонального стану туристів приділяється не значна увага. Аналогічних
досліджень у напрямку спортивного водного туризму до теперішнього часу не
проводилося. У зв'язку з цим метою наших досліджень було вивчення динаміки
фізичного розвитку та функціонального стану туристів-водників 12-14 років на етапі
попередньої базової підготовки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В наш час спеціальних
досліджень, спрямованих на вивчення питань фізичного розвитку та
функціонального стану туристів-водників вкрай мало. В цьому контексті слід
зазначити роботи Мулик К.В., Гриньової Т.І., Солодков А.С., Рут Є. Однією з
найважливіших умов, що забезпечують ефективний фізичний стан юних
спортсменів, є гармонійний розвиток фізичних якостей та врахування
функціональних особливостей організму, характерних для окремих етапів розвитку
людини[4, 7].
Включення широкого арсеналу засобів фізичної підготовки до тренувального
процесу сприяє підвищенню фізичного та функціонального стану юних
спортсменів[2]. Це відбувається завдяки ефективному розподілу фізичного
навантаження, як результат підвищення рівня фізичної підготовленості та збереження
високої фізичної і психічної працездатності [1,3,5,6].
Мета дослідження – визначити динаміку рівня фізичного розвитку та
функціонального стану туристів-водників 12-14 років на етапі попередньої базової
підготовки.
У зв'язку з цим були сформовані завдання дослідження:
1. Дослідити динаміку фізичного розвитку туристів-водників 12-14 років на
етапі попередньої базової підготовки.
2. Дослідити динаміку функціонального стану туристів-водників 12-14 років на
етапі попередньої базової підготовки.
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Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне
тестування, методи математичної статистики.
Організація дослідження.
Для визначення динаміки рівня фізичного розвитку та функціонального стану
туристів-водників 12-14 років на етапі попередньої базової підготовки до та після
формуючого експерименту нами було проведено педагогічне тестування основних
соматометричних
ознак
морфологічного
статусу випробуваних
шляхом
антропометричних вимірів, дослідження стану дихальної і серцево-судинної систем
та рівня фізичної працездатності.
Дослідження проводилися протягом вересня 2013–травня 2014 на базі клубів
спортивного туризму м. Павлоград та м. Дніпропетровськ. У досліджені взяло участь
90 осіб, з них 64 – юнаків та 26 – дівчат. Для проведення формуючого експерименту
хлопців і дівчат було поділено на контрольну та експериментальну групи. Кожна
група складалася з 45 осіб по 32 хлопці і по 13 дівчат.
Ефективність розробленої методики з використанням неспецифічних засобів
фізичної підготовки туристів-водників 12-14 років на етапі попередньої базової
підготовки визначалася за 15 показниками фізичного розвитку та функціональної
підготовленості, основу яких складали тести запропоновані Круцевич Т.Ю.,
Романенко В.А. та комп'ютерна програма "Ягуар", яка включає унікальну колекцію
тестів, спрямованих на вивчення основних властивостей сприйняття, сенсомоторних
реакцій і працездатності в різних умовах [3,5].
Результати дослідження та їх обговорення. За результатами проведеного
експерименту з’ясовано, що серед низки показників фізичного та функціонального
стану юнаків 12-14 років контрольної та експериментальної груп виявлені достовірні
відмінності, які наведені у таблиці 1.
Аналіз показників фізичного розвитку юнаків 12-14 років свідчать, що
обстежуваний контингент контрольної групи має достовірні зміни за показниками
«Окружність грудної клітини», «Динамометрія правої та лівої рук». Приріст за
даними показниками пов'язаний з віковими особливостями процесу росту юних
спортсменів. За показниками «Довжина тіла» та «Маса тіла» достовірних
відмінностей не спостерігається. Показник індексу Кетле, який характеризує ступінь
гармонічності фізичного розвитку і будови тіла збільшився на 25,25 умовних одиниць
(р>0,05).
В експериментальній групі зафіксовано достовірне покращення за показниками:
«Маса тіла», «Динамометрія правої та лівої рук», «Станова динамометрія». Означені
вище зміни відбулися завдяки природному росту організму юних спортсменів в
даний віковий період. За іншими показниками фізичного розвитку в
експериментальній групі спостерігається недостовірний приріст показників (р>0,05).
За показниками, які характеризують стан дихальної системи зафіксовано
недостовірне збільшення показників ЖЄЛ в контрольній групі на 21,85 мл (р>0,05),
проби Штанге на 0,37 с (р>0,05), проби Генча на 0,66с. В експериментальній групі
показники ЖЄЛ та ЧД за 1 хв збільшилося на 203,25 мл та 0,5 дихальних циклів
(р>0,05) відповідно, проби Штанге та проби Генча достовірно збільшилася на 8,32 і
на 3,2 с(р<0,05). Приріст за цими показниками пов'язаний з особливостями росту й
розвитку юних спортсменів у даний віковий проміжок та цілеспрямованим заняттям
водним туризмом.
За показником ЧСС, який характеризує стан серцево-судинної системи
спостерігаються незначні зміни. Так у контрольній групі він склав 1,4 уд/хв, а в
експериментальній на 2,44 уд/хв, що свідчить про покращення адаптаційних
можливостей організму спортсменів обох груп (р>0,05).
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Таблиця 1
Показники фізичного розвитку та функціонального стану туристівводників контрольної та експериментальної груп до та після експерименту (n =
64)
№

Контрольні виміри

1

Довжина тіла, см

2

Маса тіла, кг

3

Окружність грудної
клітки, см

4

Динамометрія правої
руки, кг

5

Динамометрія лівої
руки, кг

6

Станова
динамометрія, кг

7

Індекс Кетле, ум.од

8

ЖЕЛ, мл

9

ЧД, циклів

10

Проба Штанге,с

11

Проба Генча, с

12

ЧСС, уд/хв

13

Швидкість простої
зорової реакції, мс

14

Швидкість складної
зорової реакції, мс

15

Тепінг – тест, раз

Умови реєстрації
до експерименту
після експерименту
різниця
до експерименту
після експерименту
різниця
до експерименту
після експерименту
різниця
до експерименту
після експерименту
різниця
до експерименту
після експерименту
різниця
до експерименту
після експерименту
різниця
до експерименту
після експерименту
різниця
до експерименту
після експерименту
різниця
до експерименту
після експерименту
різниця
до експерименту
після експерименту
різниця
до експерименту
після експерименту
різниця
до експерименту
після експерименту
різниця
до експерименту
після експерименту
різниця
до експерименту
після експерименту
різниця
до експерименту
після експерименту
різниця

КГ
x± σ
152,1±8,7
153,15±6,12
1,05
р>0,05
44,06±4,3
48,15±2,5
4,09р>0,05
67,06±4,3
71,19±3,15
4,13
р<0,05
17,4±0,78
21±3,2
3,6
р<0,05
15,18±0,95
16,9±1,75
1,72
р<0,05
31,7±3,4
31,7±2,7
0
р>0,05
289,07±14,17
314,32±6,97
25,25
р>0,05
1809,4±282,1
1831,25±158,98
21,85
р>0,05
16,2±1,32
16,2±0,78
0
р>0,05
32,97±6,6
33,34±5,7
0,37
р>0,05
10,81±2,36
11,47±1,9
0,66
р>0,05
68,4±4,8
67±2,18
1,4
р>0,05
420,3±44,1
445,6±35
25,3
р>0,05
435,1±47,3
449,6±54,4
14,5
р>0,05
321,8±57,4
353,75±29,55
31,95 р<0,05

ЕГ
x± σ
153,59±2,67
155,06±4,5
1,47
р>0,05
43,69±1,16
48,12±1,73
4,43
р<0,05
67,47±1,46
70,19±1,47
2,72
р<0,05
25,06±1,93
28,47±2,47
3,41
р<0,05
19,75±1,4
22,75±1,77
3
р<0,05
31,34±1,03
37,4±1,5
6,06
р<0,05
284,4±3,23
310,30±2,8
25,9
р>0,05
1781,25±96,5
1987,5±64,95
203,25 р>0,05
15,97±0,4
16,5±0,5
0,53
р>0,05
32,15±1,83
40,47±1,6
8,32
р<0,05
10,86±0,79
14,06±0,9
3,2
р<0,05
68±1,24
65,56±2,22
2,44
р>0,05
424,9±18,36
474,06±16,9
49,16 р<0,05
437,8±13,87
488,13±34,8
50,33 р<0,05
325,8±20,97
380,6±8,2
54,8 р<0,05

За результатами проведених тестувань з'ясовано, що серед трьох показників, які
визначають рівень розвитку сприйняття, сенсомоторних реакцій і фізичної
працездатності юнаків 12-14 років в контрольній групі достовірні відмінності
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Таблиця 2
Показники фізичного розвитку та функціонального стану туристівводників контрольної та експериментальної груп до та після експерименту (n =
26)
№
1

2

3

Контрольні виміри
Довжина тіла, см
Маса тіла, кг
Окружність грудної
клітки, см

4

Динамометрія правої
руки, кг

5

Динамометрія лівої
руки, кг

6

7

8

9

10

11

Станова
динамометрія, кг
Індекс Кетле, ум.од
ЖЕЛ, мл
ЧД, за 1 хв

Проба Штанге,с
Проба Генча, с

12

ЧСС, уд/хв

13

Швидкість простої
зорової реакції, мс

14

Швидкість складної
зорової реакції, мс

15

Тепінг – тест, раз

Умови реєстрації
до експерименту
після експерименту
різниця
до експерименту
після експерименту
різниця
до експерименту
після експерименту
різниця
до експерименту
після експерименту
різниця
до експерименту
після експерименту
різниця
до експерименту
після експерименту
різниця
до експерименту
після експерименту
різниця
до експерименту
після експерименту
різниця
до експерименту
після експерименту
різниця
до експерименту
після експерименту
різниця
до експерименту
після експерименту
різниця
до експерименту
після експерименту
різниця
до експерименту
після експерименту
різниця
до експерименту
після експерименту
різниця
до експерименту
після експерименту
різниця

КГ
x± σ
147±5
158,7±2,7
11,7
р<0,05
40,4±3,6
46,07±0,47
5,67
р<0,05
66,46±4,14
69,77±2,75
3,31
р<0,05
14,85±1,5
17,53±1,45
2,68
р<0,05
11,3±0,85
13,08±1,27
1,78
р>0,05
28,9±1,26
30,23±2,72
1,33
р>0,05
274,3±15,3
290,4±3,4
16,1
р>0,05
1507±170,6
1676,92±69,66
169,92
р>0,05
16,92±1,93
17,5±1
0,58
р>0,05
32,3±5,14
36,08±2,8
3,78
р>0,05
9,15±2,23
10,46±1
1,31
р>0,05
72,92±5
70±1,6
2,92
р>0,05
406,7±25,4
414,62±7,46
7,92
р>0,05
419±21,54
425,4±17,4
6,4
р>0,05
300,6±26,43
343,8±7,9
43,2
р<0,05

ЕГ
x± σ
149,23±1,7
154,9±1,8
5,67
р<0,05
40,46±1
46,4±1,5
5,94
р<0,05
67,31±1,2
70,24±2,45
2,93
р<0,05
18,9±1,4
20,4±1,7
1,5
р<0,05
15,77±0,8
15,84±1,23
0,07
р>0,05
29,7±0,4
33,77±2,4
4,07
р<0,05
271,11±4,65
299,33±6,8
28,22
р>0,05
1561,54±58,3
1815,4±102,63
253,86 р<0,05
16,77±0,83
16,9±0,73
0,13
р>0,05
34,08±3,53
41,62±2,23
7,54 р<0,05
9,4±0,96
13,08±1,3
3,68
р<0,05
74,15±1,5
68,8±2
5,35
р>0,05
411,15±12,16
469,23±20,9
58,08 р<0,05
425,08±4,8
466,9±15,4
41,82 р<0,05
310,5±11,9
373,85±18,8
63,35 р<0,05

виявлені лише за показником працездатності «Тепінг-тесту»,який достовірно
збільшився на 32 рази (р<0,05). За іншими показниками достовірної відмінності не
зафіксовано. В експериментальній групі за всіма трьома показниками встановлено
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достовірне покращення. Показники тесту «Швидкість простої зорової реакції»
зменшився на 49,16 мс (р<0,05), тесту «Швидкість складної зорової реакції»
збільшився на 50,33 мс (р<0,05), показник фізичної працездатності за тестом «Тепінгтест» збільшився на 55 раз (р<0,05).
За результатами проведеного експерименту з'ясовано, що серед низки
показників фізичного розвитку та функціональної підготовленості серед дівчат 12-14
років контрольної та експериментальної груп виявлені достовірні відмінності, які
наведені у таблиці 2.
Аналіз показників фізичного розвитку дівчат-туристок 12-14 років свідчить про
те, що обстежуваний контингент контрольної групи має достовірні зміни (р<0,05) за
наступними показниками: «Довжина тіла», «Маса тіла»,
«Окружність грудної
клітини», «Динамометрія правої руки».
Приріст за даними показниками пов'язаний з віковими особливостями процесу
росту юних спортсменок. За показниками «Динамометрія лівої руки» встановлено
збільшення на 1,78 кг та «Станова динамометрія» на 1,33 кг,достовірних
відмінностей не зафіксовано. За показником «індекс Кетле», який характеризує
ступінь гармонічності фізичного розвитку і будови тіла, зафіксовано не достовірне
збільшення показника на 16,1 (р>0,05).
В експериментальній групі
зафіксовано достовірне покращення за
показниками: «Довжина тіла», «Маси тіла», «Динамометрія правої руки», «Станова
динамометрія», що пов'язано з процесом росту організму юних спортсменок в даний
віковий період та заняттям спортивним туризмом.
За іншими показниками фізичного розвитку в експериментальній групі не
спостерігається достовірних змін.
За показниками, які характеризують стан розвитку дихальної системи в
контрольній групі зафіксовано недостовірне збільшення всіх показників. В
експериментальній групі достовірні зміни спостерігаються за показниками ЖЄЛ на
253,86 мл, проби Штанге на 7,54 та проби Генчана 3,68 с (р<0,05). Приріст за цими
показниками пов'язаний з особливостями росту й розвитку юних спортсменок у
даний віковий проміжок часу та систематичними заняттями спортом. За показником
ЧД не спостерігається достовірних змін(р>0,05).
За показником, який характеризує стан серцево-судинної системи ЧСС
спостерігається недостовірні зміни, як в контрольній так в експериментальній групах
на 2,92 уд/хв та 5,35 уд/хв відповідно, що свідчить про покращення адаптаційних
можливостей організму дівчат туристок 12-14 років обох груп.
В контрольній групі дівчат достовірний приріст зафіксовано за показником
«Тепінг-тесту» (р<0,05). В експериментальній групі достовірне покращення
встановлено в показниках тесту «Швидкість простої зорової реакції» на 58,08 мс,
«Швидкість складної зорової реакції» на 41,82 мс та фізична працездатність за
тестом «Тепінг-тест» на 63 рази (р<0,05).
Таким чином, показники фізичної підготовленості, фізичного та
функціонального стану туристів-водників 12-14 років мають більш достовірне їх
покращення саме в експериментальній групі.
Проведення порівняльного аналізу і дослідження динаміки приросту показників
фізичної підготовленості, фізичного та функціонального стану на етапі попередньої
базової підготовки, свідчить про ефективне застосування методики фізичної
підготовки туристів-водників із застосуванням неспецифічних засобів.
Висновки.
1.
Проведення порівняльного аналізу і дослідження динаміки приросту
показників фізичного розвитку та функціонального стану туристів-водників 12-14
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років на етапі попередньої базової підготовки встановив, що обстежуваний
контингент не однорідний, з вираженими розбіжностями як серед дівчат так і серед
хлопців контрольної та експериментальної груп;більш достовірне покращення
спостерігається в експериментальній групі ніж в контрольній; що запропонована
методика використанням неспецифічних засобів фізичної підготовки в
експериментальній групі значно ефективніша ніж виконання програми зі
спортивного водного туризму.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
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АНОТАЦІЇ
ДИНАМІКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ФУНКУЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ
ТУРИСТІВ-ВОДНИКІВ 12-14 РОКІВ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ
ПІДГОТОВКИ
Олена Горбонос-Андронова
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
У статті визначено рівень фізичного розвитку та функціонального стану туристів-водників
12-14 років на етапі попередньої базової підготовки до та після проведення формуючого
експерименту. Проаналізовано науково-методичну літературу з питань підготовки туристівводників, їх фізичного та функціонального стану. Проведено педагогічне тестування юних
спортсменів. Встановлено достовірні відмінності у рівні фізичного розвитку та функціонального
стану юних спортсменів між експериментальною і контрольною групах, після впровадження
експериментальної методики з використанням неспецифічних засобів фізичної підготовки.
Ключові слова: спортивний туризм, водний туризм, фізичний розвиток, функціональний
стан.
ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФУНКУЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ТУРИСТОВ-ВОДНИКОВ 12-14 ЛЕТ НА ЭТАПЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ
Елена Горбонос-Андронова
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта
В статье определен уровень физического развития и функционального состояния туристовводников 12-14 лет на этапе предварительной базовой подготовки до и после проведения
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формирующего эксперимента. Проанализированы научно-методическую литературу по
вопросам подготовки туристов-водников, их физического и функционального состояния.
Проведено педагогическое тестирование юных спортсменов. Установлено достоверные различия
в уровне физического развития и функционального состояния юных спортсменов между
экспериментальной и контрольной группах, после внедрения экспериментальной методики с
использованием неспецифических средств физической подготовки.
Ключевые слова: спортивный туризм, водный туризм, физическое развитие,
функциональное состояние.
DYNAMICS OF EXERCISE OF TOURISTS AND FUNKUTSIONALNOHOCONDUCTORS 12-14 YEARS ON STAGE PREVIOUS BASE PREPARATION
Elena Horbonos-Andronov
Dnepropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sport
The article defines the level of physical development and functional state tourists conductors 1214 years at a stage of previous base preparation before and after forming experiment. Analyzed the
methodological literature on preparation tourists conductors, their physical and functional state. A
teacher testing young athletes. Established significant differences in the level of physical development
and functional status of young athletes between the experimental and control groups after the
introduction of experimental techniques using non-specific means of physical training.
Key words: sports tourism, water tourism, physical development, functional state.

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ЄДИНОБОРЦІВ
Наталія Гуцул
Львівський державний університет фізичної культури
Актуальність. Для вдосконалення структури та змісту підготовки спортсменів
є орієнтація при плануванні та організації тренувального процесу на індивідуальні
особливості [2,5]. Згідно з визначенням Л. П. Матвєєва, індивідуалізація - це така
побудова процесу фізичного виховання та таке використання його засобів, методів та
форм занять, при яких здійснюється індивідуальний підхід до осіб, та створюються
сприятливі умови для розвитку їхніх здібностей до навчання [7]. Під
індивідуальними особливостями спортсмена необхідно розуміти наявність
специфічних
властивостей:
морфологічних,
фізіологічних,
психологічних
особливостей розвитку та функціонування організму спортсмена у відповідності до
його соціальної приналежності [2]. Навантаження, яке запропоноване спортсмену,
повинне бути адекватним його індивідуальним особливостям, що дозволить
підвищити ефективність тренувального процесу [2].
Високий рівень розвитку сучасного спорту, цілком обґрунтовано, ставить
вимогу не тільки до пошуку більш ефективних шляхів оптимізації тренувального
процесу спортсменів, але і до більш цілеспрямованого їх використання в ньому [1;4].
Індивідуалізація спортивної підготовки приводить до підвищення ефективності
навчально-тренувального процесу, що, в свою чергу, відбивається на поліпшенні
змагальних результатів.
Метою нашого дослідження є удосконалення системи підготовки кікбоксерів
на етапі спеціалізованої базової підготовки.
Методи і організація дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних
науково-методичної літератури, документальних матеріалів та всесвітньої
інформаційної мережі Інтернет.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У цілому ряді робіт досить глибоко
розглядаються різноманітні питання тренувального і змагального процесу у бойових
єдиноборствах (Е.В. Калмыков, 2004; В.Г. Саєнко, 2009; В. Г. Саєнко, 2010), в тому
числі і кікбоксингу (П.А. Орел, 2000; М.О. Яремко, 2001).
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Попередній аналіз науково-методичної літератури свідчить про те, що проблемі
застосування індивідуального підходу в тренувальному процесі спортсменів високої
кваліфікації було присвячено ряд публікацій (Р.А. Нигмедзянов, 1999; V. Dorgan, V.
Manolachi, 2003; А.П. Бондарчук, 2005; Г.С. Туманян, 2006). Індивідуальні комбінацій
ударів певною мірою висвітлені в дослідженнях з боксу (М.П. Савчин,
В.Г. Богуславський, 2000; С.А. Нікітенко, 2001).
Результати дослідження.
До числа пріоритетних напрямків, які відповідають вимозі оптимізації
тренувального процесу, потрібно віднести індивідуалізацію. Необхідно відмітити, що
ефективність її впровадження в практику залежить від знання своєрідної сукупності
рис індивіда, що відображають його індивідуальність.
Важливим для спортивної практики є те, що генетичний фактор визначає не
тільки рівень прояву рухових можливостей, але і спадкову норму реакції організму на
фізичне навантаження, резервні можливості його функціонального удосконалення.
У науково-методичній літературі виділяють два підходи до дослідження і
здійсненню процесу індивідуалізації в контактних видах єдиноборств.
Представники першого (психофіологічного) підходу акцентують увагу
переважно на вивчення і облік впливу властивостей нервової системи, властивостей
темпераменту, психомоторних здібностей, психічних станів на індивідуальні
особливості змагальної діяльності [3].
Представники другого підходу вивчають особливості впливу генетично
обумовлених функціональних можливостей фізіологічних систем організму на рухові
здібності спортсмена, їх обліку при розробці методики навчання і тренування [4;6;9].
Змагальна діяльність і в кікбоксингу представляє високі вимоги і до психіки
спортсмена і його організму [8]. Тому два підходи не суперечать, а
взаємодоповнюють один одного, оскільки розглядають особливості процесу
індивідуалізації з різних сторін – психічного розвитку і розвитку функціональних
можливостей організму і, насамперед, його рухових функцій.
Спеціалісти відзначають, що індивідуалізація спортивної підготовки припускає,
насамперед, облік рівня і динаміки розвитку параметрів рухових функцій. Це
обумовлюється тим, що психофізіологічна сфера людини має природну основу і тому
вельми консервативна і мало тренована.
Індивідуалізація повинна передбачати, як облік специфіки індивідуального
проявлення різних функцій організму спортсменів, так і орієнтацію їх тренувального
процесу на примусову експлуатацію тих рухових здібностей, акцентована стимуляція
яких в значній мірі зумовлює демонстрацію високих досягнень у виді спорту,
вибраного у якості поглибленої спеціалізації. Впровадження даної принципової
установки в практику самим безпосереднім чином взаємозв'язане з використанням в
процесі підготовки спортсменів різних стилів ведення бою, доцільність застосування
якого з ростом спортивної майстерності істотно зростає.
В практичній реалізації індивідуального підходу спеціалістам потрібно
розташовувати категорії, опираючись на які можна з високою степеню надійності
здійснювати диференціацію спортсменів по їх індивідуальним ознакам. Перелік
критеріїв дуже різноманітний, тому проблема індивідуалізації тренувального процесу
спортсменів на даний час не знайшла своє остаточне рішення. При цьому, потрібно
відмітити, що в якості таких критеріїв, як правило в різних їх поєднаннях,
спеціалістами традиційно використовується наступні ознаки: ступінь біологічної
зрілості; структурні особливості моторики; стан психомоторики; фізичний розвиток;
конституційні особливості тілобудови; стан різних сторін підготовки; властивості
вищої нервової і психічної діяльності; специфіка протікання адаптаційних процесів;
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морфо функціональні; психофізіологічні; медико-біологічні і інші показники. У
видах єдиноборств дослідження даної проблеми найбільш часто здійснювалося в
двох напрямах:
- психофізіологічним, де увага акцентується на вивченні психомоторики
спортсменів, особливостей властивостей їх нервової системи, темпереманту і т.д.;
- функціонально-педагогічним, який має на увазі вивчення функціональних і
морфологічних показників суб’єкта, а також кількість і якість оцінок його рухових
можливостей.
Зараз, з впевненістю можна стверджувати, що володіння великої інформації про
спортсмена, з метою його використання в практиці, якщо і можливо, то лише
теоретично. Саме тому, в таких випадках, коли мова іде про використання
індивідуального підходу в реальній практиці спорту, потрібно говорити не про
абсолютну, а про відносну індивідуалізацію.
В процесі багаторічних занять кікбоксингом у результаті виборчої морфофункціональної спеціалізації організму рухової можливості спортсмена набувають
спеціалізований характер. Це проявляється в здатності спортсмена до ведення
поєдинку у високому темпі, до силового єдиноборства або до обігравання
супротивника, а також в переважанні атакуючої або комбінованої форми ведення
поєдинку.
Основні причини “відносності” індивідуального підходу: традиційно в практиці
враховується індивідуальні властивості не окремо взятого спортсмена, а деякої їх
сукупності, що володіє певною схожістю специфічних рис; даний підхід реалізується
в тренувальному процесі як правило не протягом всієї його роботи, а епізодично в
окремо взятих структурах побудови річного циклу або в найбільш значущим видах
підготовки спортсмена (індивідуалізація процесу підготовки спортсмена припускає
під собою якусь його орієнтацію на переважне стимулювання тільки тих його
здібностей або ознак сукупного прояву, акцентованого розвитку яких сприяло би
ефективному формуванню необхідного фонду рухових навиків) и т.д. У цілому,
причини, по яким індивідуалізація тренувального процесу не може бути реалізована
в практиці в повному об’ємі. Спроби вирішення даної проблеми робились
спеціалістами неодноразово. Однак, незважаючи на всю її актуальність, вона не
получила поки належного наукового обґрунтування.
У зв’язку з вище сказаним, спеціалісти визначили основний напрямок в
реалізації індивідуального підходу щодо процесу підготовки єдиноборців
(індивідуалізація змісту і побудова процесу підготовки, вибір способів, методів, форм
організації і т.д).
Практика свідчить, що об’єктом педагогічного впливу в рамках індивідуалізації
тренувального процесу в спортивних єдиноборствах є переважно рухових здібностей
і зумовлені ними техніко-тактичні дії (прийоми), застосовувані спортсменом в ході
поєдинку.
У свою чергу, індивідуалізація техніко-тактичної підготовки в боксі і
кікбоксингу здійснюється у двох взаємопов'язаних напрямках:
1) вдосконалення техніки;
2) вдосконалення індивідуального стилю ведення бою.
Важливим фактором, що впливає на формування індивідуальної манери ведення
бою боксера (кікбоксера), є психічні особливості і рухові можливості спортсмена, які
обумовлені генетично заданими індивідуальними властивостями нервової системи,
особливостями темпераменту, нервово-м'язового апарату і систем забезпечення
м’язової діяльності спортсмена. У процесі спортивного удосконалення у єдиноборців
формуються різні домінуючі здібності, які відображаються на особливостях бойової
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манери і проявляються в техніці виконання комбінацій і тактиці ведення бою.
Зокрема, в результаті досліджень [9] було встановлено, що боксерів можна розділити
(за ступенем розвитку швидкісно-силових здібностей) на спортсменів з відносно
сильними руками або ногами.
Конкретному розуміння сукупності ознак відображають індивідуальність в
контактних єдиноборствах сприяє інтерпретація наступних філософських категорій:
загального, особливого, одиничного. Загальна основа на принципі діалектичної
цілісності властивостей організму і закономірно поширюється на спортсменів різних
видів єдиноборств. Особливе, ж знаходить своє вираження в специфічності,
притаманній спортсменам конкретним видам єдиноборств. Одиничне, як правило,
має на увазі під собою наявність якісної своєрідності, вираженого в конкретному
способі виконання змагальної діяльності. Виходячи з цього, слід відмітити, що саме в
техніко-тактичній майстерності знаходить своє відображення індивідуальності
єдиноборця.
Протягом тривалого часу прогрес досягнень в боксі і кікбоксингу зв'язувався: з
непереривним збільшенням напруженості тренувальних і змагальних навантажень; з
збільшенням специфічності тренувальних впливів; раціоналізація їх розподіл в
тренувальних циклах різної тривалості; з акцентованою корекцією різних сторін
підготовленості; з трансформацією і подальшою оптимізацією рівня атлетичної і
функціональної підготовленості в техніко-тактичній майстерності і т.д.
Однак, як свідчать спеціалісти, раціоналізація підготовки в даних видах спорту
повинні здійснюватися за допомогою зростання ролі індивідуалізації, якщо не в
цілому тренувальному процесі, то в його окремих компонентах. Не обійшов
стороною індивідуальний підхід і різні сторони підготовки кікбоксерів.
Під поняттям “індивідуальна манера” поєдинку прийнято розуміти деяку
схильність єдиноборців до певних способів ведення ними змагальної діяльності.
Вона, в значній мірі, обумовлена генетичним фактором, який в процесі системного
використання цілеспрямованих впливів сприяти “домінуючих можливостей”
реалізованих в змагальної діяльності. Характер індивідуального стилю і манери
ведення поєдинку, можна з впевненістю говорити про те, що наскільки манера
змагальної діяльності відкладає відбиток на формування стиля, настільки стиль
впливає на становлення манери. В зв’язку з цим, обґрунтованому слід признати
твердження ряду спеціалістів про те, що яку б манеру, вид або форму реалізації
змагальної діяльності не приймав кікбоксер, вона буде володіти властиво виключно
йому часткою індивідуальності, індивідуальною особливістю стилю. Таким чино, під
словосполученням “індивідуальний стиль” ведення бою потрібно розуміти
сукупність специфічних рис змагальної діяльності. Стиль ведення поєдинку
обумовлений в основному домінуванням тих чи інших, від частини традиційних,
підходів в підготовці єдиноборців (методика підготовки), з одної сторони, а з другої,
істотно детермінований генетичним фактором [4].
Також потрібно відмітити той факт, що між поняттями “індивідуальний стиль” і
“індивідуальна манера” досить часто визнається тотожність. Виходячи з цього, в
подальшому будемо використовувати тільки термін “стиль” [4].
На думку авторів, існування єдиноборців, використовуючи в своїй змагальної
діяльності переважно якийсь один тактичний стиль, повинно розцінюватись як не
достаток методики їх навчання і тренування.
У зв'язку з традиційно існуючим термінологічним запозиченням між такими
видами спорту, як бокс і кікбоксинг, в понятійний апарат останнього цілком
виправдано “перекочували” і найменування тактичного стилю ведення бою. Однак, із
всього їх різноманіття були запозичені лише чотири найбільш часто
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спостережуваних: “нокаутер”, “темповик”, “ігровик”, “універсал”. Дана
диференціація кікбоксерів досить умовна, але, в той же час, вона повністю відповідає
висунутим до неї вимогам. Відмінні риси вищевказаних тактичних стилів
неодноразово були описані в цілому ряді публікацій, в зв’язку з чим, їх детальний
розгляд не являється доцільним.
Єдиноборці-універсали досконало володіють усіма різновидностями тактичних
дій, тобто з рівним успіхом застосовують в бою тактику нокауту, обігравання і темпу,
а також тактику комбінаційного бою. Тактика універсала заснована на різнобічної
тактичної підготовленості спортсмена і високому рівні розвитку фізичних і вольових
якостей. Універсали відрізняються значним ступенем розвитку спеціальних рухових
якостей, притаманних представникам інших тактичних стилів. Вони мають більш
розвинену спеціальну спритність, тобто здатність справлятися з будь-яким виниклим
руховим завданням [9].
Як показують дослідження і практика кікбоксингу та боксу, неможливо
домогтися високих результатів на міжнародному рингу, якщо володіють тільки одною
якістю - мистецтвом обігравання, нокауту або темпу. Необхідно володіти комплексом
цих якостей і постійно прагнути до універсалізму [9].
Для вітчизняної школи контактних єдиноборств характерна гнучка, активнонаступальна і різноманітна тактика ведення бою з прагненням до сильного і точному
удару, заснована на майстерному обіграванні противника і що виключає грубі силові
прийоми.
У висновку слід відмітити, те що більшість науковців розглядають
індивідуалізацію як вузько спрямований процес оптимізації деяких сторін
підготовленості спортсменів на основі аналізу невеликої кількості показників
підготовленості. При цьому, стрімкий розвиток сучасного спорту вимагає
поглибленого комплексного вивчення результативно значущих індивідуальних
особливостей спортсменів.
Перспективи подальших досліджень. Планується розробка практичних
рекомендацій щодо індивідуалізації фізичної підготовки кваліфікованих кікбоксерів
різних стилів ведення бою.
ЛІТЕРАТУРА
1.
Бондарчук А.П. Периодизация спортивной тренировки. Киев: Олимпийская
література, 2005. 303с.
2.
Воробьев С. В. Индивидуализация тренировочного процесса лыжников-гонщиков
12-13 лет на этапе начальной спортивной специализации : диссертация ...
кандидата педагогических наук : 13.00.04 Коломна, 2004 133 с. : 61 05-13/357.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://planetadisser.com/see/dis_37007.html
3.
Калмыков Е. В. Использование информационно-методической системы в
оптимизации психофизического состояния кикбоксеров / Е. В. Калмыков, О. В.
Жбанов, А. Карданов // Теория и практика физической культуры. - 2001. - N 5. - С.
62-63.
4.
Калмыков Е. В. Индивидуальный стиль деятельности в спортивных единоборствах.
М. : РГАФК. 31с.
5.
Камаев О. И., Кривенцов А. Л. Теоретические и методические основы
индивидуализации спортивной підготовки юных лыжников - гонщиков
[Электронный ресурс] / О. И. Камаев, А. Л. Кривенцов, 2009. Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/ppmb/texts/2009-04/09koitys.pdf
6.
Киселев В. А., Черемисинов, В. Н. О показателях нагрузки в соревновательном
поединке боксеров // Бокс : Ежегодник. - М. : Физкультура и спорт, 1982. - С. 30-32.

99

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
7.

8.

9.

Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов //
Л. П. Матвеев. - К. : Олимпийская литература, 1999. - 317 с. - ISBN 966-7133 – 22 2
Филимонов В. И. Специфика силовой подготовленности боксеров высокой
квалификации в связи с особенностями их технико-тактического мастерства:
Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Филимонов В. И ; Киевский гос. ин-т физ.
культуры. - Киев, 1979. - 24 с.
Савчин М. П. Исследование динамики работоспособности боксеров высших
разрядов в соревновательном периоде: Автореф. дис…. канд. пед. наук. - М.: 1974.
- 27с.
АНОТАЦІЇ

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ЄДИНОБОРЦІВ
Наталія Гуцул
Львівський державний університет фізичної культури
У статті розглянуто основні напрями спортивної підготовки єдиноборців, також те, що
раціоналізація підготовки в єдиноборствах повинна здійснюватися за допомогою зростання ролі
індивідуалізації, якщо не в цілому тренувальному процесі, то в його окремих компонентах.
Згідно сучасних підходів, індивідуалізація процесу спортивної підготовки здійснюється у
відповідності з індивідуальними можливостями спортсмена, охоплює всі сторони його
підготовки, а також вибір засобів, способів, методів, форм організації, параметрів тренувального
і змагального навантажень.
Ключові слова: індивідуалізація, спортивна підготовка, єдиноборці.
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЕДИНОБОРЦЕВ
Наталия Гуцул
Львовский государственный университет физической культуры
В статье рассматриваются основные направления спортивной подготовки борцов, также то,
что рационализация подготовки в единоборствах должна осуществляться за счет возрастания
роли индивидуализации, если не в целом тренировочном процессе, то в его отдельных
компонентах. Согласно современным подходов, индивидуализация процесса спортивной
подготовки осуществляется в соответствии с индивидуальной своеобразностью возможностей
спортсмена, трогает все стороны его подготовки, а также выбор средств, способов, методов,
форм организации, параметров тренировочного и соревновательного нагрузок.
Ключевые слова: индивидуализация, спортивная подготовка, единоборцы.
INDIVIDUALIZATION OF PHYSICAL TRAINING EDINOBORTCEV
Natalia Hutsul
Lviv State University of Physical Culture
The author considers the main areas of sports training fighters. Also believes that the
rationalization of training in martial arts should be carried out by means of the increasing role of
individualization, if not the whole training process, in its individual components. According to
contemporary approaches, individualization of sports training process is carried out in accordance with
the individual originality of an athlete, touching all aspects of his training, as well as the choice of
means, ways, methods, forms of organization, the parameters of training and competitive pressures.
Key words: individualization, sports training, martial artists.

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИКИ РУКОПАШНОГО БОЯ
КУРСАНТОВ В ПРОЦЕССЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Владислав Данильченко, Илля Вако
Национальная академия внутренних дел
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Постановка проблемы. Анализ последних исследований и публикаций. В
настоящее время научно-педагогический состав вузов МВД Украины, вовлеченный в
управление педагогическим процессом, поставлен перед необходимостью решать
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задачи, направленные на активизацию самосовершенствования курсантов. К ним
относятся:
аналитико-рефлексивные – задачи анализа и рефлексии целостного
педагогического процесса, его элементов, возникающих затруднений и т.д.;
конструктивно-прогностические
–
задачи
построения
целостного
педагогического процесса в соответствии с общей целью профессиональной
подготовки кадров для правохранительных органов, прогнозирования результатов и
последствий принимаемых решений;
организационно-деятельностные – задачи реализации различных вариантов
педагогического процесса, сочетание многообразных видов педагогической
деятельности, содействие расширению и повышению качества профессионального
образования;
оценочно-информационные – задачи по сбору, обработке и хранению
информации о состоянии и перспективах развития педагогического процесса, его
объективной оценки;
коррекционно-регулирующие – задачи, связанные с коррекцией осуществления
педагогического процесса, установления необходимых коммуникационных связей, их
регуляции и поддержки [6].
Сегодня неоспоримым является тот факт, что существующая практика
специальной физической подготовки в высших учебных заведениях МВД Украины, в
рамках которой осуществляется обучение будущих сотрудников органов внутренних
дел непосредственно ведению единоборства с правонарушителями и их силовому
задержанию, свидетельствует о недостаточно целенаправленной работе по
формированию устойчивых двигательных навыков формирования болевых и
удушающих приемов [2].
Исследование выполнялось согласно плана научно-исследовательской работы
кафедры кинезиологии Национального университета физического воспитания и
спорта Украины и Сводного плана НИР в сфере физической культуры и спорта на
2011–2015 гг. Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины по
теме 3.7. «Усовершенствование биомеханических технологий в физическом
воспитании и реабилитации с учетом индивидуальных особенностей моторики
человека», номер государственной регистрации 0111U001734.
Цель исследования: разработать инфомационно-методическую программу
«ПРАВОЗАЩИТНИК», направленную на повышение эффективности процесса
обучения техники рукопашного боя у курсантов в процессе специальной физической
подготовки.
Методы, организация исследования: анализ специальной научнометодической литературы, педагогические наблюдения, квалиметрия. В
исследовании приняли участие курсанты 1 курса Учебно-научного института
подготовки специалистов для подразделений следствия и криминальной милиции
Национальной академии внутренних дел.
Результаты исследований, и их обсуждение. При разработке методических
рекомендаций направленных на обучение курсантов технике выполнения болевых и
удушающих приемов мы базировались на дидактические принципы —
основополагающих закономерностях обучения, которые составляют методический
базис педагогического процесса, это: принцип сознательности и активности;
принцип наглядности; принцип доступности и индивидуализации; принцип
систематичности; принцип последовательности; принцип прочности обучения [3, 7,
8]. Все принципы обучения отражают отдельные закономерности единого процесса
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[7, 8], что определяет необходимость их комплексного использования в процессе
специальной физической подготовки курсантов.
Системный анализ зарубежного опыта, отечественной теории и практики
физического воспитания позволил при разработке методических рекомендаций
учитывать общие задачи технической подготовки курсантов: формирование
двигательных представлений и разучивание упражнения до уровня умения с целью
овладения основным механизмом разучиваемой единицы техники; определить
содержание первого шага обучения как начального раздражителя, ознакомление с
достаточно широким кругом движений; доведение до уровня двигательного умения
значительного числа этих движений, т.е. достижение правильного их выполнения при
специальной фиксации внимания; определение простейших элементов, входящих в
двигательный состав и служащих для формирования базовой техники рукопашного
боя; соответствия темпа и длительности движений целям и задачам процесса
специальной физической подготовки с соблюдением определенного уровня
мышечного напряжения и расслабления; соблюдение безопасности процесса
обучения, требующего акцентирования внимания на мероприятиях, направленных на
обеспечение безопасности курсантов; доведение небольшого круга движений до
уровня двигательного навыка, т.е. достижение автоматизированности, стабильности,
вариативности движений при комплексном восприятии [3, 4, 5, 8].
Мы учитывали так же, что обучение технике рукопашного боя курсантов будет
успешным только в том случае, когда достижение цели обучения станет
доминирующим мотивом учения. Обращает на себя и то обстоятельство, что главное
условие формирования мотивации — включение курсанта в соответствующую
деятельность.
При разработке методических рекомендаций направленных на формирование
техники двигательных действий мы учитывали ряд положений, которые указываются
в работах Ю.В. Тупеева [9], В.В. Яременко [10]: объясняя учащимся, как выполнять
то, или иное движение, преподаватель использует непосредственный показ,
видеозаписи, видеограммы, графическое изображение движения, пытаясь
сформировать правильные представления о разучиваемом движении.
При
выполнении двигательного действия курсант использует сформированное во время
обучения представление о разучиваемом движении. Чем быстрее формируется
представление о движении, тем быстрее и легче (при прочих равных условиях)
формируются на его основе двигательные умения и навыки. Понятие наглядности
выражает взаимоотношение воспринимающего субъекта и воспринимаемого объекта,
проявляющееся в том, что последний возможно отразить в форме чувственного
образа (представления). Следовательно, применение наглядного метода в обучении
способствует созданию чувственного образа (представления) изучаемых объектов,
поэтому изучение процесса формирования чувственного образа при использовании
метода наглядности имеет большое значение для дидактики [9, 10].
Становится очевидным, что одним из наиболее перспективных путей
формирования базовой техники рукопашного боя курсантов является внедрение в
процесс специальной физической подготовки информационных технологий.
Методическое обеспечение мультимедийных технологий - это совокупность
методических пособий и методических указаний по обработке разнородной
информации, методические рекомендации по использованию различных видов
информации в педагогическом процессе [1].
Под информационным обеспечением мультимедийных технологий будем
понимать информационные системы, содержащие банки программ обработки
мультимедийной информации, электронные банки мультимедийных материалов,
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состоящих их фотографий, слайдов и видеоматериалов, структурированных по
тематическому признаку [1].
На базе Национального университет физического воспитания и спорта Украины
и Национальной академии внутренних дел нами разработана мультимедийная
компьютерная инфомационно-методическая программа «ПРАВОЗАЩИТНИК»,
которая предназначена для повышения эффективности процесса обучения техники
рукопашного боя у курсантов в процессе специальной физической подготовки
(рис.1).

Рисунок

Старт

Рис. 1. Распечатка с экрана компьютера. Окна программы
«ПРАВОЗАЩИТНИК».
Запуск программы производиться без использования командной строки и
передачи параметров. Меню программы представляет собой страничный элемент
управления с вкладками и гиперссылками. Активировав курсором мыши нужную
вкладку можно получить доступ к необходимым функциям программы
«ПРАВОЗАЩИТНИК».
Разработанная компьютерная программа служит для обеспечения процесса
формирования техники болевых и удушающих приемов у курсантов в условиях
практического занятия. Для демонстрации курсантам видеороликов техники болевых
и приемов перед началом учебно-тренировочных занятий использовался
видеопроектор и экран.
Выводы:
1. Характерными особенности применения мультимедиа информационнометодической программы «ПРАВОЗАЩИТНИК» в формировании техники
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выполнения болевых и удушающих приемов в процессе специальной физической
подготовки курсантов заключается в следующем:
— планирование учебно-тренировочного занятия выполняется на основе
применения визуальных образов;
— при помощи набора информационных материалов создается база данных
дидактических материалов формирования базовой техники рукопашного боя у
курсантов;
— представление курсантам информации в максимально доступной для
восприятия форме, сочетание показа с объяснением, что исключает искажение образа
цели тренировочного процесса, что позволяет сократить время на объяснение и
повысить его эффективность;
— представление курсантам информации о технике выполнения болевых и
удушающих
приемов
при
помощи
демонстрации
соответствующего
видеоизображения;
— фиксация внимания курсантов на отдельных фазах технического приема, что
обеспечивает четкое понимание назначения каждого элемента техники в смысловой
структуре изучаемого двигательного действия.
2. Разработанные методические рекомендации учитывали программно-целевой
принцип организации процесса специальной физической подготовки курсантов. В
соответствии с данным принципом программирование подготовки курсантов в
рекомендациях, прежде всего, были определены конкретные целевые задачи, а затем
объективно необходимые для их реализации средства, методы, формы организаций
занятий, их содержание, объем тренировочных нагрузок. В разработанных
методических рекомендациях курсантам нами была предложена последовательность
обучения техники болевых и удушающих приемов рукопашного боя в процессе
специальной физической подготовки.
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АННОТАЦИИ

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИКИ РУКОПАШНОГО БОЯ КУРСАНТОВ В
ПРОЦЕССЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Владислав Данильченко, Илля Вако,
Национальная академия внутренних дел
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Совершенствование методов обучения с позиций передовых теоретических положений о
процессах регуляции движений предоставляют возможности широкого использования в
практике специальной физической подготовки курсантов ВУЗов МВД Украины различных
инновационных подходов в формировании техники рукопашного боя. В то же время если
рассматривать вопросы, касающиеся внедрения в процесс специальной физической подготовки
курсантов высших учебных заведениях МВД Украины современных мультимедиа
инфомационно-методических программ направленных на повышение эффективности обучения
базовым элементам техники рукопашного боя, то можно констатировать тот факт, что их
фактически нет. Разработанная
мультимедийная инфомационно-методическая программа
«ПРАВОЗАЩИТНИК» имеет линейно-разветвленное, представление материала, включает 2
модуля: «Теория» и «Практика». Содержанием мультимедийной инфомационно-методической
программы является систематизированный, структурированный объем знаний, состоящий из
предварительно отобранного материала, в виде отдельных модулей‚ описывающих базовую
технику рукопашного боя.
Ключевые слова:курсанты, специальная физическая подготовка, рукопашный бой,
информационные технологии.
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІКИ РУКОПАШНОГО БОЮ КУРСАНТІВ У
ПРОЦЕСІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Владислав Данильченко, Ілля Вако,
Національна академія внутрішніх справ
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Удосконалення методів навчання відповідно до передових теоретичних положень про
процеси регуляції рухів, надають можливість широкого використання у практиці спеціальної
фізичної підготовки курсантів ВНЗ МВД України різноманітних інноваційних підходів до
формування техніки рукопашного бою. В той самий час, якщо розглядати питання, стосовно
впровадження у процес спеціальної фізичної підготовки курсантів ВНЗ МВД України сучасних
мультимедіа інформаційно-методичних програм направлених на підвищення ефективності
навчання базовим елементам техніки рукопашного бою, то можна констатувати факт їх
відсутності. Розроблена мультимедійна інформаційно-методична програма «Правозахисник» має
лінійно- розгалужене представлення матеріалу, включає 2 модулі: «Теорія» та «Практика».
Змістом
мультимедійної
інформаційно-методичної
програми
є
систематизований,
структурований об’єм знань, якій складається з попередньо відібраного матеріалу, у вигляді
окремих модулів, що висвітлює базову техніку рукопашного бою.
Ключові слова: курсанти, спеціальна фізична підготовка, рукопашний бій, інформаційні
технології.
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THE QUESTION OF FORMING THE TECHNIQUE OF STUDENTS’ HAND-TO-HAND
FIGHTING IN THE COURSE OF SPECIAL PHYSICAL TRAINING.
Vladislav Danilchenko, Illia Vako
The National Academy of Internal Affairs
National University of Physical Education and Sport
Developing the training methods from the point of advanced theoretical ideas about the process
of movement regulation affords ground for extensive use of various innovative approaches to forming
the technique of hand-to-hand fighting in the course of special physical training of the students in
higher educational establishments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. If to consider the
issues which deal with implementing modern multi-media information and methodology programs,
aiming to increase the effectiveness of teaching basic elements of hand-to-hand fighting to the students
in higher educational establishments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, we should take note
that they can hardly be found. The developed multi-media information and methodology program,
called «PRAVOZASHCHITNIK» («Human rights activist») has linear, multidivisional material
presentation, consists of 2 module blocks: «Theory» and «Practice». The content of the multi-media
information and methodology program is systematized, structured amount of preselected learning
material, which includes certain modules, describing basic techniques of hand-to-hand fighting.
Key words: students, special physical training, hand-to-hand fighting, information technologies.

ПРОЯВ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ В СТРУКТУРІ ЗМАГАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СНОУБОРДИНГУ
(на прикладі альпійських дисциплін)
Аннамарі Данча, Ольга Зіньків, Юрій Любіжанін, Ольга Романець
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми: Виникнення нових видів спорту, спричиняє
недостатньо науково-методичне забезпечення, щодо підготовки спортсменів різної
кваліфікації. Дана проблематика створює поле діяльності для науковців, які
цікавляться цими видами спорту. Сноубординг не є виключенням. Він є відносно
молодим видом спорту в Україні, а саме історичний початок його розпочався
наприкінці 90-их ХХ сторіччя [ 3 ].
Щоб оптимізувати процес підготовки спортсменів потрібно визначити
характеристику структури змагальної діяльності у сноубордингу з врахуванням
прояву фізичних якостей. Адже сноубординг включає в себе десять дисциплін, які
певним чином мають однакову структуру рухів, а інші кардинально відрізняються.
Таким чином знаючи провідні фізичні якості, тренери та спортсмени зможуть
раціонально побудувати процес багаторічної підготовки з врахуванням особливостей
кожної дисципліни [ 4,6,9 ].
Джерельна база присвячена аналізу дисциплін сноубордингу дещо обмежена.
На даний час є роботи в яких досліджено техніку виконання старту, поворотів,
проходження змагальної траси в альпійських дисциплінах сноубордингу, а також
періоди підготовки спортсменів та історичні етапи розвитку сноубордингу
(Г.Стеценко 2004, С. Фомін 2004, О. Зіньків, Я. Тимчак 2002-2007 р.р.).
Фізична підготовка сноубордистів тісно пов’язана з оволодінням техніки
виконання змагальної вправи. Становлення спортивного результату та відсутність
обґрунтованих науково-методичних досліджень щодо провідних фізичних якостей у
дисциплінах сноубордингу зумовлює актуальність нашого дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій: основа виду спорту сноубординг
полягає у виконанні поворотів на спеціальному спорядженні – сноуборд або «снігова
дошка» на різних снігових спорудах. На даний час проводять змагання з десяти
дисциплін сноубордингу: слалом, слалом-гігант, паралельний слалом, паралельний
слалом-гігант, сноубордкрос, хафпайп, слопстайл, біг ейр, фрірайд та джибінг. У
програму зимових Олімпійських ігор входять п’ять, а саме паралельний слалом,
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паралельний слалом-гігант, сноубордкрос, хафпайп та слопстайл. Інші дисципліни
входять до програми Чемпіонатів світу та Вінтер Ікс Геймз [ 2, 9 ].
У науково-методичній літературі є результати досліджень систематизації
дисциплін сноубордингу за спорядженням, структурою змагальної діяльності,
структурою рухів змагальної вправи та особливістю взаємодії спортсменів. Автори
за спорядженням поділяють дисципліни сноубордингу на альпійські та фрістайлові.
За структурою змагальної діяльності альпійські дисципліни, сноубордкрос та
фрірайд мають спільні ознаки – проходження чітко визначеної траси на максимальній
швидкості, з крутими поворотами. Арсенал їх технічних дій в основному збігається,
але різниця є у параметрах рухових дій в залежності від складності траси та відстані
між воротами. Фрістайлові дисципліни є схожими за структурою змагальної
діяльності, але проводяться на різних спортивних спорудах [3,4, 6,8]. За структурою
рухів альпійські та фрістайлові дисципліни мають стартовий розгін, повороти
фронтсайд, бексайд, але у фрістайлових ще додається виконання акробатичних
елементів [ 4, 5 ].
Таким чином огляд науково-методичної літератури вказує на відсутність
окремих спеціальних досліджень присвячених аналізу структури змагальної
діяльності з врахуванням прояву фізичних якостей у дисциплінах сноубордингу.
Зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями:
дослідження виконано відповідно до теми 2.5. «Удосконалення тренувального
процесу в зимових видах спорту» (номер державної реєстрації 0112U007926).
Мета дослідження – визначити та проаналізувати провідні фізичні якості в
структурі змагальної діяльності сноубордингу.
Завдання :
- проаналізувати стан науково-методичного забезпечення щодо змагальної
діяльності у дисциплінах сноубордингу;
- визначити особливості змагальної діяльності у сноубордингу з врахуванням
фізичних якостей (альпійські дисципліни).
Методи та організація дослідження: при проведенні дослідження
використовувались методи теоретичного аналізу та узагальнення науково-методичної
літератури; педагогічне спостереження змагальної діяльності у сноубордингу
(змагання етапів Кубка світу сезон 2013-2014 р.р., зимових Олімпійських ігор 2014 м.
Сочі).
Виклад основного матеріалу: Сноубординг вид спорту, який поєднав у собі
розмаїття рухів. Альпійські дисципліни подібні до виконання поворотів у гірських
лижах, сноубордкрос має схожі траси з мотокросом та маунтинбайком, хафпайп є
сніговою рампою, де спортсмени виконують акробатичні трюкі, а слопстайл став
втілення мрій усіх скейтерів, роллерів та велосипедистів взимку. Кожна з дисциплін
сноубордингу має свою особливість та характерну відзнаку.
До альпійських дисциплін сноубордингу відноситься: слалом, слалом-гігант,
паралельний слалом та паралельний слалом гігант [4,8].
Слалом полягає у проходженні траси чітко визначеної
воротами, на
максимальній швидкості, з крутими поворотами. Траса відзначається складною і
завчасно детермінованою структурою діяльності. Найдрібніші відхилення від
заданого ритму рухів, що виражаються у зміні напрямку, швидкості, прискорення,
точності прикладення зусиль, чергуванні напруження і розслаблення мязів, суттєво
впливають на якість проходження траси. Довжина траси 250-600 метрів. Кількість
воріт 20-35, відстань між воротами від 8 до 15 метрів. Тривалість подолання траси в
межах 25 – 40 секунд, м’язова робота виконується в зоні субмаксимальної
потужності. Переможця визначають за сумою двох спроб проходження траси.
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Спортсмени стартують один за одним по трасі. Виконання змагальної вправи полягає
у стартовому виштовхуванні, проходженні поворотів фронтсайд, бексайд та
проходження фінішу. Під час спуску спортсмен має виконати серію поворотів, при
тому кожний раз різко змінювати напрям повороту. При доланні кожного повороту
спортсмен долає опір відцентрової сили, яка допомагає йому закатовуватись. Від
рівня розвитку швидкісної сили м'язів ніг та пресу буде залежати амплітуда
випускання ніг із повороту в поворот. Під час виконання поворотів ноги мають
виконувати максимально велику амплітуду, а плечі та тулуб атлета повинні бути
направлені чітко вниз в напрямку схилу та проходити най коротший шлях.
Провідні фізичні якості у слаломі – при стартовому виштовхуванні проста
рухова реакція (швидкість), проходження поворотів фронтсайд та бексайд, швидкісна
сила та координація (утримання рівноваги та відчуття ритму).
Паралельний слалом – характеристики постановки траси, такі самі як і у
слаломі, але різниться структура проведення змагань та довжина траси (коротша).
Час проходження траси зазвичай 25 – 35 секунд. У паралельному слаломі спортсмени
одночасно стартують на двох паралельно поставлених трасах. Змагання проходять за
системою вибування, хто переможе у двох спробах проходить у наступне коло. Для
того, щоб пройти у фінал потрібно мінімум десять разів проїхати по трасі. Технічні
дії під час проходження змагальної вправи такі ж самі, як і у слаломі – стартовий
розгін, проходження поворотів на трасі. Провідні фізичні якості як у слаломі, але ще
додається спеціальна витривалість, швидкість рухових реакцій, вміння орієнтуватись
у просторі та сила м’язів плечового поясу.
Високий рівень швидкості рухових реакцій та сила плечового поясу найбільше
проявляються на старті. Для двох спортсменів одночасно відчиняються стартові
ворота, що є сигналом початку спарингу. Спортсмен який зуміє швидко та сильно
відштовхнутися зі старту має перевагу на декілька сотих секунд перед суперником.
На наступних етапах проходження траси ключовим є вміння орієнтуватися у просторі
та здатність виділяти з усіх різноманітних подразників ті, що є значними для
орієнтації в конкретній ситуації. Так як, сноубордисти їдуть паралельно та досить
близько один з одним, виграє за звичай той хто може зосередитись виключно на
проходженні траси, не відволікаючись на суперника.
Прудкість, а саме частота (темп) необтяжених рухів важливе значення має у
паралельному слаломі. Основними вимогами до засобів удосконалення прудкості є їх
техніка, ступінь засвоєння, та час виконання. Техніка виконуваних вправ має бути
добре засвоєною та дозволяти виконувати їх з граничною швидкістю.
Спеціальна витривалість та моральна стійкість є надзвичайно важливими, адже
кожний спуск потрібно проходити на максимумі, а отже максимально проявляти
свою майстерність. Швидкісна витри- валість проявляється в основному в діяльності,
що висуває підвищені вимоги до швидкісних параметрами рухів у зонах
субмаксимальної і максимальної м’язевої роботи. З метою збільшення запасу
міцності практикують проходження більш довгих дистанцій, ніж змагальна та більшу
кількість разів у тренуванні ніж під час змагань, але знову ж таки з максимальною
інтенсивністю. Добираючи засоби і методи впливу на розвиток швидкісної сили та
витривалості, необхідно враховувати фактори, що її зумовлюють. До цих факторів
відносять лабільність ЦНС, міжм`язова координація та реактивність м`язів.
Слалом гігант - змагання проводиться на трасі яка є визначена воротами, на
максимальній швидкості, з крутими поворотами, обов’язковим є ворота «банан»
(ворота які стоять вертикально, і їх потрібно об’їхати з одної сторони). Довжина
траси 400 – 1000 метрів, кількість воріт 20-30, відстань між воротами 15-22 метри
[9]. Спортсмен має виконати дві спроби по трасі (на другу спробу траса коректується,
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або повністю переставляються). Спортсмени стартують по черзі, один за одним по
трасі з чітко визначеним інтервалом. Визначення переможця відбувається за кращою
сумою проходження двох трас. У гігантському слаломі повороти виконуються з
більшою амплітудою закантовування та швидкістю проходження у воротах.
Спортсмен має чітко закантувати сноуборд в повороті, щоб його не знесло по
нижньому віражу, а це буде причиною втрати часу в проходженні змагальної траси.
Для виконання технічних дій у слаломі – гіганті потрібні наступні фізичні якості –
силу (швидкісна та динамічна), швидкість (швидкість рухових реакцій, реакція на
рухомий об’єкт) та прояв комплексу координаційних здібностей. М’язова робота
виконується в зоні субмаксильної потужності.
Високий рівень розвитку швидкісної та динамічної сили дозволяє впевнено,
швидко та динамічно здійснювати вихід із повороту, робити перекантовування та
входити у наступний поворот. Суть динамічної сили полягає в тому, що спортсмен
повинен постійно перебувати в русі, не залежно від довжини дуги повороту. Весь
поворот має три фази положення тіла атлета: початок повороту передня стійка
«атака», середина повороту середня стійка (безпосередньо в момент проходження
воріт траси – закантовування) та задня стійка при перекантовці та виході з повороту
(в цей момент має відбуватися довільне розслаблення м’язів та прискорення за
рахунок інерції). Сноубордист має розтягувати рух закантовування, перекантовки та
входження в новий поворот рівномірно від одних воріт до інших.
В момент перекантовки під час прискорення за рахунок інерції у спортсмена
має проявлятися швидкісна сила. Тобто, спортсмен має швидко змінити напрямок
сноуборду, подати тіло вперед атакувати та не втрачаючи оптимального віражу
здійснити вхід в наступний поворот. Тренувальна робота, пов’язана з розвитком
швидкісної сили повинна бути спрямована на використання енергії пружної
деформації м'язів, яка накопичується в поступаючій фазі руху і підвищує
ефективність м'язової роботи. Ефективному прояву швидкісної сили сприяє також
здатність до довільного розслаблення м`язів. Тривалість спуску по трасі гігант
доходить до одної хвилини, під час якої при виконанні поворотів повинна відбуватися
безперервна зміна ступеня напруження і розслаблення м`язів ніг, спини та живота.
Паралельний слалом – гігант полягає у старті двох спортсменів по
паралельно поставлених трасах, одночасно. Змагання відбувається за системою
вибування. Тривалість проходження траси 40 – 60 секунд, при виконанні поворотів
повинна відбуватися безперервна зміна ступеня напруження і розслаблення м`язів ніг,
спини та живота. М’язова робота виконується в зоні субмаксимальної потужності.
Провідні фізичні якості при проходженні спортсменом траси - сила (швидкісна та
динамічна), швидкість (швидкість рухових реакцій, реакція на рухомий об’єкт),
прояв координаційних здібностей (здатність до довільного розслаблення м`язів,
узгодженості рухів, відчуття ритму, збереження рівноваги) та силова витривалість.
До переможного заїзду атлет має проїхати трасу з максимальною швидкістю, що
потребує загальної та спеціальної витривалості, а також моральної стійкості перед
кожним заїздом. Розвиток спеціальної витривалості повинен бути спрямований на
створення функціональної бази для виконання сноубордистом роботи
субмаксимальної інтенсивності протягом проходження траси паралельного
гігантського слалому. Підвищена напруженість м`язів негативно позначається на
виконанні закладання та виведення канта сноуборду із повороту в поворот. Надмірна
напруженість знижує координованість рухів, зменшує їх амплітуду, обмежує прояв
швидкості, гнучкості, витривалості та сили, викликає не раціональні втрати енергії,
чим знижує економічність роботи. Здатність довільно розслабляти м`язи в потрібних
фазах повороту вимагає поступового (якщо змагальна траса широка та швидкісна)
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або швидкого (якщо схил крутий та повороти закручені) переходу від напруження до
розслаблення. Розслаблення м’язів повинно відбуватися у момент переходу із
повороту в поворот, під час перекантовки. В момент перекантовки спортсмен
випрямляє тіло та змінює напрямок сноуборду в інший поворот.
Не залежно від того, чи траса широка та швидкісна або крута і закрита,
перекантовка має відбуватися динамічно та поступово. Основною фізичною якістю в
момент перекантовки є динамічна сила. Вважається серйозною помилкою та втратою
контролю над сноубордом, якщо спортсмен завмирає під час перекантовки. Якщо
таке завмирання має місце, то атлет втрачає здатність до збереження рівноваги, що
тягне за собою падіння або втрату оптимальної дуги проходження повороту. Саме ця
помилка є властивою для юнаків та юніорів, які ще не досягли тої майстерності, щоб
стійко та без падінь доїжджати трасу до фінішу.
Висновок:
1.
аналіз наявної науково-методичної літератури з сноубордингу показав,
що на даний час досліджено певні аспекти історії та розвитку, систематизовано
дисципліни, розглянуто технічні дії під час проходження дистанції, та підготовка у
сноубордкросі;
2.
педагогічне спостереження показало, що провідними фізичними
якостями у альпійських дисциплінах сноубордингу є – швидкість (проста рухова
реакція, реакція на рухомий об’єкт), координаційні здібності (утримання рівноваги,
відчуття ритму, узгодженість рухів та довільне розслаблення м’язів), сила (швидкісна
та динамічна) та витривалість (силова та спеціальна).
Перспектива подальших досліджень: планується вивчення, дослідження та
експериментальна перевірка вдосконалення провідних фізичних якостей у
альпійських дисциплінах сноубордингу.
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АНОТАЦІЇ
ПРОЯВ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ В СТРУКТУРІ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СНОУБОРДИНГУ
(на прикладі альпійських дисциплін)
Аннамарі Данча, Ольга Зіньків, Юрій Любіжанін, Ольга Романець
Львівський державний університет фізичної культури
У статті розглядаються дисциплін сноубордингу, їх класифікація за різними ознаками.
Альпійські дисципліни сноубордингу визначаються певними особливостями у виконанні
змагальної вправи. Автори за допомогою педагогічного спостереження визначали провідні
фізичні якості в структурі змагальної діяльності сноубордингу на прикладі альпійських
дисциплін. Результати показали, що координаційні здібності, швидкість, сила та силова
витривалість найбільше проявляється під час проходження змагальної вправи у альпійських
дисциплінах сноубордингу.
Ключові слова: сноубординг, альпійські дисципліни, паралельні дисципліни, траса,
закантовування, проходження воріт, фізичні якості.
ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА В СТРУКТУРЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНОУБОРДИНГА
(на примере альпийских дисциплин)
Аннамари Данча, Ольга Зеньков, Юрий Любижанин, Ольга Романец
Львовский государственный университет физической культуры
В статье рассматриваются дисциплины сноубординга, ихнея классификация. Альпийские
дисциплины сноубординга имеют некоторые отличия в исполнение соревновательной
деятельности. Авторы с помощью педагогического наблюдения опредиляли основные
физические качества в структуре соревновательной деятельности сноубординга на примере
альпийских дисциплін. Результаты показали, что координационные качества, скорость, сила и
силовая выносливость болем всего проявляються во время прохождения соревновательного
упражнения в альпийских дисциплинах сноубординга.
Ключевые слова: сноубординг, альпийские дисциплины, паралельные дисциплины,
трасса, закантовывание, прохождение ворот, физические качества.
PHYSICAL QUALITY OF COMPETITION ACTIVITY AT SNOWBOARDING IN
ALPINE DISCIPLINES
Annamari Dancha, Olha Zinkiv, Yuriy Lyubizhanin, Olha Romanets
Lviv State University of Physical Culture
Articledeal with question of physical quality of competition. Alpine disciplines determined some
features in competitive activity. We had pedagogical observation during which determined physical
quality in alpine disciplines. We have defined that strength, power, staing power and coordination are
main in this disciplines.
Key words: snowboarding, parallel disciplines, course, competition, alpine disciplines, gates,
physical quality.

ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ І ФУНКЦІОНУВАННЯ
ЛИЖНИКІВ-ГОНЩИКІВ 15-16 РОКІВ
Петро Данчук
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбінського
Актуальність. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Лижні гонки
відносяться до циклічних видів спорту, де основи теорії і методики підготовки
спортсменів отримали достатнє наукове обґрунтування (М.Я. Набатникова, 1974;
В.П. Пугач, 1974; Н.А. Фомін, 1991; Ю.В. Верхошанській, 1995 та ін.).
Значна кількість досліджень була присвячена питанням особливостей
становлення спортивної майстерності юних спортсменів (В.П. Пугач, 1980; М.Я.
Набатникова, 1982; Куц 1993; В.П. Платонов, М.М. Булатова 1995 і ін.).
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Стрімке зростання результатів в сучасному спорті висуває нову проблему індивідуального підходу до тих, що займаються. У рішенні її існують педагогічні,
психологічні і медико-біологічні аспекти, які базуються на закономірностях
біологічного розвитку організму. Індивідуальність – це особлива форма буття
людини в суспільстві, в рамках якої він живе і діє як автономна неповторна система,
зберігаючи свою цілісність і тотожність самого себе в умовах внутрішніх і зовнішніх
змін.
У людській індивідуальності чітко вимальовувалися два аспекти: соціальний і
біологічний. Співвідношення біологічної і соціальної в індивідуальності людини –
проблема, якій останніми роками приділяється найпильніша увага.
Фахівці, що вивчають різні сторони життєдіяльності людини, у тому числі і
спортивну діяльність, відзначають важливість і необхідність індивідуального
підходу, заснованого на виділення ознак і якостей, розвиток яких в найбільшій мірі
сприяє реалізації його здібностей і можливостей для досягнення наміченої мети (В.П.
Скарбників, 1980; В.В. П. Петровській 1986; П.В. Кващук, 1997 і ін.)
Індивідуалізація тренувального процесу представляється однією з форм
управління підготовкою спортсмена на основі обліку індивідуальних особливостей і
можливостей.
Актуальність проблеми зумовлює необхідність проведення наукових
досліджень у напрямі подальшого вивчення питань індивідуального управління
тренуванням юних лижників-гонщиків.
Мета дослідження. Подальше вдосконалення системи підготовки юних
кваліфікованих лижників-гонщиків, на основі обліку індивідуального рівня їх
фізичної підготовленості і функціональних можливостей.
Завдання дослідження: розробити методику визначення індивідуальних норм
фізичної підготовленості і функціонування лижників-гонщиків 15-16 років.
Мета і завдання вирішувалися наступними методами: аналіз науковометодичної літератури, педагогічне тестування, педагогічні спостереження і
експеримент, ергометрія і методи математичної статистики.
Організація дослідження. Дослідження включали два етапи. На першому етапі
(грудень 2013 р. - травень 2014 р.) був проведений аналіз науково-методичної
літератури з питань оцінки рівня фізичної підготовленості і функціонального стану
юних спортсменів, розробка контрольних нормативів, індивідуального нормування
тренувальним процесом юних лижників-гонщиків.
З травня 2014 р. по лютий 2015 р. розроблялися методичні підходи до
визначення індивідуальних норм різних сторін фізичної підготовленості юних
лижників, рівня функціонального стану організму спортсменів. У цей період також
розроблялася методика індивідуального нормування тренувальних навантажень
різної спрямованості при підготовці юних лижників на етапі поглибленого
тренування.
У експерименті взяли участь 12 лижників-гонщиків 2 і I розрядів, ДЮСШОР,
що навчаються в м. Вінниці. Побудова тренувальних навантажень на організм юних
лижників коректувалася з урахуванням індивідуального розвитку фізичних якостей і
функціональних можливостей спортсменів.
Отримані дані служили орієнтирами для тренера на навчально - тренувальних
заняттях. Коливання загального і парціального об'ємів тренувальних навантажень
різної інтенсивності щодо нормативних вимог складали 10-15 %.
Результати досліджень. Як показали попередні дослідження індивідуальною
нормою поточного функціонального стану спортсмена, що визначає рівень його
тренованості може служити діапазон (амплітуда) можливої зміни показників, що
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характеризують провідні функціональні системи організму, які забезпечують його
працездатність.
Чим ширше цей діапазон, тим вище рівень організації функціональних систем,
вище рівень адаптації до фізичних навантажень а, отже, вище індивідуальна норма
функціонального стану організму спортсмена.
Таким чином, в основу методики визначення індивідуальної норми
функціонального стану організму юного спортсмена належало дослідження
діапазону функціонування систем, що визначають успішність виконання основної
вправи змагання.
Зміна досліджуваних параметрів по кількісних критеріях відображає динаміку
індивідуальної норми функціонального стану організму і служить основою для
корекції тренувального процесу.
Даний підхід не суперечить матеріалам досліджень в області спортивної
фізіології, згідно яким рівень тренованості спортсмена характеризується економним
функціонуванням фізіологічних систем в стані спокою і при помірних фізичних
навантаженнях, здатністю досягати при максимальних навантаженнях такого
високого рівня функціонування цих систем, який недоступний для менш тренованого
організму.
Лижні гонки за фізіологічною спрямованістю роботи відносяться до
навантажень великої і помірної потужності, переважно змішаного аеробноанаеробного і аеробного характеру. В зв'язку з цим результативність спортсмена,
перш за все, визначається дієздатністю кардіореспіраторної системи, що забезпечує
підтримку адекватних величин споживання О2 і оптимального гомеостазу організму.
Аналіз динаміки і диференційований облік діапазону зміни показників МОД,
ПО2, ЧСС, АТ сист. дозволяє виявити індивідуальну норму реагування дихальної і
серцевосудинної систем організму при фізичному навантаженні, як найважливіших
критеріїв резерву функціональних можливостей юного спортсмена.
У табл. 1 представлені основні показники, що відображають рівень резервних
можливостей кардіореспіраторної системи організму юних лижників-гонщиків 15-16
років, зареєстровані в попередніх дослідженнях.
Таблиця 1
Динаміка показників, що відображають резервні можливості
кардио-респіраторної системи організму лижників-гонщиків 15-16 років
в підготовчому періоді річного циклу тренування
Початок підготовчого періоду
АТ
Фамилия,
W
МОД
ПO
ЧСС
сист
2
имя
кгм/к г л/хв
мл/хв уд/хв мм.рт.
ст.
1.К-в Г. 309,4 101
3895
126
55
2.К-в Е. 243,0 90
4089
130
45
З.П-а В. 233,6 77
3613
138
50
4.Т-о І.
241,1 73
3451
136
40
5.И-к Д .238,9 94
3684
132
60
6.0-н В. 230,1 102
3776
123
75
7.4-в С. 277,4 104
4431
120
45
8.Б-с К. 260,9 135
5096
126
35
9.Г-в Е. 210,4 82
3423
110
30
10.А-в А. 215,4 88
2895
132
70
11.В-в І. 221,5 102
3580
128
40
12.А-н А. 216,4 85
3713
132
50
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Кінець підготовчого періоду
W
кгм/к г
316,4
279,1
235,2
242,3
262,0
218,0
285,2
281,6
236,7
208,5
264,5
202,6

МОД
л/хв
102
96
86
81
85
108
130
128
128
86
105
80

ПO2
мл/хв
4071
4175
3910
3834
3731
3811
4521
5153
3867
2640
3648
3389

ЧСС
уд/хв
144
146
132
111
132
126
124
134
121
121
137
133

АТ
сист
мм.рт.
ст.
55
65
50
40
80
60
50
50
55
75
60
60
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Підтвердження того, що виявлені в результаті тестування показники дійсно є
індивідуальною нормою, які об’єктивно відображають функціональні можливості
організму юного спортсмена на момент медико-біологічного обстеження, послужили
відомі уявлення про ефективність діяльності і напруженості адаптації організму.
З урахуванням вищевикладеного, у якості критеріїв для оцінки індивідуальної
структури реагування кардіореспіраторної системи юних лижників на навантаження,
нами були вибрані наступні показники: 1) об'єм велоергометричного навантаження в
стандартному велоергометричному тесті; 2) час відновлення ЧСС і АД після
тестуючої процедури.
Аналіз динаміки в підготовчому періоді (6 місяців) досліджуваних показників
свідчив, що в цілому тренувальний процес лижників, що брали участь в
експерименті відповідав загальноприйнятій в лижних гонках схемі, тобто протягом
підготовчого періоду прогресивно збільшувався рівень загальної працездатності і
показників потужності аеробного механізму енергозабезпечення.
Проте, ряд спортсменів, маючи високий початковий рівень працездатності,
істотно не збільшили його в підготовчому періоді, а деякі навіть понизили, що, в
першу чергу, пов'язано із збільшенням соматичних показників (зріст, вага). В цьому
випадку є об'єктивні труднощі оцінки їх функціональних можливостей під час
аналізу загальноприйнятих показників.
Виявлені в динамічних спостереженнях показники (XCC, МОД, ПО2 АДсист.)
можуть бути прийняті як індивідуальна норма реакції: кардіореспіраторної системи
юного спортсмена, якщо критерії ефективності роботи і напруженості адаптації
організму не мають вираженої негативної динаміки, тобто при повторному
тестуванні об'єм велоергометричного навантаження не знижується більш, ніж на 15
%; час відновлення ЧСС не перевищує 10 хвилин при нормотонічній реакції серцевосудинної системи на навантаження.
Запропонований методичний підхід аналізу динаміки показників, що
характеризують діапазон реагування кардіореспіраторної системи на навантаження
дозволяє оцінювати рівень розгортання функцій в процесі максимального тестуючого
навантаження і надійніше діагностувати функціональний стан кардіореспіраторної
системи юних лижників-гонщиків.
Висновки. Таким чином встановлено, що індивідуальною нормою поточного
функціонального стану юного лижника-гонщика, яка
визначає рівень його
тренованості, служить діапазон можливої зміни показників, що характеризують
провідні функціональні системи організму, що забезпечують його працездатність.
Чим ширше цей діапазон, тим вище рівень організації функціональних систем, вище
рівень адаптації до фізичного навантаження і, отже, вище індивідуальна норма:
функціонального стану організму спортсмена.
1.

2.
3.
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АНОТАЦІЇ

ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ І ФУНКЦІОНУВАННЯ
ЛИЖНИКІВ-ГОНЩИКІВ 15-16 РОКІВ
Петро Данчук
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбінського
Автором встановлено, що індивідуальною нормою поточного функціонального стану
юного лижника-гонщика, що визначає рівень його тренованості, служить діапазон можливої
зміни показників, що характеризують провідні функціональні системи організму, що
забезпечують його працездатність.
Ключові слова: індивідуальна норма, функціональний стан, організм, лижник-гонщик,
системи, тренованість, працездатність.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЫЖНИКОВ-15-16 ЛЕТ
Петр Данчук
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
Автором установлено, что индивидуальной нормой текущего функционального состояния
юного лыжника-гонщика, определяющей уровень его тренированности, служит диапазон
возможного изменения показателей, характеризующих ведущие функциональные системы
организма, обеспечивающие его работоспособность.
Ключевые слова: индивидуальная норма, функциональное состояние, организм, лыжникгонщик, системы, тренированность, работоспособность.
DETERMINATION OF PHYSICAL AND FUNCTIONING CROSS-COUNTRY RACERS
15-16 YEARS
Peter Danchuk
Vinnytsia State Pedagogical University named after Mikhail Kotsyubinskoho
It is stated by the authors, that the range of possible change of indexes, characterizing the leading
functional systems of organism, providing his capacity serves as an individual norm of current
functional status of young skier-racing driver, determining the level of his trained.
Key words: a norm is individual, functional the states, organism, skier-racing driver, systems,
trained, capacity.

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ В КАРАТЕ У ДІТЕЙ 7-8
РОКІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
Євгенія Добродуб, Олександр Дорошенко, Володимир Поволоцький
Класичний приватний університет
Постановка проблеми. Доступні джерела науково-методичної літератури з
карате описують переважно елементи техніки та деякі аспекти методики її вивчення
[2, 4, 8].
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Водночас прогрес спорту визначається вдосконаленням системи управління
тренувальним процесом на основі об’єктивізації знань про структуру та ефективність
техніко-тактичних дій.
Для того, щоб розглянути поняття «базова технічна підготовка», слід дати
визначення таким поняттям як «техніка» та «технічна підготовленість».
Під технікою розуміється найбільш раціональний і ефективний спосіб
виконання вправи.
Технічна підготовка – це процес цілеспрямованого вивчення і вдосконалення
техніки. Оволодіння сучасною технікою з урахуванням індивідуальних особливостей
і фізичної підготовленості дозволяє досягти високих результатів в обраному виді
спорту [6].
Платонов В.М. розглядає технічну підготовку як підготовку, яка спрямована на
оволодіння спортсменом техніки рухів і доведення їх до досконалого рівня [3].
Таким чином у статті буде розглянуто поняття "технічної підготовки" як
процесу вивчення рухових дій і повторення виконання їх до досконалої форми.
Тренувальний процес у карате базується на трьох основних технічних
прийомах:
Ката (型) – це послідовно з'єднані блоки, удари руками і ногами. Пересування в
кожній ката здійснюється за певним малюнком. Ката являє собою бій з невидимим
одним або декількома супротивниками. Вправи виконуються в єдиному ланцюжку,
рухи діляться на атакуючі та захисні. За ката проводяться спортивні змагання як в
поодинокому, так і в груповому розряді [1, 7]. Якість виконання ката оцінюється в
сукупності і за окремими параметрами. Це точність, швидкість, правильний розподіл
зусиль, стабільна рівновага, концентрація уваги на уявному противнику,
психологічна мобілізація, правильність стойок, вірна послідовність рухів, захистів і
ударів, правильне дихання, а також розуміння внутрішнього духу ката [5].
Однак існують основні вимоги до ключових моментів виконання ката:
1.
Правильний порядок рухів. Необхідно виконувати всі рухи у
встановленій послідовності.
2.
Початок і кінець ката. Ката повинна починатись і закінчуватись в одній
і тій самій точці.
3.
Значення кожного руху. Кожен рух, оборонний або атакуючий, повинен
бути зрозуміло показаним і повністю вираженим.
4.
Розуміння мети. Той, хто займається, повинен знати, яку мету він
переслідує і коли необхідно виконати ті чи інші рухові дії.
5.
Ритм і таймінг. Ритм повинен відповідати змісту ката.
6.
Правильне дихання. Дихання залежить від ситуації, але в основному
робиться вдих на блоці і видих – у заключній фазі рухових дій.
Кіхон (基本) – тренування основ, базова техніка.
Куміте (組み手) – це метод тренування, в якому атакуючі і оборонні прийоми,
вивчені в ката, знаходять своє практичне втілення. Суперники перебувають лицем
один до одного. Таке тренування в парі ділиться на зумовлений поєдинок і вільний
бій. При цьому удари не наносяться в повну силу, а лише позначаються.
Вдосконалення у куміте безпосередньо залежить від вдосконалення в ката.
Для більш детального розгляду базової техніки в карате слід розглянути базові
рухи, в які входять стойки, удари руками і ногами, блоки. Стойка – це стандартне
положення тіла. Удари руками – найбільш ефективні прийоми в карате. Вони дуже
різноманітні: прямі, бічні, зверху та знизу. Автори розрізняють удари також залежно
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від тієї частини руки, якою вони наносяться: кулаком, пальцями, долонею і ліктем. В
основі техніки всіх ударів руками лежать однотипні рухи опорно-рухового апарату,
які супроводжуються поворотним рухом тазу і стегон у бік удару.
Удари ногами – це рухова дія, яка ефективно вражає супротивника, але вимагає
більш тривалої підготовки. При використанні ударів ногами необхідно розвивати
гнучкість тіла. За спрямованістю нанесення удари ногами можна розділити на прямі
(вперед, назад, в сторону), бічні (стопою збоку – зовні всередину, стопою збоку –
зсередини назовні) і удари знизу (стопою, коліном). Захист руками (блоки руками)
виконуються в чотирьох напрямках. Основними захисними діями в карате є відбиви
передпліччям знизу вгору, зверху вниз, зсередини назовні і зовні всередину. Захист
ногами (блоки ногами) – це різноманітні підставки, відбиви зовні всередину і
зсередини назовні [5].
Аналізуючи доступні нам літературні джерела ми виявили, що на даний момент
існує чітке визначення технічної підготовки. У карате описано поняття базової
технічної підготовки, проте, більшість джерел є застарілими (не пізніше 1970 р).
Останнім часом цей вид спорту змінився і змінились вимоги до виконання рухових
дій. Тому необхідно розробляти нові методичні рекомендації щодо кращого
вивчення базової технічної підготовки спортсменів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами. Тема дослідження
входить до плану науково-дослідних робіт Класичного приватного університету і
Міністерства освіти і науки України, «Теоретико-методичні засади фізичного
виховання
і
фізичної
реабілітації
різних
груп
населення»
№ державної реєстрації – 01070004193.
Гіпотеза. Ми припускаємо, що при визначенні рівнів фізичної підготовки дітей
7-8 років, які займаються карате, буде поліпшуватись тренувальний процес на
початковому етапі занять.
Мета дослідження: визначити рівні базової технічної підготовки в карате.
Завдання дослідження: 1) надати характеристику технічної підготовки в
карате у дітей 7-8 років;
2) оцінити рівні технічної підготовки дітей 7-8 років, що займаються карате.
Методи дослідження: аналіз літературних джерел, метод тестування,
педагогічне спостереження, метод математичної статистики.
Результати дослідження. З метою вивчення рівнів базової підготовки у дітей
7-8 років, що займаються карате, нами була створена система оцінювання за
наступними рівнями: високий, середній та низький. Кожен з трьох рівнів ми також
розділили на три підрівні, для більш чіткого контролю за приростом результатів при
тестуванні у тих, хто займається. Поділ на рівні поданий у таблиці 1.
Градація рівнів базується на результатах атестації на право носіння білого та
жовтого поясу. Діти повинні були здати чотири тести. Тест 1 – згинання та
розгинання рук в упорі лежачи на кулаках. Тест 2 – піднімання тулуба з положення
лежачи на спині. Тест 3 – вистрибування з вихідного положення присід. Тест 4 –
виконання базових дій. Вимоги до складання тестів 1, 2, 3 – кількість разів, тесту 4 –
бали.
Для визначення рівня базової підготовки було протестовано 162 дітей 7-8 років,
які займаються карате на початковому етапі. Первинне тестування було проведено
після того, як діти адаптувались до занять. Повторне тестування з дітьми було
проведено після одного року тренувань. Результати тестування дітей наведені в
таблиці 2.
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Таблиця 1.
Рівні базової підготовки у дітей 7-8 років
Високий
Середній
Бездоганно

Відмінно

Дуже
добре

Добре

Непогано

Задовільно

Достатньо

Погано

Дуже
погано

Тест 1
Тест 2.
Тест 3.
Тест 4.

Низький

20 – 19
25 – 24
15
10 – 9

18 – 17
23 – 21
14 – 13
8

16 – 15
20 – 18
12 – 11
7

14 – 12
17 – 16
10
6

11 – 10
15 – 13
9–8
5

9–8
12 – 10
7–6
4

7–5
9–7
5
3

4–3
6–4
4–3
2

2–1
3–1
2–1
1

Тест 4

Тест 3

Тест 2

Тест 1

нно

о
Бездога

добре
Відмінн

Дуже

Добре

о

Непоган

но

Задовіль

ьо

Достатн

Погано

погано

Дуже

Таблиця 2.
Результати тестування дітей на початковому рівні (у відсотках)
Низький
Середній
Високий

До

84

7,5

5

2,5

1

0

0

0

0

Після

6

39

29,5

14,5

7,5

3

0,5

0

0

Різниця

-78

+31,5

+24,5

+12

+6,5

+3

+0,5

0

0

До

77

10,5

6

3,5

3

0

0

0

0

Після

0

8,5

29,5

28,5

20,5

10

3

0

0

Різниця

-77

-2

+23,5

+25

+17,5

+10

+3

0

0

До

58,5

16,5

10

7

4

4

0

0

0

Після

0

0

8

26

26,5

19,5

11

9

0

Різниця

-58,5

-16,5

-2

+19

+22,5

+15,5

+11

+9

0

До

92,5

5,5

2

0

0

0

0

0

0

Після

6

30

26

20,5

16,5

1

0

0

0

Різниця

-86,5

+24,5

-24

+20,5

+16,5

+1

0

0

0

Тестування показало, що на початковому етапі занять з карате низький рівень
мають 96,5 % при виконанні тесту на згинання та розгинання рук в упорі лежачи на
кулаках, 93,5 % – при виконанні піднімання тулуба з положення лежачи на спині, 85
% – при виконанні вистрибування з вихідного положення присід та 100 % – при
виконанні базових дій. Але завдяки тому, що три рівні були розділені нами на
підрівні, ми можемо скласти більш чітке уявлення про отримані результати. При
виконанні тесту із згинання та розгинання рук в упорі лежачи на кулаках рівень
«дуже погано» показали 84 %, рівень «погано» – 7,5 % та рівень «достатньо» – 5 %
дітей. Під час тесту на піднімання тулуба з положення лежачи на спині рівень «дуже
погано» показали 77 %, рівень «погано» – 10,5 % та рівень
«достатньо» – 6 %. При виконанні тесту на вистрибування з вихідного положення
118

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
присід рівень «дуже погано» показали 77 %, рівень «погано» – 10,5 % та рівень
«достатньо» – 10 %. При виконанні базових дій рівень «дуже погано» показали 92,5
%, рівень «погано» – 5,5 % та рівень «достатньо» – 2 %.
Такі результати свідчать про те, що на початковому етапі підготовки під час
занять карате з дітьми 7-8 років більшість дітей при тестуванні знаходяться на рівні
«дуже погано». Це дозволяє нам зробити висновок про те, що під час занять з дітьми
на початковому рівні слід звертати увагу не тільки на базову техніку, а й на загальний
фізичний розвиток дитини.
В кінці експерименту діти, яких ми випробовували, показали наступні
результати: при виконанні тесту із згинання та розгинання рук в упорі лежачи на
кулаках рівень «дуже погано» показали 6 %, рівень «погано» –
39 % та рівень «достатньо» – 29,5 %. Під час тесту на піднімання тулуба з положення
лежачи на спині рівень «дуже погано» показали 0 %, рівень «погано» – 8,5 % та
рівень «достатньо» – 29,5 %. При виконанні тесту на вистрибування з вихідного
положення присід рівень «дуже погано» показали 0 %, рівень «погано» – 0 % та
рівень «достатньо» – 8 %. При виконанні базових дій рівень «дуже погано» показали
6 %, рівень «погано» – 30 % та рівень «достатньо» – 26 %. Аналізуючи отримані
результати, ми виявили, що незважаючи на те, що більшість дітей залишились на
низькому рівні, кількість дітей, які мають рівень "дуже погано" істотно змінилась.
Таким чином ми можемо констатувати, що звичайний поділ на три рівні під час
визначення базової підготовки не є ефективним та достатнім, тому запропонований
нами поділ на додаткові підрівні дасть нам можливість більш детально вдосконалити
систему спостереження за змінами в підготовці у дітей 7-8 років на початковому
етапі занять з карате.
Висновки. Теоретичний аналіз наукових праць дозволив нам визначити
характеристику технічної підготовки в карате у дітей 7-8 років. Ми виявили, що
більшість літературних джерел розглядають технічну підготовку як частину процесу
підготовки, яка переважно спрямована на оволодіння технікою обраного виду спорту
та її вдосконалення. Проте на початковому етапі підготовки під час занять карате з
дітьми 7-8 років, слід звертати увагу не лише на оволодіння технікою, а й на розвиток
фізичних якостей дитини.
Внаслідок проведення тестування серед дітей 7-8 років, які займаються карате
на початковому етапі, було виявлено, що звичайного поділу на рівні під час
оцінювання базової підготовки недостатньо, тому слід створити додаткові підрівні
для більш досконалого аналізу.
Перспективи. Подальші дослідження з обраної теми будуть спрямовані на
вивчення технічної підготовки дітей 7-8 років на початковому етапі карате.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
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АНОТАЦІЇ

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ В КАРАТЕ У ДІТЕЙ 7-8 РОКІВ НА
ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ.
Євгенія Добродуб, Олександр Дорошенко, Володимир Поволоцький
Класичний приватний університет
У статті аналізуються та визначаються рівні базової підготовки, які базуються на вимогах
атестації на право носіння білого та жовтого поясу. Була розроблена загальна шкала визначення
рівнів базової підготовки. Проводиться тестування дітей, що займаються карате, на початковому
етапі карате.
Ключові слова: карате, рівні, базова технічна підготовка, техніка, ката.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ В КАРАТЭ У ДЕТЕЙ 7-8
ЛЕТ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЗАНЯТИЙ КАРАТЕ.
Евгения Добродуб, Александр Дорошенко, Владимир Поволоцкий
Классический приватный университет
В статье анализируются и определяются уровни базовой подготовки, основанные на
требованиях аттестации на право ношения белого и желтого пояса. Была разработана общая
шкала определения уровней базовой подготовки. Проводится тестирование детей, которые
занимаются каратэ на начальном этапе каратэ.
Ключевые слова: каратэ, уровни, базовая техническая подготовка, техника, ката.
THE DETERMINATION OF THE LEVELS OF BASIC TRAINING OF 7-8 YEAR OLD
CHILDREN AT THE INITIAL STAGE OF KARATE TRAININGS.
Eugene Dobrodub, Alexander Doroshenko, Vladimir Povolotsky
Classical Private University
In Article analyzyruyutsya and opredelyayutsya Levels bazovoy Preparation, osnovannыe
Requirements for certification of the right noshenyya White and yellow belts. General Bыla is designed
for determining the scale level bazovoy training. Provodytsya Testing children, kotorыe zanymayutsya
karate karate on the home stages.
Key words: karate, levels, the basic technical training, technics, kata.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИСТУПІВ ЖІНОЧИХ ЗБІРНИХ КОМАНД
УКРАЇНИ З ПРОВІДНИМИ КОМАНДАМИ ЄВРОПИ В ЮНІОРСЬКИХ,
МОЛОДІЖНИХ І НАЦІОНАЛЬНИХ ЧЕМПІОНАТАХ ЄВРОПИ З
ВОЛЕЙБОЛУ
Петро Дробний, Євген Козак
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми. За 24 роки незалежності зберігається чітка тенденція до
погіршення результатів не тільки жіночих національних, так званих олімпійських
збірних, але й молодіжних і юніорських команд, що їм підпорядковуються і
становлять своєрідний інститут збірних команд для підготовки кваліфікованого
резерву національної збірної України. В сучасних умовах важливе значення крім
фізичної, техніко-тактичної, психологічної підготовки до змагань має також
теоретична складова.
Аналіз останніх наукових досліджень. За останнє двадцятиріччя, тобто з
моменту дебюту українських збірних команд на юніорських (1995 р.), молодіжних
(1994 р.) і національних чемпіонатах Європи (1993 р.) практично ніхто з науковців не
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зробив системного аналізу і не дослідив результати виступів трьох наших збірних у
чемпіонатах Європи в комплексі та не порівняв їхні спортивні досягнення з
результатами провідних європейських команд.
Адже не секрет, що результат національної волейбольної команди
безпосередньо залежить від виступу юніорської і молодіжної збірних та їхнього
спортивного досвіду у цих змаганнях. Відсутність кваліфікованої наукової допомоги
нашим командам позбавляє їх можливості прогресу як найближчим часом, так і на
перспективу.
Тому ми проаналізували виступи кожної збірної: юніорської [3], молодіжної [4] і
національної [5] та вирішили узагальнити ці дані у статті для допомоги фахівцям з
волейболу, які готують команди до цих трьох чемпіонатів Європи, беруть участь у
відбірних іграх чемпіонатів Європи і в самих чемпіонатах.
Мета роботи. Зробити порівняльний аналіз виступів жіночих збірних команд
України з провідними командами Європи у юніорських, молодіжних і національних
чемпіонатах Європи з волейболу.
Завдання:
1.Порівняти виступи жіночих юніорських команд України (до 18 років) у
чемпіонатах Європи з волейболу з чемпіонами та призерами Європи.
2.Порівняти виступи жіночих молодіжних команд України (до 19 років) у
чемпіонатах Європи з волейболу з чемпіонами та призерами Європи.
3.Порівняти виступи жіночих національних команд України (дорослі) у
чемпіонатах Європи з волейболу з чемпіонами та призерами Європи.
Методи.
1. Аналіз науково-методичної літератури.
2. Аналіз Інтернет – ресурсів.
Матеріали досліджень. Всю історію світового волейболу ми класифікуємо на
два майже рівномірні за тривалістю, але різні і контрастні за змістовним
наповненням спортивно-масовими подіями періоди: 1-й період – рекреаційнофізкультурно-спортивний – від зародження класичного волейболу в 1895 р. до його
включення в програму Олімпійських ігор 1964 року в Токіо (Японія); 2-й період
олімпійсько-комерційний – від дебюту класичного волейболу на Олімпійських іграх
1964 року як виду спорту до сьогодні (станом на 2015 рік).
Перший період – рекреаційно-фізкультурно-спортивний включає в себе три
етапи: І етап виникнення – рекреаційний (1895–1918 рр.), ІІ етап утвердження –
фізкультурний (1918–1945 рр.) і ІІІ етап розвитку – спортивний (1945–1964 рр.).
Другий період – олімпійсько-комерційний включає в себе два етапи: І етап –
олімпійський (1964–1990 рр.) і ІІ етап – комерційний (1990–2015 рр.) [1].
Ми проаналізували десять юніорських (з 1995 року), одинадцять молодіжних (з
1994 року) і одинадцять національних (з 1993 року) чемпіонатів Європи з волейболу
за участю жіночих збірних команд України та представили досягнення зарубіжних і
українських збірних команд в таблицях 1, 2, 3. А також зробили аналіз призерів
чемпіонатів Європи в цих трьох номінаціях, починаючи з початку їх проведення і до
теперішнього часу.
Чемпіонати Європи з волейболу серед дівчат - змагання для жіночих
юніорських збірних, що проводяться під егідою Європейської конфедерації
волейболу (CEV) з 1995 року з періодичністю щодва роки по непарних роках. У
змаганнях беруть участь спортсменки до 18 років.
Ці змагання припадають на ІІ комерційний етап (1990–2015 рр.) 2-го
олімпійсько-комерційного періоду [1, с. 4 -7].
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Лише двом командам – збірній Італії та Польщі двічі вдалось виграти
чемпіонат Європи з волейболу серед дівчат. Решту чемпіонатів з перемінним успіхом
вигравали ще шість країн, в тому числі у 2005 році в Таліні (Естонія) юніорська
команда України. На сьогодні це поки що єдина гучна перемога України з волейболу
із всіх міжнародних змагань за 24 років незалежності. Крім України по одному разу
титул чемпіона Європи отримували: Росія, Хорватія, Німеччина, Бельгія і Туреччина.
За кількістю срібних медалей (три) попереду національна збірна Італії, два рази
срібло отримували національні збірні Росії і Сербії і по одному разу національні
збірні Хорватії, Нідерландів і Польщі. Збірна Італії також тричі вигравала бронзові
медалі і по одному разу представники Словаччини, Польщі, Росії, Білорусі, Сербії і
Чорногорії, Сербії, Туреччини.
На першому місці у Європі за загальною кількістю призових медалей серед
юніорських команд Італія (вісім медалей), по чотири медалі у команд Польщі і Росії,
але різниця між ними в тому, що збірна Польщі має дві золоті медалі, а Росія – дві
срібні. Три медалі має збірна Сербії, але якщо врахувати, що у 2003 році вона
виступала разом з Чорногорією, то разом має також чотири медалі. По дві медалі у
збірної Хорватії і Туреччини. Ще сім країн, в тому числі й Україна, мають у своєму
активі по одній медалі різних ґатунків.
За всю історію чемпіонатів Європи серед юніорок його вигравали вісім країн (в
тому числі збірна України), срібними призерами ставали шість команд, бронзовими –
вісім, а в числі призерів було всього тринадцять команд (3).
Найбільше разів до фіналу усіх чемпіонатів Європи і світу з волейболу, сім з
дев’яти, як серед чоловіків, так і серед жінок (2), потрапляла власне жіноча
юніорська збірна команда України. Можливо, тому ця кількість і переросла 2005 року
в якість і наші дівчата вперше і, на жаль, на сьогодні поки що востаннє завоювали
золоті медалі чемпіонату. Дебютували наші дівчата
1995 року в Іспанії з четвертого місця, цей результат вони повторили на
наступному чемпіонаті 1997 року в Словаччині. У 1999 році команда до фінальної
частини чемпіонату не потрапила, а на наступному чемпіонаті 2001 року в Чехії з восьми
фіналістів посіла лише восьме місце. У 2003 році дівчата знову не пробились до фіналу
чемпіонату в Хорватії, а в 2005 році сенсаційно стали чемпіонами Європи, причому за
участі у фіналі не восьми, як раніше, а дванадцяти команд. Після вдалого для нас
чемпіонату дівчата традиційно проходять кваліфікацію і беруть участь у фінальних
змаганнях: 2007 рік – 12-те місце, 2009 рік – 8-е місце, 2011 рік – знову 12-те місце. У
2013 році наші дівчата знову не потрапляють до фіналу, посівши у кваліфікацї лише 19те місце, тому будемо сподіватись, що цей 2015 рік для наших дівчат буде вдалим і
принесе їм удачу (таблиця 1).
Чемпіонати Європи з волейболу серед жіночих молодіжних команд – змагання для
жіночих молодіжних збірних, що проводяться під егідою Європейської конфедерації
волейболу (CEV) з 1966 року. В перших семи чемпіонатах (1966 -1979 рр.) брали участь
спортсменки до 20 років. З 1982 року віковий ценз понижений до 19 років. У даний час
змагання проводяться щодва роки по парних роках.
Ці змагання припадають на І олімпійський етап (1964–1990 рр.) і ІІ комерційний
етап (1990–2015 рр.) 2-го олімпійсько-комерційного періоду [1, с. 4 -7].
На молодіжних чемпіонатах Європи лідирує команда колишнього СРСР, в складі
якої також виступали представниці УРСР – 12 разів ставали чемпіонами. Удвічі менше
золотих нагород має команда Італії - 6 разів отримувала звання чемпіона, ще по одному
разу чемпіонками в цій номінації ставали команди Росії, Польщі, Чехії, СНД, Сербії і
Туреччини. По чотири срібні медалі мають команди Італії і ЧСФР, по три – Росії і НДР,
по дві – Сербії і Болгарії і ще шість команд Європи мають у своєму активі по одній
медалі: Румунія, Україна, ФРН, Сербія і Чорногорія, Словенія, Хорватія.
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Таблиця 1
Чемпіонати Європи з волейболу серед жіночих юніорських команд до 18 років, починаючи з дебюту України в 1995 році
Рік і місце проведення
1995
Місце
Барселона
(Іспанія)

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Пушов
(Словаччина)

Гданськ
(Польща)

Ліберець
(Чехія)

Загреб
(Хорватія)

Естонія
(Таллінн)

Брно
(Чехія)

Ротердам
(Нідерланди)

Анкара
(Туреччина)

Бар (Чорног.)
Кладово
(Серб.)

Італія

Хорватія

Україна

Польща

Італія

Росія

Італія

Росія

Росія

Хорватія

Словаччина

Польща

Нідерланди

Польща

Росія

Білорусь

Сербія і
Чорногорія

4

Україна

Україна

Італія

5

Латвія

Італія

Бельгія

6

Польща

Білорусія

7

Болгарія

8

Іспанія

9

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

12

-

-

-

-

Словаччина
Чехія

Італія

Росія

Хорватія

Росія

Німеччина

Німеччина

Іспанія

Польща

Білорусь

Чехія

Чехія

Угорщина

Австрія

Латвія

Україна

Білорусь

Чехія

Німеччина

Німеччина

Німеччина
Сербія
Італія
Болгарія
Росія
Туреччина

Польща

Бельгія

Туреччина

Сербія

Італія

Італія

Італія

Сербія

Туреччина

Словаччина

Німеччина

Сербія

Туреччина

Польща

Греція

Німеччина

Словаччина

Словенія

Угорщина

Іспанія

Німеччина

Франція

Україна

Греція

Росія

Чехія

Росія

Словенія

Нідерланди

Туреччина

Естонія

Чехія

Бельгія

Чехія

-

Естонія

Польща

Нідерланди

Чехія

Франція

-

Угорщина

Україна

Греція

Україна

Чорногорія

Сербія і
Чорногорія
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Таблиця 2
Чемпіонати Європи з волейболу серед жіночих молодіжних команд до 19 років, починаючи з дебюту України в 1994 році
1994
Місце

4

Дебрецен
(Угорщина)

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Анкара
(Турція)

Вілворде
(Бельгія)

Невшатель
(Швейцарія)

Загреб
(Хорватія)

Прешов
(Словаччина)

Сен-Дьє-деВож (Франція)

Фоліньо і
Перуджа
(Італія)

Зренянин
(Сербія)

Анкара
(Туреччина)

Тарту (Естонія)
Тампере (Фін.)

Італія

Італія

Італія

Хорватія

Росія

Сербія

Сербія

Чехія

Италія

Чехія

Росія

Італія

Італія

Італія

Росія

Росія

Італія

Україна

Німеччина

Польща

Чехія

Польща

Білорусь

Нідерланди

Франція

Бельгія

Росія

Україна

Польща

Німеччина

Турция

Іспанія

Росія

Хорватія

Італія

5

Хорватія

6

Україна

7

Польща

Греція

8

Чехія

Румунія

9

Угорщина

10

Туреччина

11

Франція

12

Греція

Хорватія

Німеччина
Чехія

Туреччина
Іспанія

Югославія
Хорватія
Нідерланди

Туреччина
Франція

Німеччина
Болгарія

Туреччина
Швейцарія

Польща

Нідерланди

Німеччина
Франція

Італія
Сербія і
Чорногорія
Росія

Україна

Хорватія

Росія

Сербія

Німеччина

Україна

Турция

Німеччина

Туреччина

Туреччина

Сербія і
Чорногорія

Польша

Німеччина

Франція

Бельгія

Нідерланди

Бельгія

Україна

Чехія

Франція

Словаччина

Угорщина

Чехія

Білорусія

Бельгія

Хорватія

Польща

Латвія

Угорщина

Швейцарія

124

Туреччина

Туреччина

Росія

Німеччина

Сербия
Словения

Туреччина
Греція
Болгария

Польша

Чехія

Росія

Словенія

Росія

Словенія

Бельгія

Бельгія

Словаччина

Нідерланди

Словаччина

Італія

Чехія

Польща

Чехія

Білорусія

Нідерланди

Бельгія

Болгарія

Фінляндія

Польща

Хорватія

Франція

Естонія

Нідерланди

Угорщина

Нідерланди
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Таблиця 3 Чемпіонати Європи з волейболу серед жіночих національних команд, починаючи з дебюту України в 1993 році
Рік і місце проведення
1993
Місце

Брно, Злін
(Чехословаччина)

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

Гронінген,
Арнем
(Нідер-ланди)

Брно, Злін
(Чехословаччина)

Рим, Перуджа
(Італія)

Варна, Софія
(Болгарія)

Анкара, Анталія
(Туреччина)

Загреб, Пул
(Хорватія)

Шарлеруа,
Хасселт (Бельгія)
Люксембург
(Люксембург)

Бидгощ, Лодзь,
Вроцлав, Катовіце
(Польща)

Белград, Зренянине
(Сербія),
Монце, БустоАрсіціо (Італія)

2013
Берлін, Цюріх,
Галле, Дрезден
(Німеччина)
Шверін (Швейцарія)

Росія

Нідерлаи

Росія

Росія

Росія

Польща

Польща

Італія

Італія

Сербія

Чехія і
Словаччина

Хорватія

Хорватія

Хорват.

Італія

Туреччи.

Італія

Сербія

Нідерланди

Німеч.

Україна

Росія

Чехія

Італія

Болгарія

Німеч.

Росія

Росія

Польща

Туреч.

4

Італія

Німеч.

Болгарія

Німеч.

Україна

Нідерл.

Азерба.

Польща

Німеччина

5

Німечє

Болгарія

Італія

Нідер.

Нідерл.

Росія

Нідерл.

Нідерла.

Туреччина

5—8.

Пол.

Хорватія

6

Хорватія

Італія

Польща

Руму.

Польща

Італія

Туреч.

Німеччина

Росія

5—8

Росія

Італія

7

Нідерл.

Україна

.

Румунія

Болгарія

Сербія і

Бельгія

Сербія

5—8.

8

Білорусь

Білорусь

Поль.

Франція

Румунія

Хорват.

Франція

Болгарія

5—8.

Болгарія

Чехія

Іспанія

9—12.

Нідерланди

Румунія

Туреччина

Чехія

9—12.

Чехія

Болгарія

Бельгія

9—12.

Польща

9—12.

Білорусь

Латвія

9

9—10.

9—10.

9—10.

-

9—10.

9.

10

9—10.

9—10.

9—10.

-

9—10.

9.

11

11—12.

11—12.

11—12.

-

11—12.

11.

12

11—12.

11—12.

11—12.

-

11—12.

11.

Сербія і

Чехія

Іспанія

Азербайдн

Азербайджан

Італія

Росія
Німеччина

Бельгія
Сербія

Туреччина
Чехія

Франція

13

-

-

-

-

-

-

-

Словачча

Словаччина

13—16.

Болгарія

14

-

-

-

-

-

-

-

Хорватія

Білорусь

13—16.

Швейцарія

15

-

-

-

-

-

-

-

Іспанія

Франція

13—16.

16

-

-

-

-

-

-

-

Білорусь

Хорватія

13—16.
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ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
Найбільше бронзових медалей (п’ять) завоювали ЧСФР і Польща, чотири
країни – Італія, НДР, ЧСФР і Туреччина мають по дві медалі, ще шість країн – по
одній медалі: Росія, Болгарія, Румунія, Україна, Білорусь і Німеччина.
Перше місце за загальною кількістю призових медалей ділять між собою збірні
команди колишнього СРСР та Італія – по дванадцять медалей з двадцяти чотирьох
чемпіонатів. Девять медалей у Чехословаччини, але якщо враховувати, що Чехія, яка
входила до складу ЧСФР окремою командою, виграла ще три призових медалі, то
вони разом також мають дванадцять медалей. Цей факт свідчить про те, що чеська
школа волейболу «індивідуальної майстерності» в Європі зберігає свої традиції.
Шість медалей загального гатунку мають представниці Польщі, а по п’ять – Росії і
молодіжна команда НДР. По три медалі у Сербії, Чехії, Туреччини і Болгарії, а по дві
– у Руминії та України. Ще по одній медалі зразу в семи країн: СНД, ФРН, Сербії і
Чорногорії, Словенії, Хорватії, Білорусі і Німеччини.
За всю історію молодіжних чемпіонатів Європи тільки вісім команд вигравали
їх, по дванадцять – ставали срібними і бронзовими призерами. У цій номінації
беззаперечна перевага слов’янських країн, тільки чотирьом неслов’янським країнам
вдалося вибороти призові медалі (4).
Молодіжна збірна України входила до шести фінальних змагань з одинадцяти
чемпіонатів. Дебютували дівчата з шостого місця 1994 року в м. Дебрецен
(Угорщина), 1996 року в Туреччині стали п’ятими, а в наступних двох чемпіонатах
участі у фіналах не брали. Другий серйозний успіх для жіночих молодіжних команд
прийшов 2002 року в м. Загреб (Хорватія), де вони отримали перші срібні нагороди з
усіх чемпіонатів Європи. У 2004 році в м. Прешов (Словаччина) посіли 5-те місце, а
2006 року у Франції завоювали бронзові медалі чемпіонату. У 2008 році українки
були восьмими, в 2010 і 2012 роках не змогли увійти до фінальної частини
чемпіонату, а в останьому на сьогодні чемпіонаті 2014 року участі взагалі не брали
(таблиця 2).
Чемпіонати Європи з волейболу серед жіночих національних команд – змагання
найсильніших національних волейбольних збірних країн-членів Європейської
конфедерації волейболу. 1949 року в Чехословаччині Міжнародна федерація
волейболу провела перший чемпіонат Європи серед жінок. З 1963 року європейська
першість проходить під егідою Європейської комісії, а з 1975 - Європейської
конфедерації волейболу. У 1949, 1950, 1955 і 1958 роках змагання проводилися на
відкритих майданчиках, інші - в залах. Перші 5 чемпіонатів проводилися без строгої
послідовності по роках. З 1963 року встановлена періодичність один раз в
чотириріччя в передолімпійський рік. З 1975 року періодичність щодва роки по
непарних роках.
Ці змагання припадають на ІІІ-й етап історії розвитку волейболу – спортивний
(1945–1964 рр.) 1-го рекреаційно-фізкультурно-спортивного періоду і І олімпійський
етап (1964–1990 рр.) та ІІ комерційний етап (1990–2015 рр.) 2-го олімпійськокомерційного періоду [1, с. 4 -7].
Тринадцять разів переможцем чемпіонатів Європи ставала збірна команда
колишнього СРСР (включаючи і представників УРСР), п’ять разів уже самостійна
команда Російської Федерації, по два рази – Польща, НДР і Італія й по одному разу –
Чехословаччина, Болгарія, Нідерланди і Сербія. По чотири рази срібними презерами
чемпіонатів Європи ставали команди СРСР, Польщі, НДР і Чехословаччини, тричі –
Хорватії, по двічі – Італії, Нідерландів і Німеччини. П’ять разів бронзовими
призерами ставала збірна Польщі, по тричі – Росія, Чехословаччина і Угорщина, по
двічі – Італія, Болгарія і Німеччина, по одному разу – вісім країн: НДР, Нідерланди,
Туреччина, Бельгія, Румунія, Україна, Чехія і Югославія.
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Найбільше – сімнадцять разів призером європейських форумів усіх трьох
номінацій була збірна СРСР, слідом іде Польща, вісім разів призерами були
Російська Федерація і Чехословаччина. Сім разів НДР, але якщо врахувати той факт,
що вона ще чотири рази ставала призером у складі об’єднаної Німеччини, то її
послужний список збільшиться до дванадцяти разів. Шість разів призером була
Італія, по чотири рази – Нідерланди і уже згадувана Німеччина та Угорщина, по три
рази – Болгарія і Хорватія, по два рази - Сербія і Туреччина. Але, знову ж таки, гравці
збірних Хорватії і Сербії були призерами Європи у складі об’єднаної команди СФРЮ
ще один раз. І, відповідно, по одному разу були призерами Європи ще п’ять краї –
Бельгія, Румунія, Україна, Чехія і Югославія.
Всього в фінальних турнірах (без урахування кваліфікації) брали участь
національні збірні тридцяти п’яти країн, вісімнадцятьом з яких вдавалося
підніматися на п'єдестал пошани. Переможцями турнірів ставали дев’ять
національних збірних, срібними призерами – одинадцять, бронзовими призерами –
п’ятнадцять. В усіх двадцяти восьми чемпіонатах не брала участь жодна команда,
двадцять сім разів виступала в турнірах Польща, двадцять шість - Болгарія, двадцять
п’ять – Нідерланди (5)..
Жіноча національна команда України потрапляла до шести з одинадцяти
чемпіонатів Європи, починаючи з 1993 року. Дебютний виступ команди в
Чехословаччині 1993 року виявився напрочуд успішним – наші жінки стали
бронзовими призерами чемпіонату. На наступних двох чемпіонатах (1995, 1997 рр.)
українки посідали 7-мі місця. Як вдалим для нас можна розцінити чемпіонат у
Болгарії в 2001 році (4-те місце). 2003 року в Туреччині з дванадцяти команд Україна
потрапила до десятки. Хоча склад фіналістів на останніх чотирьох чемпіонатах
розширився до 16-ти команд, наші жінки тільки 2001 року потрапили до фіналу і
розділила 13-16 місця з командами Болгарії, Ізраїлю і Хорватії. А на останьому
чемпіонаті Європи у 2013 році українки взагалі посіли лише 17-те місце з 39 команд
країн Європи, які брали участь у чемпіонаті (таблиця 3).
Висновки
1.Початок юнацького, молодіжного і національного чемпіонатів Європи
співпадають з розробленими нами періодами і етапами історії розвитку волейболу в
світі [1, с. 4 -7].
2.На нашу думку, рейтинг європейських країн необхідно визначати не за
кількістю золотих медалей, а за загальною сумою призових медалей. Цей рейтинг
об’єктивніше показує досягнення невеликих за розмірами, складом населення і
різним економічним розвитком країн. А рейтинг за золотими медалями притаманний
переважно потужним європейським країним – це абсолютний рейтинг.
3.Практика участі у всіх чемпіонатах Європи показує, що до волейбольної еліти
входить обмежене коло країн Європи. До 1990-х років це переважно представники
так званого соціалістичного табору: СРСР (включаючи УРСР), ЧСФР, НДР, Болгарія.
А після 1990-х років конкуренція за лідерство загострилась між усіма країнами
Європи, незалежно від суспільної формації: Італія, Польща, Росія, Сербія, Туреччина,
Нідерланди, Хорватія, а також Україна, яка в Європі вважається волейбольною
країною.
4.Збірна команда України серед дівчат 2005 року в Таллінні (Естонія) стала
чемпіоном Європи; а молодіжна команда України 2002 року в Загребі (Хорватія)
ставала срібним призером, а 2006 року в Сен-Дьє-де-Вож (Франція) – бронзовим
призером; національна збірна України у Брно, Злін (Чехословаччина) дебютувала з
бронзових медалей. Таким чином, наші жінки завоювали чотири призові медалі
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Європи і виступають набагато краще від чоловіків, які не мають у своєму активі
медалі жодного ґатунку (2).
5.Якщо бронзову медаль чемпіонату Європи серед жінок у 1993 році частково
можна вважати заслугою жінок, які виступали ще у складі збірної команди СРСР
(радянська школа волейболу), то золота медаль юніорської збірної і срібна та
бронзова медалі молодіжної збірної — це уже досягнення виключно української
жіночої школи волейболу. Відповідно, якщо Україна хоче досягати високих успіхів на
європейських змаганнях, то їй обов’язково потрібно брати участь у всіх без винятку
вікових категоріях чемпіонатів Європи.
1.

2.

3.

4.

5.
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Виконано порівняльний аналіз виступів жіночих збірних команд України з провідними
командами Європи у юніорських (до 18 років), молодіжних (до 19 років) і національних
чемпіонатах Європи з волейболу. Зроблено аналіз десяти юніорських (з 1995 року), одинадцяти
молодіжних (з 1994 року) і одинадцяти національних (з 1993 року) чемпіонатів Європи з
волейболу за участю жіночих збірних команд України, а також аналіз призерів чемпіонатів
Європи в цих трьох номінаціях, починаючи з початку їх проведення і до теперішнього часу.
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Показано, що до волейбольної еліти входить обмежене коло країн Європи. До 1990-х років
це переважно представники так званого соціалістичного табору: СРСР (включаючи УРСР),
ЧСФР, НДР, Болгарія. А після 1990-х років конкуренція за лідерство загострилась між усіма
країнами Європи, незалежно від суспільної формації: Італія, Польща, Росія, Сербія, Туреччина,
Нідерланди, Хорватія, а також Україна, яка в Європі вважається волейбольною країною.
Встановлено, якщо Україна хоче досягати високих успіхів на європейських змаганнях, то
їй обов’язково потрібно брати участь у всіх без винятку вікових категоріях чемпіонатів Європи.
Ключові слова: волейбол, етап, період, історія, класифікація, юніорські, молодіжні,
національні команди, чемпіонати і чемпіони та призери Європи.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ ЖЕНСКИХ СБОРНЫХ КОМАНД
УКРАИНЫ С ВЕДУЩИМИ КОМАНДАМИ ЕВРОПЫ В ЮНИОРСКИХ, МОЛОДЕЖНЫХ
И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТАХ ЕВРОПЫ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
Петр Дробний, Евгений Казак
Львовский государственный университет физической культуры
Выполнен сравнительный анализ выступлений женских сборных команд Украины с
ведущими командами Европы в юниорских (до 18 лет), молодежных (до 19 лет) и национальных
чемпионатах Европы по волейболу. Сделан анализ десяти юниорских (с 1995 года), одиннадцати
молодежных (с 1994 года) и одиннадцати национальных (с 1993 года) чемпионатов Европы по
волейболу при участии женских сборных команд Украины, а также анализ призеров чемпионатов
Европы в этих трех номинациях, начиная с начала их проведения и до настоящего времени.
Показано, что в волейбольную элиту входит ограниченный круг стран Европы. До 1990-х
годов это преимущественно представители так называемого социалистического лагеря: СССР
(включая УССР), ЧСФР, НДР, Болгария. А после 1990-х годов конкуренция за лидерство
заострилась между всеми странами Европы, независимо от общественной формации: Италия,
Польша, Россия, Сербия, Турция, Нидерланды, Хорватия, а также Украина, которая в Европе
считается волейбольной страной.
Установлено, если Украина хочет достигать высоких успехов на европейских
соревнованиях, то ей обязательно нужно участвовать во всех без исключения возрастных
категориях чемпионатов Европы.
Ключевые слова: волейбол, этап, период, история, классификация, юниорские,
молодежные, национальные команды, чемпионаты и чемпионы та призеры Европы.
COMPARATIVE ANALYSIS OF APPEARANCES OF WOMAN COLLAPSIBLE
COMMANDS OF UKRAINE IS WITH LEADING COMMANDS OF EUROPE IN JUNIOR,
YOUNG PEOPLE AND NATIONAL CHAMPIONSHIPS OF EUROPE FROM VOLLEY-BALL
Drobnyi Petro, Yevhen Cossack
Lviv state university of physical culture
The comparative analysis of appearances of woman collapsible commands of Ukraine is executed
with the leading commands of Europe in junior (to 18 years), youth (to 19 years) and national
championships of Europe from volley-ball. An analysis is done ten junior (from 1995 year), eleven
young people (from 1994 years) and eleven national (from 1993 years) championships of Europe from
volley-ball with participation of woman collapsible commands of Ukraine, and also analysis of
prizewinners of championships of Europe in these three nominations, beginning from the beginning of
their realization and to present tense.
It is shown that the limited circle of countries of Europe is included in a volley-ball elite. 1990th
to it mainly representatives of the so-called socialistic camp: the USSR (including UKRAINE), ЧСФР,
НДР, Bulgaria. And after 1990th a competition for leadership became sharp between the entire
countries of Europe, regardless of public structure: Italy, Poland, Russia, Serbia, Turkey, Netherlands,
Croatia, and also Ukraine which in Europe is considered a volley-ball country.
It is set, if Ukraine wants to arrive at high successes on the European competitions, then she
necessarily needs to participate in all without an exception age categories of championships of Europe.
Key words: volleyball, stage, period, history, classification, junior and youth national teams,
championships and champions and winners of Europe.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ФУТБОЛИСТОВ НА ЭТАПЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ
Андрей Дьяченко, Банитараф Гхаитх Джаббар
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Актуальность. Одним из направлений совершенствования системы подготовки
спортсменов высокого класса является ориентация на достижение оптимальной
структуры соревновательной деятельности. Это предусматривает не только
совершенствование всех ее компонентов, значимых на этапе максимальной
реализации индивидуальных возможностей, но и создание соответствующего
функционального фундамента на ранних этапах многолетней подготовки.
Одновременно следует учитывать, что в структуре соревновательной деятельности на
уровне высшего спортивного мастерства значимыми часто оказываются компоненты,
которые на ранних этапах многолетней подготовки часто выпадают из поля зрения
тренера и спортсмена. Допущенные ошибки трудно компенсировать на этапе
максимальной реализации индивидуальных возможностей [4]. Эти положения имеют
принципиальное значение для футбола, где принципы теории спорта требуют
реализации
в
процессе
совершенствования
спортивной
подготовки
квалифицированных спортсменов.
В этой связи все большее внимание специалистов привлекает анализ структуры
этапа специализированной базовой подготовки. Важно учитывать, что на данном
этапе спортивной подготовки юные квалифицированные футболисты решают задачи
повышения уровня функциональных возможностей и достижения спортивного
результата в процессе участия в регулярном чемпионате страны по футболу среди
молодежных команд [3]. Проблемой является определение количественных и
качественных характеристик структуры подготовки, когда футболисты имеют
возможность использовать средства и методы спортивной тренировки, которые
обеспечивают рост функциональных возможностей при условии сохранения
позитивной динамики технико - тактического совершенствования[1,5].
Теоретические предпосылки теории спорта ясны [2]. Вместе с тем, при
определенной ясности теоретических основ спортивной тренировки юных
квалифицированных футболистов, остаются невыясненными ряд вопросов. В первую
очередь они связаны со спецификой планирования средств и методов специальной
физической подготовки в структуре годичного цикла юных квалифицированных
футболистов, а также обеспечением положительного переноса достигнутого
потенциала функциональных возможностей при переходе от подготовительной к
специальной работе. Все это требует не только учета количественных и качественных
характеристик, но формирование методических принципов организации спортивной
тренировки направленных на реализацию теоретических основ теории спорта, а
также специфических методических подходов, принятых в футболе для решения
достижения поставленной цели.
Это делает решение данной проблемы актуальным направлением исследований.
Связь исследований с темами НИР. Исследования являются частью научноисследовательской работы, проводимой Национальным университетом физического
воспитания и спорта Украины в соответствии со «Сводным планом НИР в сфере
физической культуры и спорта на 2011-2015 г.г.» по теме 1.8. «Построение
подготовки и соревновательной деятельности спортсменов в олимпийских циклах на
этапах многолетнего совершенствования», № госрегистрации 0112U003205.
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Цель. Определить структуру системы совершенствования специальной
физической подготовки, направленную на повышение специальной выносливости
юных квалифицированных футболистов на этапе специализированной базовой
подготовки.
Организация и методы исследований. В исследовании приняли участие 22
квалифицированных спортсмена, возраст 16-17 лет.
На первом этапе, в лабораторных условиях были использованы
физиологические и эргометрические методы исследований. Оценка проведена на
основании применения физиологических методы оценки работоспособности
танцоров в лабораторных условиях. Оценка проводилась на основании анализа
максимальных уровней VO2. выделения СО2, легочной вентиляции, а также
расчетных показателей соотношения указанных реакций. Тестовое задание –
ступенчато-возрастающая нагрузка на беговой дорожке. Условия нагрузки
соответствовали протоколу измерения VO2 max [8]. При этом работа выполнялась в
течение 4-5 ступеней (уровней интенсивности) работы. Длительность работы на
ступенях была 2 минуты. Уровень нагрузки увеличивался за счет изменение угла
наклона (в градусах) беговой дорожки на 0,5° при постоянной скорости дорожки3,0
м·с-1. В процессе выполнения ступенчато нарастающей нагрузки регистрировались
показатели реакции КРС при достижении VO2 max.
На втором этапе, в естественных условиях спортивной тренировки были
использованы методы педагогического тестирования. Эффективность специальной
физической подготовки, направленной на повышение функционального обеспечения
компонентов специальной выносливости юных футболистов была проверена в
результате тестирования ведущих компонентов физической подготовленности
футболистов. Батарея тестовых задания была разработана с учетом количественных и
качественных характеристик работы, которые обеспечивают выход аэробной,
лактатной и алактатной анаэробной мощности, т.е. есть тех компонентов
функциональных возможностей, которые обеспечивают проявления скоростных
возможностей футболистов, их выносливости при работе аэробного и анаэробного
характера. Для этого использовали тестовые задания, которые получили обоснование
в научно–методической литературе и были эффективно использованы в системе
контроля физической подготовленности в спорте[1,6].
На основании применения следующих тестовых заданий проведена оценка
следующих компонентов анаэробной рабочей производительности:
Кратковременная анаэробная рабочая производительность. Этот компонент
определяется как общий выход энергии за время максимальной интенсивности
нагрузки продолжительностью до 10 с. Его можно рассматривать в качестве меры
алактатной анаэробной производительности, которая обеспечивается главным
образом, мышечной концентрацией АТФ, системой АТФ-КФ и анаэробным
гликолизом. Наивысшая рабочая производительность в секунду в процессе этого
теста должна быть приблизительно эквивалентом максимальной мгновенной
мощности.
Анаэробная рабочая производительность промежуточной длительности. Этот
компонент определяется как общий выход работы за время максимальной
интенсивности нагрузки продолжительностью до 30 с. Его можно рассматривать в
качестве эквивалента так называемому тесту Wingateпо интенсивности и
продолжительности. В таких условиях рабочая производительность является
главным образом, анаэробной при основном лактатном (около 70%), алактатном
(около 15%) и аэробном (около 5%) компоненте. Интенсивность работы в конце
такого теста (например, в течение последних 5 секунд) можно считать косвенной
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оценкой выхода анаэробной лактатной мощности. 30 – секундный максимальный
тест не требует напряжения анаэробной лактатной емкости [10].
Продолжительная анаэробная рабочая производительность. Этот компонент
определяется как общий выход работы за время максимальной интенсивности
нагрузки продолжительностью до 90 с. В таких условиях работоспособность
поддерживается почти в одинаковой степени системами энергообеспечения
анаэробной и аэробной энергии и, таким образом, характеризует предел
продолжительности работы, которая может быть использована для оценки
анаэробной емкости системы энергообеспечения спортсменов. Достоинства этих
тестов заключаются в том, что позволяют оценить общую рабочую
производительность анаэробных систем при максимальных требованиях к ним и
количественно определить снижение рабочей производительности от одной части
теста до другой (например, первые 30 с теста в противовес последним 30 с), чтобы
косвенно оценить вклады и относительно слабые стороны каждой энергетической
системы по мере продолжения работы до 90 с.
Выносливость при работе аэробного характера анализировалась с помощью
теста Купера [7].
Специальная выносливость при помощи теста Йо–Йо [8].
При организации контроля и выборе характеристик учитывали, что
представленные в литературе параметры имели отношение к показателям
эргометрической мощности работы. Вместе с тем, в работе подчеркнуто, что это
могут быть другие, в том количественные характеристики времени преодоления
дистанции. Единственным условием применения временных критериев дозирования
тестовых заданий является их стандартизация и применение в детерминированных
условиях спортивной подготовки. Для этого приведенные тестовые нагрузки были
привязаны к необходимости реализации максимальной интенсивности (в
зависимости от времени тестового задания) и времени выполнения работы.
Тестовые задания были выполнены на беговых дорожках стадиона, утором после
стандартной разминки при условии восстановления организма после тренировочных
занятий с большими нагрузками. В связи с этим количественным критериями
эффективности работы будут выступать количественные характеристики дистанции,
зарегистрированные в процессе выполнения тестов. Современные системы GPS
навигаторы дают возможности установить соотношение времени выполненной
работы и количественные длинные дистанции.
Исследовательская
аппаратура.
Исследовательский
комплекс
для
метаболических исследований Jaeger OxyconAlfa (Германия); включающий блок
газоанализаторов содержания О2 и СО2 выдыхаемом воздухе, блок измерения
спирометрических показателей, блок для исследований характеристик сердечного
ритма, эргометр, соответствующие блоки сопряжения с регистрирующим и
обрабатывающим данные компьютером и специальным программным обеспечением.
Калибровка приборов проводилась автоматически до и после тестирования каждого
испытуемого. Фирмы изготовители газоаналитического оборудования гарантировали
ошибку регистрации показателей в пределах 0,02%. Состав и объём калибровочной
газовой смеси составили 5% СО2 и 17% О2 в N2 балансе (95%). Также, был
использован комплекс для эргометрической и физиологической оценки
функциональных возможностей спортсменов – Meta Max 3B (Cortex, Германия).
Спорт тестер "Ро1аг" (Финляндия) с телеметрической регистрации НR во время
нагрузки и НR-анализатор для компьютерной обработки данных. Комплекс для
измерения ритма работы сердца, состоящий из кардиометра, платы сопряжения и
персонального компьютера с программным обеспечением.
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Методы математической статистики. Обработка экспериментального
материала осуществлялась с помощью интегрированных статистических и
графических пакетов MS Excel-7, Statistica-7. Применялись методы описательного
(дескриптивного) анализа, включающие табличное представление отдельных
переменных и вычисление среднего арифметического значения – x , стандартного
отклонения – S. Для выделения ведущих компонентов структуры функциональной
подготовленности проведен факторный анализ.
Для проверки выборочных данных на соответствие нормальному закону
распределения использовали критерий Уилки-Шапиро. Для определения
статистической значимости различий между выборками, распределение которых
соответствовало нормальному закону, использовался критерий Стьюдента. Для
определения статистической значимости различий между выборками, распределение
которых не соответствовало нормальному закону, использовались непараметрические
критерии для малых выборок (тест Уилкоксона). Принимался уровень значимости
(т.е. вероятность ошибки) р=0,05. Информативность тестов и регистрируемых
показателей оценивалась в стандартных условиях измерения.
Результаты исследований. В результате проведения серии экспериментов,
анализа эмпирического опыта специалистов, данных специальной литературы
сформирован алгоритм реализации системных принципов теории спорта, а также
специфических научно–методических основ построения тренировочного процесса
футболистов на этапе специализированной базовой подготовки футболистов.
Структура алгоритма представлена на рисунке 1 в виде структурно–логической
схемы реализации подготовительного периода этапа годичного цикла подготовки
футболистов. Схема включает последовательную реализацию структуры
специальной выносливости на основе последовательного применения оценки
функциональных возможностей и определение на этой основе специализированной
направленности функциональной подготовки, оценку специальных двигательных
качеств и формирование специализированного подхода к их повышению в структуре
специальной физической подготовки. Одним из ключевых факторов увеличения
эффективности специальной физической подготовки является интеграция средств и
методов подготовки, которые показали свою эффективность в течение длительного
их использования и новых средств, обеспечивающих рост функционального
обеспечения компонентов специальной выносливости и двигательного качества в
целом.
Учитывали, что на этом этапе должен быть реализован целостный цикл
подготовки, направленный на формирование резервов функциональной специальной
подготовленности футболистов в качестве основы для дальнейшей специальной
интенсификации тренировочного процесса. В качестве педагогической основы
рассматривали компоненты специальной выносливости, принятые в теории спорта
[4]. При учете специфических количественных характеристик они составляют
качественную основу структуры специальной выносливости футболистов [9].
На рисунке видно, что особое внимание уделяется совершенствованию
структуры функциональной специальной подготовленности, тем компонентам,
которые лежат в основе функционального обеспечения скоростно–силовых качеств,
выносливости при работе аэробного и анаэробного характера. Они формируют
направленность специальной физической подготовки. Обращает на себя внимание
специфика аэробного энергообеспечения. последовательная реализация аэробных
возможностей в пороговых зонах – аэробного (вентиляторного) порога (AT1),
анаэробного гликолитического) порога (AT2), максимального потребления О2 (VO2
max) позволяет увеличить долю экономичного аэробного энергообеспечения в
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Тестирование в стандартных условиях реализации
функциональных компонентов специальной выносливости
Тестирование в
лаборатории:
Оценка индивидуальных
параметров АТ1, АT2, VO2
max в процессе
тестирования согласно
протоколу измерения VO2
max

Оценка
работоспособности в
зоне реализации
анаэробной
гликолитической
мощности (средний
анаэробный тест 30 с) и
емкости (длинный
анаэробный тест 90 c)

Режимы работы в зоне

Оценка работоспособности в
зоне реализации анаэробной
алактатной мощности
(короткий анаэробный тест
10 с)

Повышение скоростносиловых возможностей и
быстроты

Оценка общей
выносливости (аэробной
производительности с
использованием теста
Купера

Оценка специальной выносливости с использованием
теста Йо–Йо
Рис. 1 Система совершенствования функционального обеспечения специальной
выносливости в подготовительном периоде подготовки футболистов на этапе
специализированной базовой подготовки
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общем энергобалансе работы субмаксимальной интенсивности, сформировать
условия для повышения эффективности энергообеспечения в зоне выраженных
переменных режимов работы типичных для футбола и связанных с этим условиями
накопления утомления. На схеме также видно, что специфика повышения
работоспособности в зоне реализации сторон анаэробного энергообеспечения также
связано с активизацией функции КРС. эффективность такого подхода в процессе
совершенствования выносливости при работе анаэробного характера показана в
специальной литературе. Это влияет на увеличение длительности периода
устойчивости работоспособности и скорости восстановительных процессов, что
увеличивает глубину воздействия и эффективность протекания адаптационных
процессов в паузах отдыха и после тренировочного занятия. Формирования
тренировочных нагрузок на основании критериев реакции КРС позволяет также
учитывать специфические критерии оптимизации реактивных свойств организма,
которые позволяют оценить уровень реакции организма на тренировочные нагрузки.
кроме этого учитывали, что высокий уровень реакции КРС и аэробного
энергообеспечения является ведущим механизмом повышения выносливости в
большинстве видов спорта.
Необходимость совершенствования такого подхода на основе учета
реактивности КРС связана с тем, что оценка реакции юных квалифицированных
футболистов указала на высокие индивидуальные различия показателей потребления
VO2 max (CV = 10,2%), а также уровней AT1 и AT2(CV>15%).При относительно
высоких средних показателях VO2 max55,5±5,8 мл.мин-1.кг-1, отмечены сниженные
уровни реакции VO2AT1 и VO2AT2, соответственно 19,1% и 22,2% от VO2 max.
Обращает на себя внимание не столько сниженные средние значения
эргометрической мощности нагрузки, при которой спортсмены достигли VO2 max,
сколько значительный диапазон индивидуальных различий таких показателей (CV =
13,2%), что свидетельствует о различиях структуры энергообеспечения при нагрузках
высокой интенсивности.
В процессе выполнения тестовой нагрузки у всех
спортсменов сохранялись повышенные уровни частоты сердечных сокращений (HR
VO2max– 188,9±3,9.CV = 2,1%;HRmax – 192,9±3,9. CV = 2,2%)и выделения
СО2(67,1±1,9мл.мин-1.кг-1. CV = 2,8). Обращает на себя внимание, что уровень
индивидуальных различий показателей находился на невысоком уровне. При этом у
большинства футболистов регистрировались сниженные максимальные показатели
легочной вентиляции (VE, maх 126±15,6 CV = 12.3%), в том числе значения,
зарегистрированные в период накопления утомления (период выполнения
ступенчато-возрастающего теста, в процессе которого спортсмены не поддерживали
уровень мощности нагрузки). Все это свидетельствует о различиях энергетического
потенциала спортсменов, а также различиях тех функций организма, которые
обеспечивают специфические проявления выносливости – реактивность на
тренировочные и соревновательные нагрузки и устойчивость функций в условиях
нарастающего утомления. Все это выдвигает специфические требования не только к
нормированию специальных физических нагрузок, но к периодизации спортивной
тренировки в соответствие с закономерностями формирования адаптационных
процессов, направленных на повышение указанных функций в установленный
период годичного цикла подготовки. Характер таких различий подтвержден данными
специальной литературы.
Все это свидетельствует о необходимости включения критериев реакции КРС в
систему физической подготовки. Это предполагает учет количественных и
качественных характеристик КРС и аэробного энергообеспечения, в том числе в
процессе совершенствования компонентов анаэробного энергообеспечения.
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Принципиально важным вопросом является интеграция средств специальной
функциональной подготовки в систем физической подготовки футболистов, в том
числе при формирования системы воздействий и системы контроля. В основе
системы воздействий является преодоление противоречия между необходимостью
осуществления программы подготовки к сезону и проведением специальных
тренировочных занятий сугубо функциональной направленности, требующей
применения строго детерминированных режимов спортивной тренировки при работе
как правило циклического характера. В системе спортивной тренировки этот подход
может быть реализован на основании применения дополнительных тренировочных
воздействий. Согласно теории спорта эти занятия являются дополнительными к
основным, используются в начале тренировочного дня и обеспечивают мобилизацию
механизмов функционального обеспечения определенных компонентов специальной
выносливости. Эффективность такого подхода представлена специальной
литературе, в том числе в футболе [5] и показала свою эффективность в для
увеличения
уровня
функциональной
подготовленности
при
условии
совершенствования технико–тактического потенциала спортсменов.
При оценке эффективности реализации такого подхода принципиально важным
является использование педагогических критериев оценки сторон специальной
выносливости спортсменов. Представляется, что повышение работоспособности в
процессе реализации компонентов специальной выносливости может быть
информативных критерием как выбранных параметров средств функциональной
подготовки, так и физической подготовки в целом в подготовительном периоде
годичного цикла на этапе специализированной базовой подготовки. Ниже в таблице 1
представлены показатели тестирования юных квалифицированных футболистов
начале и конце подготовительного периода в годичном цикле подготовки.
Из таблицы видно, что применение критериев повышения эффективности
функционального обеспечения специальной выносливости в процессе специальной
физической подготовки позволила увеличить работоспособность футболистов в
процессе направленного совершенствования сторон специальной выносливости. Это
видно по показателям всем показателям работоспособности спортсменов.
Таблица 1
Показатели физической подготовленности юных квалифицированных
футболистов в начале и после подготовительного периода подготовки
Результат основной группы, м
Вид тестового
задания

До выполнения
экспериментальной
программы
Х

Тест 10 с, м

74,6

Тест 30 с, м
Тест 30 с,
период с 25 по
30 с, м
Тест 90 с, м

214,3

Тест Купера, м

2875,4

Тест Йо–Йо, м

1673,0

42,6
580,7

После выполнения
экспериментальной
программы

Результат контрольной группы, м
После
До выполнения
выполнения
контрольной
контрольной
программы
программы
Х
S
Х
S

Х
S
Скоростные возможности
0,9
81,7*
0,7
74,6
Выносливость при работе анаэробного характера
2,9
232,6*
2,8
214,4
S

0,4

44,6*

0,5

42,6

8,3
620,7*
6,4
581,1
Выносливость при работе аэробного характера
115,3
3120,3*
105,1
2880,5
Специальная выносливость
82,3
2260,2*
61,4
1652,3

Примечание. * – различия достоверны при р<0,05
136

0,9

75,2

0,8

2,8

217,2

2,8

0,4

42,9

0,5

9,2

589,3

9,0

105,3

2980,5

106,3

64,0

1813,3

60,3
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Обращают на себя внимание невысокие индивидуальные различия показателей.
Коэффициент вариаций (СV) по всем показателям контрольной и экспериментальной
группы находился в пределах 0,9–4,9%. Это свидетельствует не только об
однородности контрольной и основной группы но и о типологической реакции
группы спортсменов на предложенные экспериментальные воздействия. Также
обращает на себя внимание прирост показателей функциональных возможностей у
спортсменов основной группы. Различия прироста показателей компонентов
функционального обеспечения работы схематически представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Прирост показателей функциональных возможностей юных
квалифицированных футболистов экспериментальной группы (n=12) в результате
применения программы специальной физической подготовки:
Тестовые задания: 1 – тест 10 с; 2 – тест 30 с; 3 – тест 30 с (оценка
работоспособности с 25 по 30 с работы); 4 – тест 90 с; 5 – тест Купера; 6 – тест
Йо–Йо
На схеме видно, что в процессе анализа был отмечен прирост всех компонентов
функционального обеспечения специальной выносливости. Обращает на себя
внимание, что наиболее высокий прирост показателей у спортсменов
экспериментальной группы был отмечен в тесте Йо–Йо. Можно думать, что это
связано с тем, что функциональное обеспечение работоспособности в этом тесте
интегрирует в себе все представленные выше компоненты специальной
выносливости, степень реализации которых, а также степень интеграции в систему
специальной выносливости позволяет достичь наиболее высоких эффектов
функциональной подготовленности юных квалифицированных футболистов.
Приведенные результаты работы свидетельствуют о возможности целевого
использования специальной физической подготовки с учетом целевого
совершенствования функциональных возможностей спортсменов.
Выводы
1.
Разработана структура системы повышения специальной выносливости
в соответствие с требованием функционального обеспечения специальной
физической подготовки на этапе специализированной базовой подготовки
футболистов. В основе системы лежит управление тренировочным процессом на
основе оценки и направленного повышения компонентов функционального
обеспечения специальной выносливости с учетом возрастного развития и целевых
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установок этапа специализированной базовой подготовки юных квалифицированных
футболистов.
2.
Показана необходимость формирования специализированных резервов
функционального обеспечения выносливости на основе повышения эффективности
реакции кардиореспираторной системы и аэробного энергообеспечения в процессе
нагрузок максимальной и субмаксимальной интенсивности. Обоснована
необходимость и возможность применения критериев реакции кардиореспираторной
системы для определения специализированной направленности и индивидуальных
параметров нагрузки в процессе совершенствования выносливости при работе
аэробного и анаэробного характера.
3.
Показана необходимость формирования интеграционных подходов при
оценке функциональных резервов организма и изменения специальной
работоспособности футболистов. Показано, что это возможно на основе выбора
комплексной системы физиологического и педагогического тестирования и оценки
структуры функционального обеспечения специальной выносливости.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
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АНОТАЦІЇ
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ
ФУТБОЛІСТІВ НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Андрій Дяченко, Банітараф Гхаітх Джаббар
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Розроблено структуру системи підвищення спеціальної витривалості у відповідність з
вимогою функціонального забезпечення спеціальної фізичної підготовки на етапі спеціалізованої
базової підготовки футболістів. В основі системи лежить управління тренувальним процесом на
основі оцінки і спрямованого підвищення компонентів функціонального забезпечення
спеціальної витривалості з урахуванням вікового розвитку та цільових установок етапу
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спеціалізованої базової підготовки юних кваліфікованих футболістів. Показано необхідність
формування спеціалізованих резервів функціонального забезпечення витривалості на основі
підвищення ефективності реакції кардіореспіраторної системи і аеробного енергозабезпечення в
процесі навантажень максимальної і субмаксимальної інтенсивності.
Ключові слова. Юні футболісти, спеціальна витривалість, аеробні можливості анаеробні
можливості
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ
ФУТБОЛИСТОВ НА ЭТАПЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ
Андрей Дьяченко, Банитараф Гхаитх Джаббар
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Разработана структура системы повышения специальной выносливости в соответствие с
требованием функционального обеспечения специальной физической подготовки на этапе
специализированной базовой подготовки футболистов. В основе системы лежит управление
тренировочным процессом на основе оценки и направленного повышения компонентов
функционального обеспечения специальной выносливости с учетом возрастного развития и
целевых установок этапа специализированной базовой подготовки юных кв футболистов.
Показана необходимость формирования специализированных резервов функционального
обеспечения выносливости на основе повышения эффективности реакции кардиореспираторной
системы и аэробного энергообеспечения в процессе нагрузок максимальной и субмаксимальной
интенсивности.
Ключевые слова. Юные футболисты, специальная выносливость, аэробные возможности
анаэробные возможности
FORMATION OF THE SYSTEM APPROACH TO IMPROVING THE FUNCTIONAL
MAINTENANCE OF SPECIAL ENDURANCE OF FOOTBALL PLAYER ON THE STAGE OF
SPECIALIZED BASIC TRAINING
Andrey Diachenko, Banitaraf Ghaith Jabbar
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
The structure of the system special endurance increase in accordance with the requirements of
functional software special physical training on the stage of specialized basic training players. The
system is based management training process based on the assessment and enhance the directional
components of functional maintenance of special endurance, taking into account the age and
development stage of targets specialized basic training of young skilled players. The necessity of
forming specialized functional reserves provide endurance by improving the efficiency of the reaction
of the cardiorespiratory system and aerobic energy during submaximal loads and maximum intensity.
Key words. Young footballers, special endurance, aerobic capacity, anaerobic capabilities

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ГІМНАСТОК
6-7 РОКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ УРОКІВ ХОРЕОГРАФІЇ
Ольга Єрьоміна, Юлія Борисова
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним із
засобів як естетичного, так і фізичного виховання є хореографічне мистецтво.
Хореографічне мистецтво є невід’ємною частиною духовної культури, має власний
духовно-естетичний, художній та виховний потенціал [4].
Загальновизнано, що тільки спортсменки, які володіють високою культурою
рухів, здатні виконувати технічно складні вправи легко і невимушено, де ми можемо
оцінити амплітуду рухів, красу ліній, артистичність і виразність виконання [9].
Сьогодні багато із світових гімнасток технічно грамотно виконують свої
композиції, оцінювати їх виступи стає все складніше. Тому, на думку багатьох
спеціалістів (Л.І. Турищєва, 1986; І.О. Вінер, 2002, 2008; М.Е. Плєханова 2006, 2008,
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2010 та інші) велику питому вагу у виконавчій майстерності набуває такий фактор, як
артистизм.
Після Ігор XXVIII Олімпіади в Афінах Міжнародна федерація гімнастики (FIG)
прийняла новий документ для оцінки майстерності гімнасток, в якому виділена
спеціальна бригада для визначення рівня артистичності виконання змагальних
програм [8]. У художній гімнастиці судді виставляли окрему оцінку за артистичність,
і вона складала 1/3 кінцевого максимального результату. Незважаючи на те, що
згодом у різних олімпійських циклах підхід до оцінки за артистичність змінювався,
цей компонент майстерності вносить вагомий внесок в інтегральну оцінку за
композицію.
Конкуренція в художній гімнастиці на світовому рівні постійно збільшується,
перемогати стає все складніше. Лідирувати будуть лише гімнастки, котрі на тлі
бездоганного володіння тілом та предметами продемонструють артистичність
виконання змагальних програм [3].
Відсутні дослідження, присвячені методиці, яка об’єднує розвиток
артистичності та технічну підготовленість спортсменок у художній гімнастиці з
урахуванням тих вимог, які висуває документ, за допомогою якого здійснюється
керування розвитком виду спорту в світі (Code FIG).
Написання цієї роботи обумовлено необхідністю вдосконалення усіх критеріїв
технічної підготовленості гімнасток з урахуванням їх індивідуальних особливостей, з
однієї сторони, та вимогами правил змагань до оцінки за артистичність, з іншої.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Робота виконана відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи у
сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр. Міністерства освіти і науки
України за темою 2.6 «Теоретико-методичні основи удосконалення тренувального
процесу та змагальної діяльності в структурі багаторічної підготовки спортсменів»,
номер державної реєстрації 0111U001168.
Мета дослідження – визначити вплив уроків хореографії різної спрямованості
на технічну підготовленість та артистичність гімнасток 6-7 років.
Методи та організація дослідження. Дослідження проводилось в СДЮСШОР
ДОО ФСТ “Україна” з художньої гімнастики. У дослідженні брали участь 20 дівчаток
6-7 років, які займались у спортивній школі 5 разів на тиждень по 135 хвилин.
Дівчатка були поділені на дві групи – контрольну та експериментальну, по 10 осіб у
кожній. Контрольна група займалася 135 хвилин лише тренуванням, а
експериментальна група займалася 60 хвилин хореографією та 75 хвилин
тренуванням. Використовувались наступні методи дослідження: аналіз науковометодичної літератури, педагогічне спостереження та експеримент, метод тестування
та метод математичної статистики.
Результати дослідження та їх обговорення. Художня гімнастика завжди
відрізнялася високою виконавчою майстерністю спортсменок, широким діапазоном
стилів, цілісністю композицій, що досягається за допомогою хореографічної
підготовки. Під хореографічною підготовкою в гімнастиці розуміється система вправ
і методів впливу, спрямованих на виховання рухової культури гімнасток, на
розширення їх арсеналу виразних засобів [2].
Для визначення рівня хореографічної підготовленості гімнасток 6-7 років,
контрольної та експериментальної групи, до початку проведення експерименту ми
використовували контрольні вправи, які пропонуються навчальною програмою з
художньої гімнастики [1]. Виходячи з результатів тестування можна сказати, що
рівень технічної підготовленості в обох групах майже однаковий.
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Гімнастки контрольної групи виконали майже всі вправи (90 %) тестування на
середньому рівні (3-4 бали). Лише одна вправа – утримання ноги назад на 90° та
вище була виконана на високому рівні (4-5 балів). Найнижчу оцінку, а саме 3,4 бали,
гімнастки отримали за вправу – стрибок кроком.
Дівчатка експериментальної групи виконали всі вправи на середньому рівні (3-4
бали). Найвищу оцінку гімнастки цієї групи також отримали за вправу – утримання
ноги назад на 90° та вище, що склала 3,95 бали. Найнижчий показник було
продемонстровано у вправі – утримання ноги в положенні «арабеск» на носках, без
опори та у вправі – поворот в положенні «атитюд» на 360° або більше, а саме 3,35
бали. Вірогідної різниці між групами не спостерігалося (р>0,05).
По завершені кожного уроку з хореографії 10 хвилин часу приділялося на
розучування різних танцювальних напрямів: чарльстон, український народний
танець, російський народний танець, самба, ча-ча-ча, віденський вальс, танго, джайв
та імпровізація під різний музичний супровід, що сприяє розвитку танцювальності,
музикальності, виразності та артистизму у гімнасток. За допомогою наукової та
методичної літератури було розроблено вправи (29 вправ), з яких складалися уроки
хореографії, за якими експериментальна група займалася протягом всього часу
проведення експерименту. Кожен місяць до уроку додавалися нові, більш складні
вправи. Тривалість уроку – 60 хвилин.
По завершенні експерименту, після дев’яти місяців застосування уроків
хореографії в експериментальній групі, було зроблено повторне тестування в обох
групах (табл. 1).
Таблиця 1
Показники хореографічної підготовленості в контрольній та
експериментальній групах після експерименту
Контрольна група
Експериментальна група
Вправа

Х



m

p

Х



M

1.

3,90

3,90

1,30

>0,05

4,15

2,53

0,84

2.

3,75

4,13

1,38

>0,05

4,05

3,73

1,24

3.

4,05

3,73

1,24

>0,05

4,35

1,53

0,51

4.

4,00

3,50

1,17

>0,05

4,15

2,03

0,68

5.

3,65

1,53

0,51

<0,05

4,15

2,53

0,84

6.

3,50

2,00

0,67

<0,05

4,00

1,50

0,50

7.

3,65

1,03

0,34

<0,05

4,10

2,90

0,97

8.

3,80

2,60

0,87

>0,05

4,15

1,53

0,51

9.

3,65

3,03

1,01

<0,05

4,35

1,53

0,51

10.

3,75

1,63

0,54

<0,05

4,25

3,63

1,21

За час проведення експерименту показники в контрольній групі майже не
змінилися. На високому рівні (4-5 балів) було виконано лише дві вправи – це
утримання ноги назад на 90° та вище та помахи ногою вперед, в сторону та назад з V
позиції. Решта вправ була виконана на середньому рівні (3-4 бали). У двох вправах не
відбулося ніяких змін.
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Тим часом в експериментальній групі відбулися значні зміни. Усі вправи були
продемонстровані гімнастками на високому рівні. Найбільше покращення (на 0,85
бали) спостерігається у вправі – стрибок «торкаючись в кільце». Найвищі показники
продемонстровано у вправах: утримання ноги назад на 90° та вище та стрибок
кроком, а саме 4,35 бали. У п’яти вправах з десяти спостерігається вірогідна різниця
між групами (р<0,05).
Для визначення впливу розробленої методики на рівень технічної
підготовленості гімнасток 6-7 років, до та після проведення експерименту нами було
проведено контрольне тренування, на якому дівчатка контрольної та
експериментальної групи виконували змагальну композицію без предмета (рис. 1).
Оцінювали їх виступ за правилами художньої гімнастики судді національної
категорії.

Рис. 1. Середні значення результатів виконання змагальної вправи без предмета
Якщо до початку експерименту в обох групах гімнастки виконали змагальну
композицію без предмета майже на однаковому рівні, то по завершенні експерименту
значно кращій рівень виступу продемонстрували гімнастки експериментальної
групи, що свідчить про необхідність застосування уроків хореографії в художній
гімнастиці. Отже необхідно впроваджувати в тренувальний процес гімнасток 6-7
років уроки хореографії, які займатимуть не менше 45-50% часу від загального
об'єму навчально-тренувального навантаження.
Також була оцінена артистичність виконання композиції без предмета
гімнастками контрольної та експериментальної групи (рис. 2) за шкалою оцінки,
запропонованою І.О. Вінер [3].

Рис. 2. Результати оцінювання артистизму
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За час проведення експерименту рівень артистичності виріс в обох групах, та
якщо в контрольній групі середня оцінка змінилася з 2 балів лише до 3,1 б., то в
експериментальній групі – з 2 до 5,1 балів. Виходячи з цих результатів можна
сказати, що розучування танцювальних напрямів з гімнастками 6-7 років дійсно
сприяє покращенню виразності та артистичності дівчаток.
Висновки. Впровадження у навчально-тренувальний процес уроків
хореографії, які складаються із вправ як біля опори, так і на середині залу, а також з
етюдів різних танцювальних напрямів дозволяє покращити якість та артистичність
виконання змагальної композиції гімнасток 6-7 років.
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
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АНОТАЦІЇ

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ГІМНАСТОК 6-7 РОКІВ
ЗА ДОПОМОГОЮ УРОКІВ ХОРЕОГРАФІЇ
Ольга Єрьоміна, Юлія Борисова
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Стаття присвячена питанням підготовки спортсменок у художній гімнастиці. Хореографія є
невід'ємною складовою у підготовці гімнасток різної кваліфікації. Важливо на етапі початкової
підготовки сформувати у юних гімнасток почуття ритму, виразності, танцювальності, музичності
тощо. Для цього було розроблено уроки хореографії, в яких враховано опанування новими
елементами художньої гімнастики та формування у дівчаток артистичних здібностей за рахунок
виконання етюдів різних танцювальних напрямів. Ці уроки були впровадженні у навчальнотренувальний процес гімнасток 6-7 років і дозволило покращити якість та артистичність
виконання змагальної композиції.
Ключові слова: художня гімнастика, хореографія, артистичність.
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ГИМНАСТОК
6-7 ЛЕТ С ПОМОЩЬЮ УРОКИ ХОРЕОГРАФИИ
Ольга Еремина, Юлия Борисова
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта
Статья посвящена вопросам подготовки спортсменок в художественной гимнастике.
Хореография является неотъемлемой составляющей в подготовке гимнасток различной
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квалификации. Важно на этапе начальной подготовки сформировать у юных гимнасток чувство
ритма, выразительности, танцевальности, музыкальности и т.д. Для этого были разработаны
уроки хореографии, которые предусматривают освоение новыми элементами художественной
гимнастики и формирование у девочек артистических способностей за счет выполнения этюдов
разных танцевальных направлений. Эти уроки были внедрены в учебно-тренировочный процесс
гимнасток 6-7 лет, что позволило улучшить качество и артистичность выполнения
соревновательной композиции.
Ключевые слова: художественная гимнастика, хореография, артистичность.
RAISING OF DESIGN GYMNAST 6-7 YEARS, THE LESSONS OF CHOREOGRAPHY
Olga Eremin, Yulia Borisova
Dnepropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sport
The article deals with the preparation of athletes in rhythmic gymnastics. Choreography is an
integral component in the preparation of the gymnasts of different qualifications.It is important at the
stage of initial training with young gymnasts to form a sense of rhythm, expression, dance, music, etc.
For this purpose have been developed choreography lessons, which include the development of new
elements and the formation of rhythmic gymnastics girls artistic abilities by performing studies of
different dance styles. These lessons have been incorporated into the training process gymnasts 6-7
years old, thus improving the quality and artistry of competitive performance of the composition.
Keywords: rhythmic gymnastics, choreography, artistry.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПСИХОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СТРУКТУРИ
ОСОБИСТОСТІ ТА СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТУ У СТРИБКАХ НА
ЛИЖАХ З ТРАМПЛІНА К-90 М В КВАЛІФІКОВАНИХ ЛИЖНИКІВДВОБОРЦІВ.
Андрій Казмірук
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Лижне
двоборство відноситься до видів спорту, де спортивний результат обумовлений
оптимальним рівнем розвитку як фізичних, так і психологічних якостей, тому
розвиток і вдосконалення останніх є одним із головних завдань у сучасній системі
підготовки не тільки дорослих, а й юних лижників-двоборців [6].
Аналіз теоретичного та практичного досвіду підготовки спортсменів, як і дані
наукових досліджень [5, 7] показують, що рівень спортивних результатів і
майстерності в лижному двоборстві багато в чому залежать від того, наскільки
ефективно розвиваються та формуються психологічні якості та властивості у
спортсменів. Тому, при пошуку шляхів розвитку пріоритетних психологічних якостей
та властивостей необхідно орієнтуватись на їх взаємозв’язок із спортивним
результатом у лижному двоборстві, який має свою специфіку. Це в певній мірі буде
ускладнювати сам процес психологічної підготовки спортсменів, перш за все своєю
багатогранністю. Тому ефективність роботи буде залежати, на нашу думку, від
комплексного застосування різних методів психологічної підготовки.
Ефективна підготовка юних і успішність діяльності кваліфікованих спортсменів
не може здійснюватись без комплексної оцінки початкового фізичного і
психологічного стану спортсменів. Відомо, що в перспективі досягнення високих
спортивних результатів деякі автори [1, 2, 3] надають перевагу лижнику-двоборцю з
гармонійним розвитком основних фізичних якостей (притаманних цьому виду
спорту). Проте не слід забувати про іншу сторону підготовки спортсменів, а саме
психологічну. Давно відомий факт: яким би фізичним потенціалом не володів
спортсмен, якщо в нього немає необхідного розвитку важливих психологічних
властивостей, то про успішну реалізацію своїх можливостей в умовах жорсткої та
напруженої боротьби не може бути й мови [4, 12].
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Комплексна оцінка прояву психологічних показників та їх корекція допоможе
досягненню запланованого рівня розвитку основних психологічних якостей та
властивостей у відповідності до кваліфікації лижників-двоборців.
Визначення зв’язків між психологічними показниками структури особистості з
показниками спортивного результату в стрибках на лижах з трампліна дасть
додаткову інформацію про психологічний стан спортсмена в умовах спортивної
діяльності
Мета дослідження – визначення кореляційних взаємозв’язків між
психологічними складовими структури особистості та показниками спортивного
результату у стрибках на лижах з трампліна у кваліфікованих лижників-двоборців.
Методи та організація дослідження.
1. Аналіз науково-методичної літератури.
2. Психологічне тестування.
Для вирішення поставлених завдань нами було проведено тестування, яке
включало серію психологічних тестів та методик, а саме: методика дослідження
темпераменту – опитувальник Айзенка (Форма А); методика дослідження
акцентуацій характеру – опитувальник К. Леонгарда; вимірювання взаємовідносин
між тренером та спортсменом – шкала тренер-спортсмен; питальник Фрестера
«Стрес-симптом тест; методика «Шкала самооцінки (рівня особистісної
тривожності)» Ч. Спілбергера; запитальник Р. Кеттела (Форма С); визначення
профілю мислення спортсменів; мотивація досягнення успіху; мотивація уникнення
невдач; готовність до ризику та ряд інших.
3. Методи математичної статистики використовувались для визначення
наступних показників:
Для оцінки взаємозв’язків показників рівня розвитку психологічних показників
та змагальної діяльності (стрибки на лижах з трампліна) у кваліфікованих лижниківдвоборців у нашій роботі було використано просту лінійну кореляцію Пірсона, яка
визначає ступінь, за яким значення двох змінних пропорційні один одному, де
пропорційність означає лінійну залежність.
Обчислення відбувалися за допомогою статистичної системи програм Statistica.
У дослідженнях взяли участь 61 кваліфікований спортсмен з лижного
двоборства, члени збірних команд України, Казахстану, Польщі, Російської Федерації
та Білорусії.
Результати дослідження та їх обговорення. Нами досліджувалися значущі для
кваліфікованих двоборців психологічні якості та властивості, а також рівень
спеціальної стрибкової підготовленості за результатами змагань у стрибках на лижах
з трампліна К-90 м. Загалом було проаналізовано понад дев’яносто показників.
За даними кореляційного аналізу у кваліфікованих лижників двоборців
показники спортивних результатів у стрибках на лижах з трампліна К-90 мають тісні
істотні взаємозв’язки (p<0,01) з рядом психологічних показників різних компонентів
структури особистості спортсмена які представленні в таблиці 1.
Так, встановлено, що показники спортивних результатів у стрибках на лижах з
трампліна К-90 м мають достовірний кореляційний взаємозв’язок з показниками:
інтелектуального компоненту, а саме предметним мисленням – r=0,606, образним
мисленням – r=0,731. Ми це пояснюємо таким чином, що заняття конкретним видом
спорту призводить з однієї сторони до формування специфічних якостей особистості,
а з іншої до підвищення інтелектуального рівня спортсменів, що сприяє ефективності
виконання тренувальної та змагальної діяльності.
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Таблиця 1
Психологічні показники структури особистості лижника-двоборця з
істотним рівнем взаємозв’язку зі спортивним результатом у стрибках на лижах з
трампліна К-90 (n=61)
№ Досліджувані показники
Компонент
R
1
Предметне мислення
Інтелектуальний
0,606
2
Образне мислення
Інтелектуальний
0,731
3
Стрес-фактори (сума)
Емоційно-вольовий
-0,751
4
Мотивація досягнення успіху
Мотиваційний
0,813
5
Готовність до ризику
Мотиваційний
0,687
6
Рівень нейротизму
Поведінковий
-0,601
7
Особистісна тривожність
Емоційно-вольовий
-0,730
8
Тривожний тип
Поведінковий
-0,730
9
Емоційно стійкий
Емоційно-вольовий
0,745
10 Рівень самоконтролю
Емоційно-вольовий
0,674
11 Стрес-фактор «невдача на старті»
Емоційно-вольовий
-0,611
Примітки: - коефіцієнт кореляції статистично значущий на рівні р < 0,01.
Дослідження показали, що в мотиваційному компоненті прямий кореляційний
взаємозв’язок мають мотивація досягнення успіху (r=0,813) та готовність до ризику
(r=0,687). Нами також встановлено зворотній взаємозв’язок спортивного результату з
таким показником ям «мотивація уникнення невдач» на рівні r=-0,404 (р < 0,05).
Таким чином, кваліфіковані спортсмени в певній мірі є досить вмотивованими
особистостями, що також підтверджується результатами інших досліджень [8, 9, 10,
11], з іншої сторони зі збільшенням рівня мотивації досягнення успіху знижується
рівень мотивації уникнення невдач, що має позитивний ефект у плані
результативності конкретної діяльності.
Дослідженням доведено, що у кваліфікованих лижників-двоборців параметри
поведінкового компоненту структури особистості спортсменів мають зворотній
кореляційний взаємозв’язок, це «тривожний тип» на рівні r=-0,730 та рівень
нейротизму на рівні r=-0,601.
За результатами кореляційної матриці встановлено, що психологічні показники,
які відносяться до емоційно-вольового компонента мають досить високі
взаємозв’язки, а саме: «емоційно стійкий» (r=0,745), «рівень самоконтролю»
(r=0,674). Нижчий рівень взаємозв’язку мають такі показники як «рівень
напруження» (r=0,423) та «вольові якості» (r=0,445) обидва статистично значущі на
рівні р < 0,05 . Нами було встановлено також високий зворотній кореляційний
взаємозв’язок показників результативності у стрибках на лижах з трампліна К-90 м з
показником емоційно-вольового компоненту, а саме сума «стрес-факторів» (r=-0,751),
«особистісна тривожність» (r=-0,730), «невдача на старті» (r=-0,611). Дещо нижчий
взаємозв’язок встановлений за такими показниками як: «спокійний – схвильований»
(r=-0,453) та «нав’язлива думка про успішний виступ» (r=-0,412) рівень значущості
р < 0,05. В ході аналізу результатів тестувань по цьому компоненту, нами виявлена
наступна тенденція: чим вищі показники емоційної стійкості до стресових ситуацій
тим кращі результати вони показують в стрибках на лижах з трампліна, а також
проявляються такі якості як: рішучість, сміливість, наполегливість енергійність,
схильність до ризику, надійність, врівноваженість та спокій, а також контроль за
своїми емоціями.
Висновки. Аналіз отриманих результатів кореляційного взаємозв’язку
спортивного результату та психологічних показників структури особистості
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кваліфікованих лижників-двоборців свідчить про те, що у спортсменів для
покращення спортивного результату в цій дисципліні істотного значення набуває
розвиток та формування психологічних складових інтелектуального, мотиваційного
та емоційно-вольового компонентів.
Отримані дані слід враховувати у тренувальному процесі та змагальній
діяльності юних та кваліфікованих спортсменів.
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АНОТАЦІЇ
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПСИХОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СТРУКТУРИ
ОСОБИСТОСТІ ТА СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТУ У СТРИБКАХ НА ЛИЖАХ З
ТРАМПЛІНА К-90 М В КВАЛІФІКОВАНИХ ЛИЖНИКІВ-ДВОБОРЦІВ.
Андрій Казмірук
Львівський державний університет фізичної культури
Досягнення високих спортивних результатів потребує від тренера та спортсмена пошуку та
встановлення найбільш ефективних напрямів підготовки. Особливе місце в системі спортивного
вдосконалення посідає психологічна підготовка. Було проведено комплексне дослідження
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психологічних показників структури особистості кваліфікованих лижників-двоборців.
Встановлено тісні кореляційні взаємозв’язки спортивного результату з психологічними
показниками, ключовими з яких є мотивація досягнення успіху, образне мислення, готовність до
ризику, особистісна тривожність та емоційна стійкість. Підкреслюється необхідність врахування
цих властивостей та якостей особистості в удосконаленні процесу підготовки спортсменів.
Ключові слова: структура особистості, компоненти, лижники-двоборці, психологічні
властивості та якості.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРУКТУРЫ
ЛИЧНОСТИ И СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА В ПРЫЖКАХ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА К-90 М В КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЫЖНИКОВ-ДВОЕБОРЦЕВ.
Андрей Казмирук
Львовский государственный университет физической культуры
Достижение высоких спортивных результатов требует от тренера и спортсмена поиска и
установления наиболее эффективных направлений подготовки. Особое место в системе
спортивного совершенствования занимает психологическая подготовка. Было проведено
комплексное
исследование
психологических
показателей
структуры
личности
квалифицированных лыжников-двоеборцев. Установлены тесные корреляционные взаимосвязи
спортивного результата с психологическими показателями, ключевыми из которых являются
мотивация достижения успеха, образное мышление, готовность к риску, личностная
тревожность и эмоциональная устойчивость. Подчеркивается необходимость учета этих свойств
и качеств личности в совершенствовании процесса подготовки спортсменов.
Ключевые
слова:
структура
личности,
компоненты,
лыжники-двоеборцы,
психологические свойства и качества.
THE CORRELATION OF PERSONALITY STRUCTURES PSYCHOLOGICAL
INDICES AND PERFOMANCE RESULT IN SKI JUMPING FROM TRAMPOLINE K-90 M
OF SKILLED NORDIC COMBINED SKIERS
Andriy Kazmiruk
Lviv State University of Physical Culture
Achieving high performance result requires from coaches and skiers searching for and
establishing the most effective ways of training. A special place in the system of sport perfection is
assigned to psychological preparation. A complex study of psychological indices of personality
structure of skilled Nordic Combined skiers has been conducted. A close correlation of performance
result with psychological indices has been set, key of which are the motivation to succeed, creative
thinking, willingness to take risks, personal anxiety and emotional stability. The need to take into
account these properties and personality qualities to improve the process of training skiers is being
emphasized.
Key words: personality structure, components, Nordic Combined skiers, psychological
properties and qualities.

ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ ТРЕНУВАННЯ ТА ЗМАГАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ БІАТЛОНІСТОК
Карленко В.П., Бринзак В.М., Шамрай Г.І., Королькевич В.Б., Білова Н.О.
Колупаєв Є.Ф., Бондарук Р.Р., Марунчак І.А Зубрілов Р.О., Підгрушна О.М.,
Трипольський В.В., Нестеров В.М., Вінник А.А., Смірнова З.Д., Єфанова В.В.
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми. Важливою складовою багаторічного процесу
підготовки кваліфікованих спортсменів являється система спортивного тренування та
змагальна діяльність, ефективність яких залежить від комплексу зовнішніх та
внутрішніх факторів.
Аналіз доступної науково-методичної літератури свідчить, що вивченням цього
питання займалися відомі спортивні науковці, якими доведено, що система
спортивного тренування та змагальна діяльність спортсменів в циклічних,
ациклічних, складно-координаційних, технічних та інших групах видів спорту
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щільно пов’язана з періодизацією та
багаторічним плануванням підготовки
спортсменів, відбором та індивідуалізацією їх підготовки на етапах спортивного
удосконалення, використанням адекватних засобів і методів тренування та
відновлення спортсменів, належним організаційним, кадровим, науково-методичним,
фінансовим і матеріально-технічним забезпеченням [6,7,8].
В біатлоні, виді спорту, що поєднує два види спортивної діяльності циклічну
(біг на лижах) та ациклічну (стрільба) науковцями та практиками здійснювалися
дослідження щодо виявлення ефективності системи тренувальної та змагальної
діяльності спортсменів на різних етапах спортивного удосконалення. При цьому,
преважна кількість досліджень присв’ячена диференційному вивченню питань
підготовки біатлоністів-чоловіків [1,2,3,4,5,10].
Результати зазначених досліджень протягом багатьох років впроваджувалися в
практику роботи інфраструктурних підрозділів і підготовки національних команд з
біатлону, які
позитивно вплинули на розвиток біатлону в Україні та спортивні
досягнення вітчизняних спортсменів.
Зокрема, в Україні за роки незалежності створена дієва система підготовки
біатлоністів, якою охоплено понад 1500 спортсменів в ДЮСШ, СДШОР, УОР,
ШВСМ, обласних і Державному центрі олімпійської підготовки, збірній та штатній
командах України. З спортсменами працюють 109 тренерів, з яких 29 вищої та
першої, 72 другої та 2 тренери без категорії.
Підготовка спортсменів резервного складу з біатлону здійснюється на 6
спортивних базах, з яких лише “Західний реабілітаційно-спортивний центр”, що
розташований у Львівській області та відповідає вимогам міжнародних організацій.
Тому національна збірна команда з біатлону змушена здійснювати підготовку
переважно в закордонних спортивних центрах. Для порівняння, в таких провідних
країнах, що розвивають біатлон, як Австрія, Італія, Німеччина, Норвегія, Російська
Федерація, Республіка Бєларусь, Словаччина, Словенія, Франція нараховується від 310 спортивних спортивних баз, які придатні до проведення якісної підготовки
спортсменів та міжнародних змагань найвищого рівня.
Проте, незважаючи на несприятливі умови щодо організації підготовки
українських біатлоністів ними, за усі роки розвитку біатлону в Україні, на
міжнародних змаганнях здобуто близько 300 медалей різного ґатунку (таблиця 1).
З наведених у таблиці 1 даних видно динаміку спортивних досягнень
біатлоністів України на змаганнях різного рівня, починаючи з радянської доби, за
виключення зимових Юнацьких Олімпійських ігор, в яких біатлоністи до цього часу
не здобули медалей. Аналіз здобутків спортсменів та тренерів в олімпійських
чотириріччях за роки незалежності України свідчить про позитивне зростання
показників загальної кількості медалей у видах міжнародних змагань. Найбільшу
кількість медалей здобули спортсмени в змаганнях Кубку світу – 85, чемпіонатах
Європи – 53, чемпіонатах світу 37, Всесвітніх Універсіадах – 37, кубку Міжнародної
спілки біатлоністів (далі - КIBU) – 30, чемпіонатах Європи (юніори, юнаки) – 28,
чемпіонатах світу (юніори, юнаки) – 22. На змаганнях найвищого рівня, якими є
зимові Олімпійські ігри, українські біатлоністи здобули – 6 нагород (2 золоті, 1
срібна, 3 бронзова), п’ять з яких завоювали жінки-біатлоністки. При цьому, на
зимових Олімпіадах 2002 року в м. Солт–Лейк–Сіті, США та 2010 року-м.Ванкувер,
Канада, спортсмени України не здобули олімпійських нагород.
За підсумками досліджень встановлено комплекс причин щодо незадовільного
виступу національної команди України з біатлону в Олімпійських іграх. Перш за все
– це помилки , що допущені при планування підготовки в умовах середньогір’я та
високогір’я, де змагання з біатлону проводилися відповідно на висотах близько 1700
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та 900 м над рівнем моря. З’ясувалося також, що під час побудови системи
тренування і змагальної діяльності та їх реалізації в чотирирічному олімпійському
циклі підготовки тренерським штабом не у повному обсязі використані можливості
організаційного,
науково-методичного
та
медичного
забезпечення,
що
організовувалося лише на заключних етапах підготовки до Олімпійських ігор. При
цьому, тренери не володіли в достатньому обсязі оперативною інформацією, щодо
функціональних та резервних можливостей організму спортсменок, динаміки їх
працездатності в макро, мезо - та мікроциклах річного циклу, індивідуальних зон
інтенсивності роботи, специфічних біологічних особливостей жіночого організму,
ефективності індивідуальних схем відновлення та харчування спортсменів,
особливостей акліматизації біатлоністів в різних клімато-географічних зонах.
Особливо гостро проблема так званого “безмедального” виступу спортсменів
постала після виступу національної команди на зимовій Олімпіаді 2010 року в м.
Ванкувері та, зокрема, її жіночої частини, оскільки на Оксану Хвостенко багаторазову призерку чемпіонату світу
2008 р., Валентину Семеренко, Віту Семеренко та Олену Підгрушну, які в
окремих дисциплінах розіграшу Кубка світу у передолімпійському спортивному
сезоні 2008-2009 рр. багаторазово посідали місця в шістці кращих спортсменок, а
також на Андрія Дериземлю - бронзового призера чемпіонату світу 2007 року в
спринтерській гонці покладалися головні сподівання щодо здобуття медалей
Олімпіади. До того ж, на підготовку збірної команди у олімпійському циклі 20062010 рр. та зокрема на заключному етапі підготовки в 2009-2010 рр. були витрачені
значні фінансові ресурси, яких, як зазначали експерти Мінмолодьспорту та Федерації
біатлону України було достатньо для здобуття медалей.
Комплексний аналіз незалежних фахівців щодо незадовільного виступу збірної
команди України у Ванкувері показав, що головною причиною тому був недостатній
рівень функціональної та стрілецької підготовленості біатлоністок України. Так,
Оксана Хвостенко, яка показала абсолютний результат стрільби в індивідуальній
гонці на 15 км зі стрільбою на чотирьох вогневих рубежах, посіла у цій дисципліні
лише 8 місце, яке було найкращим результатом серед українських біатлоністок. Інші
спортсменки в різних видах олімпійських дисциплін також не мали наявних
можливостей щодо здобуття олімпійських медалей, результати яких наведені в
таблиці 2.
З урахуванням результатів аналізу допущених прорахунків у підготовці до ХХI
зимових Олімпійських ігор
2010 року у м. Ванкувер (Канада) та оцінки
конкурентоздатності українських біатлоністів керівництвом Міністерства та
Федерації біатлону було прийнято рішення щодо застосування інтегрованого
цільового підходу в розробленні системи підготовки збірної команди України з
біатлону до ХХII зимових Олімпійських ігор 2014 року в м. Сочі (Росія), в якому
головні організаційні, науково-методичні, медичні, фінансові, матеріально-технічні,
кадрові та інші зусилля зосереджувалися на підготовці жіночої збірної команди.
З цією метою організовано проведення спеціальних досліджень та
педагогічного експерименту відповідно до теми 2.5 “Удосконалення тренувального
процесу в зимових видах спорту”, Зведеного плану науково-дослідної роботи у
сфері фізичної культури і спорту на 2011 – 2015 рр., напряму – II “ Методологічні та
організаційно – методичні основи раціональної підготовки спортсменів”, які
являються актуальними.
Мета дослідження. Удосконалення системи тренування та змагальної
діяльності кваліфікованих біатлоністок.
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Таблиця 1
Здобутки спортсменів України в офіційних міжнародних змаганнях з біатлону в 1976 – 2015 рр.
Змагання
Спортивний сезон
1976-1977
1985-1986
1988-1989
Всього 1976–1990:
1992-1993
1993-1994
Всього 1992–1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
Всього 1994–1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
Всього 1998–2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
Всього 2002–2006
2006-2007

ОІ
з
1

с

б

з
1
1
2

1

ЧС
с

б

з

ЧЄ
с

б

з

КС
с

1

1
3

2
1

4
1

3
1
1
2
1
5

1
1
2
3
1
2
1
7

2
1
3

1
1
3

1

1

2
5
6
8
4
23
1

1

1

1

3

5

3

4

2010-2011

2

2

2011-2012

1

3
1

1

2

2

3

4

7
3
21
53

2

3

10

12

10
2
23
85

11
7
50

1

1
1
2

1

2012-2013

Всього 1976–2015

1

1

1

1

2

1
6

3

1

1

3

1
1
7

1

6
1
20

1
1
1
2

10
37

2
2
1
3

1

1
1

1
1
1

1
2
2
1

1
4

з

ЧЄ (юніори)
с

б

з

Всесвітні Універсіади
с

б

4

1

3

1

1

1

1
1
2

1
2
1
4

1
3
1
5

4

2

4
2

2
6

5

2

Всього

1

1

1

3

4

1

1

1

1
1

1

1

2

3

5

1

1

2

4

3

1

1

1
1

3

1

1

1

2
2
5

1
1
7
22

4
1
10

2
1
2
7

4
2
10
30

151

4
13

4
10
2
16
12
12
14
10
48
10
15
22
11
58
21
11
5

2
4

1

1
5
1

1
1
2
1
5

1

1

1
2

1

3

1
7
1
22

4

2

1

2009-2010

2013-2014
Всього 2010–2014
Всього 2014–2015

2
1

1

2008-2009
Всього 2006–2010

ЧС (юніори)
с
б

1
2
2
5
1
3
4

2

2

2

2007-2008

з

1
3
1
4
1

3

1
2

1
1
1

б

1
1

1
1
1
1
4
1
7
1
1

3

с

1
1
1
1
2

3

з

1

1
1

1
1

КIBU
б

10
2

6

5

47

5

2

1

21

1

20

1

23

1

2

1

1

2

2

23

2
2
8

3

5
3
12

6
2
14

4
1
13
37

3
2
10

87
33

8
28
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Таблиця 2.
Місця, які посіли біатлоністки України у ХХI зимових Олімпійських іграх
2010 року в м. Ванкувер (Канада)
Місце в дисципліні
Прізвище, ім’я
15км
7,5км
10км
12,5км
4х6км
Х-ко
8
11
22
29
П-на
32
18
21
12
8
С-ко
13
23
С-ко
22
34
42
19
Завдання дослідження.
1. Визначити значимі зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на
розвиток біатлону, систему тренування та змагальну діяльність кваліфікованих
біатлоністок.
2. Встановити особливості впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на
формування сучасних тенденцій розвитку біатлону, систему тренування та змагальну
діяльність кваліфікованих біатлоністок.
3.Довести ефективність цільового підходу в багаторічному плануванні системи
тренування та змагальної діяльності кваліфікованих біатлоністок.
Методи дослідження. У ході проведення досліджень використовувався дієвий
комплекс методів, зокрема: педагогічних (узагальнення науково-методичної
літератури та практичного досвіду роботи тренерів, педагогічні спостереження,
педагогічний експеримент); аналіз тренувальної та змагальної діяльності біатлоністів
з використанням комп’ютеризованої системи збору і аналізу інформації щодо
швидкості пересування по дистанції з використанням електронної системи
“SIWIDATA”, інтенсивності виконання навантаження за допомогою датчиків ЧСС
“Polar”, “Garmin”, технічної підготовленості на лижах, лижоролерах та техніки
стрільби з використанням методів відео - та комп’ютерного аналізу і електронного
стрілецького тренажеру “Скат-Професіонал”; визначення співвідношення показників
маси тіла; міотонометрія; електрокардіографія; векторкардіографія; ехокардіографія;
дослідження насосної функції серця та кровопостачання м’язів гомілок;
математичний аналіз серцевого ритму; ортостатична та кліностатична проби;
методика “D&K-TEST”, біохімічний аналіз показників крові та сечі; ергометрія з
використанням тестування на тредмілі; психодіагностика. Отримані результати
досліджень
оброблені відомими методами математичної статистики [9,11,
13,16,17,18].
Організація дослідження. Дослідження проводилися у 2010-2014 рр. під час
підготовки жіночої збірної команди України з біатлону до участі в офіційних
міжнародних змаганннях та ХХII зимових Олімпійських іграх 2014 року в м. Сочі
(Росія). В дослідженнях взяли участь 6 кваліфікованих біатлоністок.
Проведення педагогічного експерименту передбачало диференційований
розподіл функціональних повноважень між суб’єктами, що забезпечували
підготовку. Так організаційну, фінансову, матеріально-технічну та кадрову складову
експерименту забезпечували Мінмолодьспорт, управління “Укрспортзабезпечення”,
Національний олімпійський комітет України та Федерація біатлону України.
Наукове, медичне та психологічне супроводження підготовки здійснювалося
комплексною науковою групою з біатлону із залученням фахівців ДНІФКС,
НДІФКС НУФВСУ, Українського центру спортивної медицини, обласних лікарськофізкультурних диспансерів, лабораторії “ЄВРОЛАБ”, клінік “ЕКСІМЕР”, “Форпост”,
спортивної медицини та
відновлювальної терапії Тартуського національного
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університету, лабораторії фізіології спорту Люблянського університету, а також
відомих психологів України та Словенії.
Методичне супроводження підготовки спортсменок-біатлоністок, які брали
участь у педагогічному експерименті здійснювалося головним тренером разом з
тренерською радою національної збірної команди України .
Результати дослідження. Для визначення зовнішніх та внутрішніх факторів,
що впливають на розвиток біатлону та систему тренування кваліфікованих
біатлоністок аналізувалися матеріали Міжнародної спілки біатлоністів та
національних федерацій провідних країн світу з біатлону, рішення державних
органів виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту та громадських
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості України.
В результаті проведених досліджень встановлено, що до найбільш вагомих
зовнішніх факторів, що обумовлюють розвиток біатлону та впливають на систему
тренування та змагальну діяльність кваліфікованих біатлоністок відносяться: висока
популярність біатлону в світі та посилена уваги до його розвитку з боку країн, що
входять до складу Міжнародної спілки біатлоністів; інтенсифікація міжнародного
спортивного календаря; економічний стан розвитку країни; організаційні, фінансові,
кадрові та матеріально-технічні можливості державних і громадських організацій;
клімато – географічні умови для розвитку біатлону; сучасні інноваційні технології
(методичні, медичні, антидопінгові), зростання матеріальних та моральних стимулів
праці спортсменів та тренерів.
Визначення внутрішніх факторів, що переважно детермінують ефективність
змагальної діяльності та системи тренування кваліфікованих біатлоністок,
здійснювалося на підставі моніторингу даних науково-методичної літератури та
досвіду практичної діяльності тренерів. Нами встановлено, що до найбільш вагомих
внутрішніх факторів доцільно віднести рівень здоров’я спортсменок, анатомофізіологічну структура їх організму, генетичну схильність до заняття змагальними
дисциплінами, функціональні та резервні можливості організму, поточний та
оперативний стан спортсменок, якість систем харчування та відновлення, тощо.
Таким чином, в результаті проведених досліджень встановлено комплекс
зовнішніх та внутрішніх факторів, які найбільш суттєво впливають на розвиток
біатлону, змагальну діяльність та систему тренування кваліфікованих біатлоністок.
Ці фактори взаємозалежні й взаємопов’язані, потребують постійного моніторингу
для виявлення відповідних тенденцій щодо розвитку виду спорту та своєчасного
застосування в системі тренування кваліфікованих біатлоністок адекватних
методичних підходів.
Виявлення особливостей впливу зовнішніх факторів на формування тенденцій
розвитку біатлону, змагальну діяльність та систему тренування кваліфікованих
біатлоністок проводилося шляхом аналізу доступної науково-методичної літератури,
нормативно-правових документів та методичних матеріалів Міжнародного союзу
біатлоністів (далі - IBU), протоколів зимових Олімпійських ігор, чемпіонатів і кубків
світу за період з 2009 - 2015 рр., спонсорських програм матеріально-технічного
забезпечення тренувальної та змагальної діяльності спортсменів та антидопінгових
програм[12,14,15,19].
В результаті проведених досліджень
встановлено, що прийняті IBU
організаційні рішення щодо розвитку біатлону та змагальної діяльності спортсменів
призвели до виникнення таких позитивних тенденцій:
- поступового збільшення від 57 (1993) до 69 (2014) країн - членів IBU, яким
надані рівні конституційні права і обов'язки з розвитку біатлону, проведення
міжнародних змагань та інших заходів;
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- збільшення з 1 до 6 кількості змагальних дисциплін у програмі Олімпійських
ігор;
- розширення календаря міжнародних змагань, в результаті якого за останні
роки в програмі розіграшу кубка світу (без урахування програми чемпіонату світу)
збільшилося з 7 до 9 кількість етапів та з 21 до 29 загальна чисельність змагальних
дисциплін, в програму розіграшу кубка світу 2014 - 2015 рр. уведено нову
спринтерську дисципліну – “одиночну змішану естафетну гонку”;
- зростання конкуренції між країнами, спортсмени яких завойовують медалі в
Олімпійських іграх і чемпіонатах світу, а також залікові очки в національному та
індивідуальному рейтингу розіграшу кубка світу;
- підвищення рівня мотивації спортсменів до тренувальної та змагальної
діяльності у наслідок впровадження системи заохочувальних спонсорських програм
щодо виплати високих грошових винагород за участь у змаганнях, матеріальнотехнічного забезпечення спортсменів безкоштовним спортивним інвентарем,
обладнанням та матеріалами для змащення лиж;
- використання не олімпійських дисциплін в програмах зимових та літніх
змагань з біатлону;
- застосування протягом останніх десяти років, та особливо в олімпійському
чотириріччі 2010-2014 рр. Всесвітньою антидопінговою агенцією (далі ВАДА),
медичним комітетом Міжнародної спілки біатлоністів (далі IBU) та національними
антидопінговими центрами запобіжних заходів для виявлення випадків застосування
спортсменами заборонених до вживання речовин під час проведення тренувального
процесу та змагальної діяльності з використанням сучасних анти-допінгових
технологій (виявлено близько 20 зловживань), які підвищили значимість науковометодичної складової підготовки біатлоністок та,
як наслідок,
здорової
конкуренції серед кваліфікованих біатлоністок.
Подальші дослідження показали, що поряд з позитивними тенденціями
сформувалися й негативні, що стримують подальший розвиток біатлону, а також
створюють нерівні умови в тренувальній та змагальній діяльності спортсменокбіатлоністок, до яких на наш погляд відносяться:
- тривала суттєва перевага обмеженої кількості країн, спортсмени яких на
Олімпійських іграх, чемпіонатах і кубках світу займають в неофіційному та
офіційному національному заліках місця в п’ятірці кращих, що надає право
національним федераціям таких країн використовувати максимальну квоту допуску
спортсменів до змагань розіграшу кубка світу та IBU. Такий стан справ потребує
нагального перегляду існуючої системи визначення змагальних квот для спортсменів
, оскільки ущемляє права інших країн-членів IBU;
- недосконалість
олімпійської кваліфікаційної системи відбору, яка
невиправдано змінювалася протягом олімпійського циклу, в наслідок чого для
участі в ХХII зимових Олімпійських іграх 2014 року у м. Сочі (Росія) кваліфікаційні
вимоги виконали спортсмени лише з 35 країн, у той час як у рейтингових
міжнародних змаганнях брали участь спортсмени з 43 країн;
- надмірна "спринтеризація" загальної програми змагань розіграшу кубка світу з
біатлону, зокрема у спортивному сезоні 2014-2015 рр. розігрувався малий
кришталевий глобус у десяти спринтерських гонках, семи гонках переслідування,
п’яти гонках з масового старту, трьох індивідуальних гонках, шести естафетних
гонках (4х7,5/4х6), трьох змішаних естафетних гонках та одній одиночній змішаній
естафетній гонці, що суттєво обмежує
права спортсменок у реалізації їх
індивідуальної схильності до змагальних дисциплін;
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- необґрунтовані обмеження стосовно допуску біатлоністок для участі у
масовому старті, в результаті яких майже третина спортсменок, в силу різних
непередбачуваних об'єктивних і суб'єктивних факторів, позбавлена можливості для
участі в цій престижній дисципліні;
Подальші дослідження показали, що виявлені нами тенденції певним чином
детермінують динаміку значимості головних показників спеціальної підготовленості
в процесі змагальної діяльності кваліфікованих біатлоністок, що призвело до
переважного впливу на спортивний результат спортсменок функціонального
компоненту спеціальної підготовленості, який забезпечує високу швидкість
пересування біатлоністок по дистанції, над стрілецьким, що складається з якості
стрільби та швидкострільності. Кореляційний аналіз, проведений нами для
виявляння ступеню взаємозв’язку між спортивним результатом кваліфікованих
біатлоністок та його складовими свідчить про наявність позитивного зв’язку між
загальним результатом та якістю стрільби та негативного зв’язку між швидкістю
пересування по дистанції й загальним результатом та результативністю стрільби
(таблиця 3).
Таблиця 3
Взаємозв'язок показників спеціальної підготовленості у кваліфікованих
біатлоністок світу, які посіли 1 - 6 місця у видах змагальних дисциплін на ХХI
(2010) та XXII (2014) зимових Олімпійських іграх в м. Ванкувер (Канада) та
м.Сочі (Росія)
Показники
спеціальної
підготовленості

ОІ

Загальний результат
і швидкість на дистанції
Загальний результат і
результат стрільби
Швидкість на дистанції
і результат стрільби

2010
2014
2010
2014
2010
2014

Рівень та характер кореляційного зв’язку в змагальних
дисциплінах
2х6+
15
7,5
10
12,5
4х6
2х7,5
-0,363
-0,985
-0,912
-0,821 -0,624
*
-0,586
-0,635
-0,859
-0,952 -0,105
-0,967
0,684
-0,807
-0,709
-0,575 -0,235
*
0,331
0,346
0,174
-0,748 0,749
0,430
0,431
0,894
0,935
0,924 0,906
*
0,570
0,506
-0,239
0,915 0,580
-0,235

Примітка : * змагання в зазначеній дисципліні не проводилися.
Наведені в таблиці 1 дані свідчать про різний характер та ступень взаємозв’язку
між складовими спортивного результату в спортсменів, які посіли місця з першого
по шосте в окремих дисциплінах на Олімпійських іграх 2010 та 2014 років. Зокрема,
на Олімпійських іграх 2010 та 2014 року між загальним результатом та швидкістю на
дистанції в усіх дисциплінах встановлено негативний характер зв’язку, при цьому
коефіцієнт кореляції (R) коливався від (- 0,105) в естафетній гонці 2014 року до (–
0,985) в спринтерській гонці 2010 року.
Потерпала також суттєвих змін, як в характері, так і в ступеню прояву динаміка
взаємозв’язку між загальним результатом та результативністю стрільби. Так, на
зимових Олімпійських іграх 2014 року в п’яти з шести змагальних дисциплін,
характер зв’язку змінився з негативного на позитивний, а його рівень, в п’яти з
шести дисциплін, зменшився від (-0,807) - 2010 до ( 0,174) - 2014 рр.
Не змінилися характер та ступінь взаємозв’язку між швидкістю на дистанції і
результативністю стрільби у переважній більшості дисциплін, крім спринтерської
гонки та змішаної естафети, яка уперше проводилася на зимовій Олімпіаді 2014 року.
Наведені результати пояснюються підвищенням рівня конкуренції та змагальної
напруженості серед спортсменок, а також впливом на їх змагальну діяльність таких
непередбачуваних метеорологічних факторів, як підсилення швидкості та зміна
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напряму вітру, сильна заметіль, низька температура зовнішнього середовища,
погіршення видимості із-за туману, тощо.
Подальші дослідження засвідчили, що зазначені вище тенденції розвитку
біатлону та змагальної діяльності призвели до умовного розподілу кваліфікованих
біатлоністок на три групи.
Перша група - елітна (3-5 спортсменок), які володіють суттєвою перевагою над
усіма біатлоністками в швидкості пересування по дистанції (від 15 - 35 с в
спринтерській до 6 - 7 хвилин в індивідуальних та контактних дисциплінах). Друга (10 - 20 осіб), спортсменки якої здатні періодично демонструвати свої найвищі
функціональні якості, проте мають постійну переваг над елітною групою
біатлоністок в показниках результативності та швидкострільності стрільби.
Спортсменки третьої групи (близько 80 осіб) значно поступаються біатлоністкам
першої та другої груп в швидкості пересування по дистанції та невірогідними
відхиленнями в спеціальній стрілецькій підготовленості.
Вище
зазначені
результати
підтверджуються
також
спеціальними
дослідженнями щодо впливу динаміки співвідношення компонентів спеціальної
підготовленості кваліфікованих біатлоністок на їх спортивні досягнення, проведених
протягом 2009-2010 рр. та олімпійського циклу 2010-2014 рр. Як свідчать наведені
нижче результати,
для попадання в десятку лідерів розіграшу кубка світу
обов’язковою умовою було демонстрування спортсменками швидкості пересування
по дистанції в межах 1 – 34, якості стрільби 1 – 56, швидкострільності 2 – 97 місць
(таблиця 4).
Аналогічні тенденції спостерігалися також на чемпіонатах світу 2011, 2013,
2013 рр. та ХХII зимових Олімпійських іграх 2014 року.
Таблиця 4.
Показники змагальної діяльності біатлоністок в розіграшу кубку світу, які
посіли з 1-10 місця
Спортивний сезон

2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010

Швидкість
Всього осіб
в першій
десятці
7/
1-34
8/
1-15
7/
1-24
7/
1-20
7/
1-22

Стрільба
Всього осіб
%
в першій
десятці
84,81/
1/
79,5-90,6
3-62
82,79/
2/
71,7-89,3
5-83
85,36/
6/
76,8-93,9
1-56
83,31/
2/
79,9-88,3
2-49
89,45/
2/
88,2-91,7
5-48

Швидкострільність
Всього осіб
Середня, с
в першій
десятці
32,0/
1/
29,6-37,4
9-71
32,4/
2/
27,7-35,8
2-59
31,4/
3/
26,8-35,0
2-47
33,0/
2/
28,0-36,4
2-46
29,2/
1/
27,7-30,3
3-60

Примітка: в чисельнику кількість осіб в першій десятці, в знаменнику
коливання місць спортсменок, які увійшли до першої десятки в розіграшу Кубка
світу.
Дослідження ступеню впливу сучасних тенденцій розвитку біатлону на
динаміку показників змагальної діяльності кваліфікованих біатлоністок, які посіли
місця з 1 – 6 на ХХII зимових Олімпійських іграх 2014 року в м. Сочі у порівнянні з
аналогічними показниками ХХI зимових Олімпійських ігор 2010 року у м.
Ванкувері, де спостерігалися найвищі показники швидкості пересування по дистанції
за період з 1994 року, свідчать про призупинення зростання абсолютного показника
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швидкості пересування по дистанції на зимовій Олімпіаді в 2014 року, що з одного
боку пояснюється існуванням у спортсменок фізіологічної межі для прояву
швидкісних можливостей та впливом на їх організм клімато-географічних
особливостей місця проведення змагань з біатлону в “Червоній Поляні”, а з іншого
боку - можливим уповільненням прогресу в роботі фірм-виробників спортивної
форми, лижного інвентарю та змащувальних матеріалів, які можливо також досягли
проміжної межі в його якості. Водночас, результативність стрільби в спринтерські
гонці та гонці з масового спорту поліпшилися, в індивідуальній та естафетній гонках
не змінилися, а в гонці переслідування не суттєво погіршилися (таблиця 5).
Такі факти, можуть призвести у поточному олімпійському циклі, та зокрема на
чемпіонатах світу 2016-2017 рр., де розігруватимуться квоти допуску до наступних
зимових Олімпійських ігор, також на ХХIII зимових Олімпійських іграх 2018 року в
Пхьончану до збільшення кількості спортсменок елітної групи та, як наслідок, до
загострення конкуренції між ними.
Підтвердженням
вірогідності отриманих результатів досліджень є
спостереження, проведені нами
за змагальною діяльністю кваліфікованих
біатлоністок в спортивному сезоні 2014-2015 років, які також свідчать про наявність
пріоритету швидкості пересування по дистанції над результативністю стрільби в
завоюванні біатлоністками місць в шістці та десятці найсильніших спортсменок
світу.
Таблиця 5.
Динаміка показників змагальної діяльності кваліфікованих біатлоністок в
олімпійському чотириріччі 2010-2014 рр.
Якість стрільби
Швидкість на
Дисципліна,
Штафні
дистанції, м/с
%
км
хвилини/кола
2010
2014
2010
2014
2010
2014
15
6,15
5,7
1,0
1,0
95
95
7,5
6,22
5,84
0,3
0,2
97
98
10
5,49
5,62
1,0
1,2
95
94
12,5
5,94
5,84
1,2
0,5
94
97
4х6
6,19
5,68
0,3
0,3
98
98
2х6+2х7,5
*
6,4
*
0,2
*
99
Примітка : * змагання в зазначеній дисципліні не проводилися.
Поряд з цим, як показав статистичний аналіз результатів змагань розіграшу
кубку світу в спортивному сезоні 2014-2015 рр. та чемпіонату світу 2015 року,
спостерігається збільшення відсотку спортсменок, які здатні демонструвати
абсолютну результативність стрільби в різних змагальних дисциплінах. Проте,
досягнення ними такого результату не гарантує переваги в здобутті медалей над
спортсменками, які володіють більш високим рівнем швидкісних можливостей,
оскільки межа результативності стрільби не може перевищити 100%.
Проведені опитування відомих фахівців з біатлону дозволили узагальнити
причини різного ступеню ефективності реалізації
тенденції переваги
функціонального компоненту над стрілецьким в змагальній діяльності
кваліфікованих біатлоністок національних командах з біатлону.
Зокрема
встановлено, що для впровадження чинників поліпшення змагальної діяльності та
системи тренування кваліфікованих біатлоністок, зумовлених зовнішніми факторами
усі члени біатлонної сім’ї мають приблизно однакові можливості. Поряд з цим,
ефективність реалізації наслідків впливу на спортивний результат і тренувальну
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діяльність внутрішніх факторів суттєво детермінована можливостями тренерів та
обслуговуючого персоналу щодо оперативного доступу до сучасних методичних,
медичних, матеріально-технічних та інших технологій системи підготовки
кваліфікованих біатлоністок, що створює нерівні умови для розвитку біатлону та
організації підготовки фахівців в країнах, які входять до складу IBU. Підтвердження
тому - спеціальні дослідження щодо впливу внутрішніх факторів на тренувальну та
змагальну діяльність кваліфікованих біатлоністок, які проводяться фахівцями різних
національних команд. Проте, доступ до таких результатів обмежений.
В запланованих на початку педагогічного експерименту дослідженнях ми
передбачали залежність якості організації науково-методичного та медичного
супроводження підготовки команди від впливу внутрішніх факторів на тренувальну
та змагальну діяльність кваліфікованих біатлоністок.
Саме тому, для поліпшення результатів біатлоністок національної команди
України у ХХII зимових Олімпійських іграх 2014 року в м. Сочі (Росія) проведено
педагогічний експеримент, протягом якого тренувальна та змагальна діяльність
кваліфікованих біатлоністок здійснювалися відповідно до Цільової комплексної
програми підготовки (далі - ЦКП).
Цільова комплексна програма розроблена головним тренером з біатлону разом з
фахівцями штатної збірної команди з біатлону та Федерації біатлону України,
відповідно до Стратегії формування сучасної системи олімпійської підготовки на
період до 2020 року, затвердженої відповідним розпорядження Кабінету Міністрів
України, вимог Міністерства до написання цільових програм підготовки, а також з
урахування міжнародної практики розвитку біатлону та багаторічного досвіду участі
національної команди у змаганнях найвищого рівня у т. ч. у ХХI зимових
Олімпійських іграх 2010 року у м. Ванкувер (Канада).
Головною метою ЦКП було забезпечення успішного виступу збірної команди
України з біатлону в ХХII зимових Олімпійських іграх 2014 року в м. Сочі (Росія).
Проміжні завдання, що ставилися в програмі передбачали завоювання медалей на
чемпіонатах світу, Європи та кубку світу з біатлону 2010-2014 рр.
ЦКП спрямована на забезпечення співробітництва Міністерства України у
справах сім’ї, молоді та спорту з органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування,
громадськими
організаціями
фізкультурно-спортивної
спрямованості, зокрема з Національним олімпійським комітетом України,
Федерацією біатлону України, спонсорами і меценатами.
У процесі розроблення ЦКП враховані соціальні та економічні умови розвитку
спорту біатлону в Україні та інших провідних країнах світу, матеріали доступної
науково-методичної літератури та практичного досвіду роботи відомих тренерів.
В структурі ЦКП тісно поєднанні: основні тенденції розвитку біатлону та
конкурентоспроможність українських біатлоністок; інфраструктура розвитку
біатлону в Україні та його організаційно-управлінська структура; система спортивних
змагань і методичні аспекти планування підготовки збірної команди до офіційних
міжнародних відбіркових змагань та зимових Олімпійських ігор 2014 року; системи
відбору кандидатів, науково-методичного, медичного забезпечення та фінансування
їх підготовки; необхідні матеріально-технічні умови підготовки в олімпійському
чотириріччі; кадрове забезпечення підготовки та підвищення професійної
майстерності фахівців; антидопінгова діяльність та система контролю за реалізацією
завдань програми.
Найбільш вагомими напрямами системи тренувальної та змагальної діяльності
учасниць педагогічного експерименту визначено науково-методичне та медичне
супроводження підготовки, в яких передбачалися:
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- щорічне розроблення плану тренувальної та змагальної діяльності, відповідно
до положень сучасної системи підготовки спортсменів в
Олімпійському спорті [6,7, 8];
збалансованість структури тренувального процесу по рокам олімпійського
циклу: перший та третій роки – базові, в яких виконувалися максимальні обсяги
фізичних навантажень до 5900 км та 15000-16000 пострілів; другий рік інтенсифікований, в якому зменшено загальний обсяг фізичних навантажень до 4500
- 4700 км, зберігалася вищезазначена кількість пострілів, збільшилась інтенсивність
роботи та кількість стартів за рахунок участі в змаганнях з літнього біатлону, в
підготовчому періоді проводилися три навчально-тренувальні збори в умовах
крижників, снігових тунелів, середньогір’я тривалістю 14-18 днів; четвертий рік –
заключний, в якому зменшився загальний обсяг фізичних навантажень до рівня
другого року олімпійського циклу, збільшився відсоток інтенсивної роботи та в
міру необхідності застосовувалися у підготовчому періоді три навчально-тренувальні
збори в умовах середньогір’я та високогір’я. Етапи безпосередньої підготовки до
чемпіонатів світу 2011, 2012, 2013 рр. та ХХII зимових Олімпійських ігор 2014 року
в м. Сочі (Росія) проводилися в умовах, максимально наближених до змагльних;
- використання індивідуальних програм для побудови навчально-тренувального
процесу кваліфікованих біатлоністок в макро, мезо та мікроструктурних утвореннях
чотирирічного олімпійського циклу підготовки з урахуванням функціональних та
резервних можливостей організму спортсменів.
- поступове покращання рівня загальної та спеціальної стрілецької
підготовленості шляхом збільшення обсягів загальної та спеціальної стрілецької
підготовки, використанням зброї інших модифікацій, тренажерів типу “Скатт”,
екстремальних стрілецьких засобів, спеціальних стрілецьких інтелектуальних вправ
у підготовчому та частково в змагальному періодах на етапах чотирирічного
олімпійського циклу;
- формування у спортсменок-біатлоністок необхідного базового рівня техніки
пересування на лижах;
- проведення двічі на рік УЦСМ, обласними лікарсько-фізкультурними
диспансерами, іншими медичними закладами системи
охорони здоров’я,
визначеними МОЗ та затвердженими Мінсім’ямолодьспортом поглиблених медичних
обстежень кандидатів до олімпійської команди з біатлону, лікуванні та запобіганні
виникненню таких поширених серед спортсменів соматичних хвороб як карієс зубів,
захворювання ЛОР - органів (хронічні синусити, хронічний тонзиліт), хвороби
шлунково - кишкового тракту (хронічний гастрит, хронічний холецистиn), нирковокам’яна хвороба та сечокислий діатез, наслідки різних травм, а при необхідності
здійснення клінічного або санаторно-курортного лікування;
- застосовування дозволених медичних і фармакологічних засобів відновлення
організму та працездатності спортсменів шляхом гнучкого їх використання в
залежності від завдань, умов та періоду підготовки, а також надходження на
споживчий медичний ринок нових фармакологічних препаратів;
- впровадження збалансованої системи харчування спортсменів шляхом
розроблення індивідуальних раціонів харчування з урахуванням завдань підготовки,
особливостей функціонування системи енергозабезпечення м’язової діяльності
атлетів, схильності спортсменів до споживання різновидів продуктів харчування та їх
потреби у використанні додаткового харчування. Особлива увага приділялася
споживанню спортсменками рідини (вода, соки, спортивні напої).
Ефективність розробленої ЦКП перевірено в чотирирічному педагогічному
експерименті, протягом якого засоби та методи підготовки, адекватні
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Х-ко

функціональним та резервним можливостям учасниць експерименту оперативно
впроваджувалися в систему їх тренування та змагальну діяльність.
Результати проведеного педагогічного експерименту показали високу
ефективність цільового підходу в системі тренування та змагальній діяльності
кваліфікованих біатлоністок збірної команди України. Це сприяло поліпшенню
індивідуальних результатів спортсменок в Олімпійських змаганнях та забезпечило
перемогу жіночої збірної команди України з біатлону в естафетній гонці 4 х 6 км на
ХХII зимових Олімпійських іграх 2014 р. в м. Сочі (Росія) у складі Віти Семеренко,
Юлії Джими, Валентини Семеренко та Олени Підгрушної (таблиця 6).
Крім цього, на головних офіційних міжнародних змаганнях олімпійського
чотириріч 2010-2014 рр. таких, як кубки світу 2010/2015 рр., чемпіонати світу 2011,
2012, 2013 рр., ХХII зимові Олімпійські ігри 2014 р. у порівнянні з аналогічними
змаганнями чотирирічного олімпійського циклу 2006-2010 рр. та ХХI зимовими
Олімпійськими іграми 2010 р. учасницями педагогічного експерименту виборено
вірогідно більшу кількість медалей - 29 (5 золотих, 11 срібних, 13 бронзових) проти
10 (2 золоті, 3 срібні, 4 бронзові) медалей (таблиця 7).
Приріст результатів змагань учасниць педагогічного експерименту
підтверджується також позитивною динамікою показників етапного, поточного та
оперативного контролю в лабораторних умовах та упродовж тренувальної і
змагальної діяльності спортсменок.
Так зокрема, за підсумками медичних обстежень у спортсменок-біатлоністок
не виявлено вірогідних відхилень у стані здоров’я, що підтверджено відповідними
висновкам лікарсько – фізкультурних диспансерів.
Результати етапного тестування функціонального стану та резервних
можливостей організму з використанням тестів без фізичних навантажень, що
здійснювалося двічі на рік, показали про відсутність відхилень зареєстрованих
показниках від норми в функціонуванні серцево-судинної системи, дихальної,
вестибулярної систем та опорно – рухового апарату, а також насосної функції серця
та кровопостачання м’язів гомілок.
Таблиця 6
Порівняльні дані виступу біатлоністок України, які брали участь в
педагогічному експерименті

22
29
7
11
34
7,5
3
46
22
42
Не брали
10
участі
5
10
29
19
12,5
13
17
8
8
8
4х6
1
1
1
Не проводилася
2х6+ 2х7,5
Не брали участі
8
8
Середнє індивідуальне місце в усіх дисциплінах
16
18
9
25
13
14
12
18
15

160

Середнє
групове
місце в
дисцип-лінах
19
16
22
24
28
12
20
13
8
1
8
19
12

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
Етапні ергометричні тестування спортсменок з використанням тестування на
тредбанах та тредмілах в різних наукових лабораторіях Європи дозволили визначити
ефективні індивідуальні режими інтенсивності роботи в п’яти зонах, які
контролювалися в умовах тренувальної та змагальної діяльності шляхом
використання датчиків ЧСС “Polar” та “Garmin”.
Рівень біохімічних показників крові та сечі (латат, мочевина, креатинкіназа,
гемоглобін), які визначалися під час оперативного контролю знаходилися в межах
величин, що відповідали завданням тренувальної та змагальної діяльності.
Застосування в етапному, поточному та оперативному контролі показників рівня
енергозабезпечення м’язової діяльності, що визначалися за методикою “D&K-TEST”
та використовувалися для контролю за функціональним станом учасниць
педагогічного експерименту забезпечувало тренерів інформацією щодо інтегральної
оцінки генетичної схильності біатлоністок до виконання фізичних навантажень
переважної спрямованості, потужності креатинфосфатного, гліколітичного та
аеробного джерел енергозабезпечення, а також ємності та ефективності використання
зазначених джерел. Це сприяло уникненню у спортсменок непередбачуваних
перевантажень та поліпшенню контролю за динамікою їх працездатності.
Періодичне проведення психологічного тестування виявило стійкі психологічні
типи особистості спортсменок, що забезпечило ефективний індивідуальний підхід в
регулюванні психічного стану спортсменок в умовах проведення тренувань та участі
в відповідальних змаганнях. Зокрема, завдяки такій інформації напередодні участі
біатлоністок в естафетній гонці на Олімпійських іграх в Сочі керівництвом делегації
України були застосовані адекватні засоби психологічного впливу на спортсменок.
Таблиця 7
Порівняльні дані щодо медалей, здобутих в офіційних міжнародних
змаганнях біатлоністками України, які брали участь у педагогічному
експерименті
Спортивний
сезон

Олімпійські ігри
з

с

2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
Всього
20062010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Всього
20102014

б

Чемпіонати
світу
з
с
б

з
1

Кубки
світу
с
1

Всього
б
1

21
1

1
1
2

21
2
3
Педагогічний експеримент
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
5
3
7

1
1
3

1
2
7

2
2
3
3
10
20

1
1
1
4
7

3
3
3
1
10
4
4
10
11
29

Реєстрація показників техніки пересування на лижах, лижеролерах та стрільби з
використанням методів відео - та комп’ютерного аналізу і електронного стрілецького
тренажеру “Скат-Професіонал” здійснювалася постійно з подальшим детальним
аналізом разом з спортсменками, що сприяло виявленню загальних і специфічних
технічних помилок та індивідуальному удосконаленню техніки біатлоністок в
залежності від індивідуальних анатомо-фізіологічних та біологічних особливостей іх
організму.
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Обговорення результатів дослідження. Отримані наукові та практичні дані не
суперечать сучасним положенням системи олімпійської підготовки, рішенням
Міжнародної спілки біатлоністів, державних органів виконавчої влади та
громадських організацій, які розвивають біатлон в Україні [1,2,3,4].
Висновки.
1. Цільовий підхід в системі багаторічного тренування та змагальної діяльності
є дієвим чинником щодо поліпшення спортивних досягнень кваліфікованих
біатлоністок.
2. Визначені в ході дослідження тенденції як позитивно так і негативно
впливають на розвиток біатлону, а також систему тренувальної та змагальної
діяльності кваліфікованих біатлоністок.
3. Ефективність системи тренування та змагальної діяльності кваліфікованих
біатлоністок в олімпійському чотириріччі зумовлена комплексним впливом на
суб’єктів системи зовнішніх та внутрішніх факторів.
4. Зовнішні фактори, до яких відносяться висока популярність біатлону в світі,
посилена увага до його розвитку з боку країн, що входять до складу Міжнародної
спілки біатлоністів, інтенсифікація міжнародного спортивного календаря,
економічний стан розвитку країни, організаційні, фінансові, кадрові та матеріальнотехнічні можливості державних і громадських організацій, клімато – географічні
умови для розвитку біатлону, сучасні інноваційні технології (методичні, медичні,
антидопінгові), зростання матеріальних та моральних стимулів праці спортсменів та
тренерів, обумовлюють формування тенденцій розвитку біатлону
переважно
детермінують змагальну діяльність кваліфікованих біатлоністок.
5. Внутрішні фактори, такі як рівень здоров’я, анатомо-фізіологічна структура
організму та генетична схильність спортсменок до змагальних дисциплін,
функціональний стан та резервні можливості організму, поточний та оперативний
стан спортсменок, якість системи їх харчування та відновлення переважно впливають
на ефективність системи тренування кваліфікованих біатлоністок.
6. Зовнішні та внутрішні фактори постійно змінюються, впливають на динаміку
тенденцій розвитку біатлону, тренувальну та змагальну діяльність спортсменок,
потребують застосування оперативного моніторингу та системного реагування з
боку виконавців усіх рівнів для запобігання відхилення суб’єктів діючої системи від
головних методичних чинників підготовки біатлоністок.
7. Найбільш вагомими методичними чинниками системи тренування
кваліфікованих біатлоністок являються: збалансованість структури та змісту
тренувального процесу по трокам олімпійського циклу; поступове покращання рівня
загальної та спеціальної стрілецької підготовленості спортсменок на етапах
чотирирічного олімпійського циклу;
використання індивідуальних програм
тренувальної та змагальної діяльності в макро, мезо та мікроструктурних утвореннях
чотирирічного олімпійського циклу підготовки з урахуванням функціональних та
резервних можливостей організму спортсменок; постійне удосконалення рівня
техніко-тактичної та психологічної підготовленості кваліфікованих біатлоністок.
8. Змагальна діяльність кваліфікованих біатлоністок обумовлена такими
важливими чинниками, як: стан здоров’я; генетична схильність до занять спортом,
ефективність системи тренування в структурних утвореннях; ступінь впровадження
в систему тренування та змагальну діяльність сучасних наукових технологій щодо
використання ефективних методів визначення поточного і оперативного
функціонального стану організму біатлоністок та відновлення їх працездатності у
ході виконання великих за обсягом та інтенсивністю тренувальних і змагальних
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фізичних навантажень; рівень психічної стійкості кваліфікованих біатлоністок в
умовах змагань; якість спортивної форми, інвентарю, змащення лиж, зброї та набоїв.
9.Результати проведених досліджень суттєво доповнюють сучасні положення
системи тренування та змагальної діяльності кваліфікованих біатлоністок, можуть
використовуватися фахівцями, тренерами та організаторами з біатлону, а також з
інших зимових видів спорту для її поліпшення в олімпійському циклі підготовки
національних команд до XXIII зимових Олімпійських ігор 2018 року в м. Пхьончхан
(Республіка Корея).
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АНОТАЦІЇ
ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ ТРЕНУВАННЯ ТА ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КВАЛІФІКОВАНИХ БІАТЛОНІСТОК
Карленко В.П., Бринзак В.М., Шамрай Г.І., Королькевич В.Б., Білова Н.О. Колупаєв Є.Ф.,
Бондарук Р.Р., Марунчак І.А Зубрілов Р.О., Підгрушна О.М., Трипольський В.В., Нестеров В.М.,
Вінник А.А., Смірнова З.Д., Єфанова В.В.
Національний університет фізичного виховання і спорту України
В статті наведені результати власних досліджень авторського колективу щодо
обґрунтування ефективності застосування цільового підходу в багаторічній системі тренування
та змагальної діяльності кваліфікованих біатлоністок, виявлення найбільш вагомих зовнішніх та
внутрішніх факторів, що зумовлюють формування тенденції розвитку біатлону, встановлення
взаємозв’язку таких тенденцій та ступеню їх впливу на прояв компонентів спеціальної
підготовленості кваліфікованих біатлоністок.
Ключові слова: спортивне тренування, змагальна діяльність, біатлон.
ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ТРЕНИРОВКИ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БИАТЛОНИСТОК
Карленко В.П., Брынзак В.М., Шамрай Г.И., Королькевич В.Б., Белова Н.А. Колупаев Е.Ф.,
Бондарук Р.Р., Марунчак И.А Зубрилов Р.А., Пидгрушная А.Н., Трипольский В.В., Нестеров В.Н.,
Винник А.А., Смирнова З.Д ., Ефанова В.В.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
В статье приведены результаты собственных исследований авторского коллектива,
касающиеся обоснования эффективности применения целевого подхода в многолетней системе
тренировки и соревновательной деятельности квалифицированных биатлонисток, выявления
наиболее весомых внешних и внутренних факторов, обусловливающих формирование тенденции
развития биатлона, изучения взаимосвязи и влияния тенденций на проявление компонентов их
специальной подготовленности.
Ключевые слова: спортивная тренировка, соревновательная деятельность, биатлон.
TARGET APPROACH IN TRAINING AND QUALIFIED COMPETITIVE ACTIVITIES
BIATLONISTOK
Karlenko V, Brynzak V Shamrai G, Korolkevych V, Kolupaev E, Bondaruk R, Marunchak I
Zubrilov R, Pidgrushnyi A, Tripolsky V, Nesterov V, Vinnyk A, Smirnov Z., V Yefanova
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
The paper presents the results of the research group of authors related study the effectiveness of a
targeted approach to long-term system of training and competitive activity qualified biathletes,
identifying the most powerful external and internal factors that determine the formation of trends in the
development of biathlon, examine the relationship of these trends and their impact on the manifestation
of special components readiness of the qualified biathletes.
Key words: sports training, competitive activity, biathlon.

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИКОРИСТОВУВАННЯ СУЧАСНИХ
МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ СИСТЕМ У
НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ
Віталій Кашуба, Леонід Ярмолинський
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми й аналіз останніх досліджень та публікацій. Тенденції
розвитку сучасного спорту окреслюють необхідність створення довгострокових
програм підготовки висококваліфікованого спортивного резерву для професійного
спорту. Підходи до розробки й реалізації таких програм у різноманітних видах
спорту, в тому числі й футболі, мають теоретико-методологічне обґрунтування в
низці робіт українських і закордонних дослідників [4, 6, 7, 9, 10].
Як зазначає у своїй роботі В.В. Ніколаєнко [1], найбільш інноваційні та
прогресивні моменти накопиченого досвіду довгострокової підготовки спортивного
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резерву у футболі в багатьох країнах, насамперед Західної Європи, заслуговують не
тільки пильної уваги українських спеціалістів, але й наукового обґрунтування
напрямків їхнього використання задля якісної трансформації вітчизняної системи
підготовки юних футболістів.
Останніми роками активно обговорюють проблеми вдосконалення теорії і
практики спортивної підготовки дітей, підлітків та молоді, пропонують нові методи і
підходи.
Сучасні загальнотеоретичні знання й вагомий практичний досвід управління
навчально-тренувальним процесом у галузі спорту дозволяють критично оцінювати
підготовку спортсменів у футболі, відстежувати позитивні сторони, визначати
резервні можливості й шляхи подальшого вдосконалення навчально-тренувального
процесу [2, 8].
Сьогодні, з розвитком технологій спортивної підготовки, застосування
інформаційних технологій у тренувальному процесі стало актуальною проблемою
науково-педагогічної діяльності. Постійне зростання можливостей інформаційних
систем обумовлює необхідність пошуку нових напрямків застосування сучасних
інформаційних технологій у спортивній науці та практиці, потребує ще більш
пильної уваги до можливостей оптимізації інформаційних процесів у педагогічній
діяльності [2, 3].
Дослідження було виконано згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри
кінезіології Національного університету фізичного виховання і спорту України та
Зведеного плану науково-дослідної роботи в сфері фізичної культури та спорту на
2011–2015 рр. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на тему
3.7 «Вдосконалення біомеханічних технологій у фізичному вихованні та реабілітації з
урахуванням індивідуальних особливостей моторики людини», номер державної
реєстрації 0111U001734.
Методи, організація дослідження: аналіз спеціальної науково-методичної
літератури, педагогічне спостереження. Дослідження було проведене на базі кафедри
кінезіології Національного університету фізичного виховання і спорту України.
Результати досліджень та їхнє обговорення. На основі даних
констатувального експерименту, а також дослідження низки спеціалістів [ ], які
обґрунтовують необхідність використовування інформаційних технологій у системі
спортивної підготовки, ми розробили мультимедійну інформаційно-методичну
систему «TORSO», яку доцільно використовувати як для профілактики
функціональних порушень опорно-рухового апарату (ОРА) футболістів на
початковому етапі підготовки, так і для підвищення рівня теоретичних знань тренерів
та юних футболістів.

Рис. 1. Головне вікно інформаційно-методичної системи «TORSO»
(роздруківка з екрану комп’ютера)
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Для відкриття програми необхідно активувати ярлик «TORSO», розташований у
меню «Пуск» чи на «Робочому столі», після чого на екрані з’явиться головне вікно
програми (рис.1).
Меню програми – це сторінковий елемент управління з вкладками і
гіперпосиланнями. Активувавши курсором мишки потрібну вкладку, можна отримати
доступ до необхідних функцій програми «TORSO».
На панелі робочого вікна містяться такі вкладки.
Вкладка «НАЛАШТУВАННЯ» — використовування цієї вкладки передбачає
налаштування основних елементів програми (рівень звуку, розмір відеокартинки,
розмір текстових шрифтів тощо).
Вкладка «Корисно знати» містить декілька підрозділів, орієнтованих на
отримання додаткових даних про поставу, типи її порушень. Усю інформацію подано
як окремі розділи та підрозділи:
Розділ перший  «ПРАВИЛЬНА ПОСТАВА» включає інформацію про
правильну поставу та її характеристики.
Розділ другий – «РЕКОМЕНДАЦІЇ» містить інформацію: що необхідно знати
для формування правильної постави, як запобігти виникненню порушень постави, як
правильно набути статичної робочої пози, як правильно приймати ортоградну позу,
як правильно обрати спальне місце та як правильно лежати в ліжку.
У цьому розділі подано рекомендації про те, як правильно набувати
вертикального положення тіла. Зважаючи на те, що величезну кількість часу в школі
та вдома діти проводять за партою чи письмовим столом, готуючи домашнє завдання,
в цьому розділі приділено увагу питанням правильного положення тіла під час
сидіння за столом. Варто зазначити, що в розділі також подано інформацію про те, як
правильно готувати місце для сну, і як правильно приймати положення тіла під час
сну.
У розділі «ПРО ПОРУШЕННЯ ПОСТАВИ» репрезентовано інформацію про
порушення постави у фронтальній і сагітальній площинах.
У розділі «ПОРУШЕННЯ ОПОРНО-РЕСОРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТОПИ» 
коротка інформація про те, що таке плоскостопість і методи її визначення.
3. Вкладка «Рекомендації для тренерів» містять інформацію про
можливості використовування корекційно-профілактичних заходів у навчальнотренувальному процесі юних футболістів. Цей розділ надає можливість перейти до
бази даних відеоуроків. Ці наочності – відеоролики з комплексом фізичних вправ,
розроблених для використовування в процесі навчально-тренувальних занять.

Рис. 2. Вікно інформаційно-методичної системи «TORSO»  «Рекомендації для
дітей» (роздруківка з екрану комп’ютера)
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Вкладка «Рекомендації для батьків» інформує про можливості
використовування корегувальних фізичних вправ у домашніх умовах.
Вкладка «Рекомендації для дітей» подає інформацію, спрямовану на
підвищення мотивації у дітей для занять фізичними вправами (рис. 2).
У кожному підрозділі наявне гіперпосилання, за допомогою якого можна
отримати детальнішу інформацію на цю тему: все, що потрібно зробити – лише
активувати посилання детальніше внизу сторінки.
Висновки: Останнім часом у методиці спортивної підготовки помітні
радикальні зміни, пов’язані зі збільшенням конкуренції на великих змаганнях і
висуненням на перший план тренувальних програм, виконання яких часто перевищує
адаптаційні можливості організму людини. Ця проблема набуває особливої гостроти
на початкових етапах багатолітньої підготовки дітей і підлітків, коли резерви їхнього
організму інтенсивно витрачаються на природне зростання й розвиток, а також на
енергетичне і пластичне забезпечення заданих навантажень. Таке становище
поглиблюється ранньою спеціалізацією в спорті, інтенсифікацією тренувань і їхнім
негативним впливом на організм людини. Виникають протиріччя між підвищеними
вимогами до підготовки юних спортсменів, що продиктовані необхідністю
постійного зростання результатів та обмеженими функціональними можливостями
їхнього організму, який розвивається.
Сьогодні, в умовах нестримної технологізації діяльності тренера,
запровадження комп’ютерних технологій у практику підготовки юних спортсменів
та пошук шляхів їхнього ефективного використання дозволить вивести якість
підготовки спортивного резерву на вищий методичний рівень.
Навчальний матеріал розробленої мультимедійної програми містить два
розділи: теоретичний і практичний. Теоретичний розділ складається зі самостійних,
взаємопов’язаних, оптимальних за величиною блоків інформації: про правильну
поставу, порушення постави, особливості організації статодинамічного режиму.
Фото- і відеоряд практичного розділу розкривають особливості використовування
фізичних вправ, спрямованих на корекцію порушень постави в процесі навчальнотренувальних занять. Створена мультимедіа інформаційно-методична система є
інтерактивною та адаптивною.
Перспективи подальших досліджень будуть пов’язані з упровадженням
мультимедіа інформаційно-методичної системи до навчально-тренувального процесу
юних футболістів.
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АНОТАЦІЇ

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИКОРИСТОВУВАННЯ СУЧАСНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ
ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ СИСТЕМ У НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ
ПРОЦЕСІ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ
Віталій Кашуба, Леонід Ярмолинський
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Сучасні загальнотеоретичні знання й вагомий практичний досвід управління навчальнотренувальним процесом у галузі спорту дозволяють критично оцінювати підготовку спортсменів
у футболі, відстежувати позитивні сторони, визначати резервні можливості й шляхи подальшого
вдосконалення навчально-тренувального процесу. Сьогодні, з розвитком технологій спортивної
підготовки, застосування інформаційних технологій у тренувальному процесі стало актуальною
проблемою науково-педагогічної діяльності. Постійне зростання можливостей інформаційних
систем обумовлює необхідність пошуку нових напрямків застосування сучасних інформаційних
технологій у спортивній науці та практиці, потребує ще більш пильної уваги до можливостей
оптимізації інформаційних процесів у педагогічній діяльності. Навчальний матеріал розробленої
мультимедійної програми передбачає два розділи: теоретичний і практичний. Теоретичний розділ
складається з самостійних взаємопов’язаних та оптимальних за величиною блоків інформації:
про правильну поставу, порушення постави, особливості організації статодинамічного режиму.
Практичний розділ представлено фото- й відеорядом, які розкривають особливості використання
фізичних вправ, спрямованих на корекцію порушень постави в процесі навчально-тренувальних
занять.
Ключові слова: юні спортсмени, інформаційні технології, мультимедіа.
К ВОПРОСУ О ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО СИСТЕМ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ
ПРОЦЕССЕ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
Виталий Кашуба, Леонид Ярмолинский
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Современные общетеоретические знания и большой практический опыт управления
учебно-тренировочным процессом в области спорта позволяют критически подходить к оценке
подготовки спортсменов в футболе, прослеживать положительные стороны, определять
резервные возможности и пути дальнейшего совершенствования учебно-тренировочного
процесса. Сегодня с развитием технологий спортивной подготовки применение
информационных технологий в тренировочном процессе стало актуальной проблемой научнопедагогической деятельности. Постоянный рост возможностей информационных систем
вызывает необходимость поиска новых направлений применения современных информационных
технологий в спортивной науке и практике, требует еще более пристального внимания к
возможностям оптимизации информационных процессов в педагогической деятельности.
Учебный материал разработанной мультимедийной программы содержит два раздела:
теоретический и практический. Теоретический раздел состоит из самостоятельных,
взаимосвязанных, оптимальных по величине блоков информации: о правильной осанке,
нарушениях осанки, особенностях организации статодинамического режима. Практический
раздел представлен фото и видеорядом раскрывающих особенности использования физических
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упражнений направленных на коррекцию нарушений осанки в процессе учебно-тренировочных
занятий.
Ключевые слова: юные спортсмены, информационные технологии, мультимедиа
ON THE USE OF MODERN MULTIMEDIA INFORMATION SYSTEMS IN
METHODOLOGICAL TRAINING PROCESS OF YOUNG SPORTSMEN
Vitaly Kaszuba, Leonid Yarmolynskyy
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Modern theoretical knowledge and significant experience in the field of sport training and
education management allow us critically evaluate approaches towards training process of football
players, track positive developments, identify potential capacities for further improvement of the
training process. With the development of the modern technologies in sports training, its application in
the training process has become an actual issue of the pedagogical and scientific research. On-going
development of the information systems provides opportunities to search for new areas of application of
modern information technologies in sports science and practice; it also gives new perspectives for the
optimization of information processes in education. Developed educational multimedia program
consists of theoretical and practical sections. The theoretical section includes independent and
interrelated balanced blocks of information on: correct posture, posture disorders, and specifics of
static and dynamic mode. The practical section includes photo and visual information of the specialized
physical exercises aimed at correcting posture disorders during the training sessions.
Key words: young athletes, information technologies, multimedia.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ВЫНОСЛИВОСТИ ЖЕНЩИН-БОКСЕРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Сергей Киприч, Саида Гасанова
Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г.Короленка
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Актуальность. В настоящее время получила активное развитие система
женского бокса. Женский бокс включен в программу олимпийских игр, проводятся
чемпионаты мира, престижные международные соревнования. Значительно возросла
конкуренция, и как следствие, напряженность соревновательной борьбы. В системе
подготовки боксеров все больше внимание уделяется не только совершенствованию
специфических умений и навыков, но и тех сторон подготовленности, которые
позволяют поддерживать высокий уровень работоспособности в условиях
повышенного напряжения функционального обеспечения соревновательной
деятельности, в том числе в условиях накопления утомления[3].
Все это предполагает более широкое применение средств и методов спортивной
тренировки, направленных на повышение функционального обеспечения
специальной выносливости боксеров. Вместе с тем, сложилось понимание того, что
совершенствование специальной выносливости женщин-боксеров во многом связано
с переносом методических подходов, принятых в системе физической подготовки в
мужском боксе [5]. Требования к специальной физической подготовке женщин в
специальной литературе представлено явно недостаточно. На необходимость
учитывать специфические требования к функциональному обеспечению специальной
выносливости на которые указывают специалисты в женском спорте[6]. При этом
авторы отмечают, что высокая степень специфичность функциональных
возможностей проявляется по высокоспециализированным реактивным свойствам
организма, которые могут быть охарактеризованы по реакции кардиореспираторной
системы на нарастание ацидемических сдвигов в организме [2].
Одновременно отмечено отсутствие данных о структуре функционального
обеспечения специальной выносливости, в частности об отсутствие нормативной
базы специальных функциональных возможностей женщин-боксеров, которые
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позволяют охарактеризовать специфические реактивные свойства КРС в процессе
тренировочных и соревновательных нагрузок [2,7]. Это существенно ограничивает
возможности определения специализированной направленности физической
подготовки, уточнения режимов работы и управления на этой основе специальной
физической подготовленностью женщин-боксеров.
Вследствие вышесказанного можно говорить о высокой актуальности
исследований, проведенных для определения количественных и качественных
характеристик функционального обеспечения специальной выносливости женщинбоксеров.
Работа выполнена согласно Сводного плана НИР в области физической
культуры и спорта на 2011-2015 гг. по теме «Индивидуализация тренировочного
процесса квалифицированных единоборцев» (№ госрегистрации 0111U001723), по
теме «Построение подготовки и соревновательной деятельности спортсменов в
олимпийских циклах и на этапах многолетнего совершенствования» (№
госрегистрации 0112U003205), по теме «Критерии оценки функционального
потенциала спортсменов высокого класса» (№ госрегистрации 0114U001482).
Цель работы - определить специфические характеристики функционального
обеспечения специальной выносливости квалифицированных боксеров женщин.
Методы и организация исследований. Исследования были проведены в
лаборатории теории и методики спортивной подготовки и резервных возможностей
спортсменов Национального университета физического воспитания и спорта
Украины. В исследовании приняли участие 16 женщин-боксеров высокой
квалификации в возрасте 19-24 лет.
Для оценки специальной выносливости спортсменов была использована
методика регистрации основных параметров работоспособности боксеров
«Спудерг−10»: сила ударов (кг), время (мс), тоннаж (кг), градиент эффективности
ударов (ГЭУ). Это позволило оценить функциональные возможности боксеров в
процессе моделирования соревновательной деятельности в тесте 3 раунда по 3
минуты (тест «3х3»)[4].
Для оценки реакции кардиореспираторной системы в условиях выполнения
теста «3х3» использовался портативный эргоспирометрический комплекс
«Meta Max 3B» (Cortex, Германия) и методический подход для определения аэробных
и анаэробных возможностей организма 2. В реальном масштабе времени
(“breathbybreath”) определяли основные характеристики реакции дыхательной
системы: легочную вентиляцию (VE), частоту дыхания (Fт), дыхательный объем (VT),
концентрацию CO2 и О2 в выдыхаемом (FEO2, FECO2) и в альвеолярном воздухе
(FAO2, FACO2), потребление О2 (VO2), выделение СО2 (VCO2), газообменное
отношение (VCO2·VO2-1), вентиляционные эквиваленты для О2 (EQO2=VE·VO2-1) и
для СО2 (EQCO2=VE·VCO2-1), парциальное напряжение углекислого газа (Р АСО2) и
кислорода (РАО2) в альвеолярном воздухе (конечно-выдыхаемая) и др. Учитывая, что
измерения проводились в открытой системе, показатели внешнего дыхания
приведены к условиям BTPS, а газообмена - к условиям STP. Регистрация частоты
сердечных сокращений (HR, уд·мин-1) проводилось с помощью "SportTesterPolar"
(Финляндия).
Тестирование проводилось после дня отдыха при стандартизированном режиме
питания и питьевого режима. Спортсмены были осведомлены о содержании тестов и
дали согласие на их проведение. При проведении комплексных биологических
обследований с участием спортсменов придерживались законодательства Украины об
охране здоровья и Хельсинской декларации 2000 г., директивы Европейского
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общества 86/609 относительно участия людей в медико-биологических
исследованиях.
Статистическая обработка результатов проводили с использованием
компьютерной
программы
"MicrosoftExcel"
с
определением
основных
статистических
показателей:
среднее
арифметическое
значение
(М),
среднеквадратическое отклонение (SD), коэффициент вариации (CV, %),
минимальное и максимальное значение показателя в выборке, медиану и др. [1].
Результаты
исследования.
Анализ
проявления
специальной
работоспособности и характер изменений функционального обеспечения работы
женщин-боксеров оценивался в процессе выполнения каждого из трех раундов
тестового задания. В таблице 1 представлены показатели первого раунда (начальной
части теста «3х3»). Так, по большинству показателей их средние значения имели
достаточно высокий уровень. По трем показателям – силе, тоннажу, градиенту
эффективности ударов отмечены значительнее индивидуальные различия
показателей (CV>15%, 20,8–26,8%). По времени нанесения ударов показатели
индивидуальных различий были статистически недостоверными (CV=6,5%).Есть
основания полагать, что указанные различия связаны с индивидуальной манерой
ведения боя.
Таблица 1
Показатели работоспособности и реакции кардиореспираторной системы
квалифицированных женщин-боксеров при выполнении начальной части
(первого раунда) теста «3х3» (n=21)

М

19,7 380,6 3074,6

0,065

Показатели реакции КРС
190,8 108,8 34,3 3,3 49,4 54,0 36,8

SD

5,3

24,7

824,8

0,013

10,6

21,1

4,7

0,6

CV

26,8

6,5

26,8

20,772

5,5

19,4

13,8

19,3 17,2 14,6 13,6 30,7

8,5

7,9

5,0

3,3
1,0

Обращает на себя внимание невысокий уровень индивидуальных различий ряд
показателей функционального обеспечения работы (CV 5,5%−13,8%). При этом
наиболее низкие уровни различий, представленных данных были у спортсменок по
тем характеристикам, которые определяют высокую степень напряжения
функционального обеспечения работы (HR, PАCO2). Необходимо отметить, что эти
показатели имели высокий средний уровень значений. Здесь важным
обстоятельством является высокий уровень различий реакции КРС и аэробного
энергообеспечения на подобные функциональные сдвиги в организме. Значение
реактивности КРС на нарастание метаболического ацидоза показано на примере
оценки соотношения прироста легочной вентиляции относительно стандартного
прироста парциального напряжения СО2 – соотношение ΔVE/ΔPАCO2,
характеризующее
чувствительность
вентиляторной
реакции
к
гиперкапнии(CV=30,7%). С этим связаны повышенные (относительно средних
показателей группы) уровни легочной вентиляции у отдельных спортсменок, при
сниженном уровне реакции относительно группы.
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М

21,3

395,6

SD
CV

4,9

33,0

23,0

8,3

2992,2

0,063

868,3 0,01932
29,0 30,4741

Показатели реакции КРС
192,9 107,4 32,1 3,2
51,5 48,4 36,0
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Анализ корреляционных связей указал на наличие статистически достоверных
связей показателей реакции легочной вентиляции с показателями мощности работы и
градиентом эффективности ударов (наличие связей на уровне r = 0,69–0,73).
Одновременно установлена тенденция к связи вентиляционного эквивалента по О 2,
также характеризующего эффективность легочной вентиляции (наличие связей на
уровне r = 0,51–0,53).
В таблице 2 представлены показатели второго раунда (средней части теста
«3х3»). Из таблицы видно, что во втором раунде по большинству характеристик
отмечается увеличение уровня специальной работоспособности. При этом, по
сравнению с показателями первого ранда значительно возросли индивидуальные
различия показателя градиента эффективности ударов. По показателям
функциональных возможностей сохранились особенности индивидуальных различий
показателей. Исключение составляет повышение среднего уровня и снижение
(приведение к норме) диапазона индивидуальных различий показателя
максимального потребления О2 (VO2max). Это свидетельствует о роли и значении
аэробного энергообеспечения работоспособности женщин-боксеров в средней части
поединка.
Таблица 2
Показатели работоспособности и реакции кардиореспираторной системы
квалифицированных женщин-боксеров при выполнении средней части (второго
раунда) теста «3х3» (n=21)

3,1

8,9

18,2

8,6

0,6

5,8

6,1

4,0

1,0

4,6

17,0

26,8

17,9

11,2

12,6 11,2

32,1

Об этом также свидетельствует анализ корреляционных показателей
потребления О2 с показателями специальной работоспособности (r = 0,67–
0,78,р˂0,05). Обращает на себя внимание высокий уровень взаимосвязи показателей
парциального напряжения CO2 с указанными выше характеристиками
работоспособности (r = 0,77–0,88, р˂0,05), что свидетельствует об усилении
ацидемических влияний в организме на проявление специальной выносливости
боксера.
В таблице 3, представлены показатели третьего раунда (заключительная часть
теста «3х3»). Обращает на себя внимание тот факт, что по большинству показателей
работоспособности и функционального обеспечения специальной выносливости по
сравнению с показателями второго раунда значения не изменились. Уровни
корреляционных значений сохранились в пределах, зарегистрированных во втором
раунде.Оценка этого феномена требует анализа. С одной стороны, это характеризует
высокий уровень выносливости спортсменок, а также количественные и
качественные характеристики аэробного энергообеспечения на основании которых
может быть сформирована специализированная направленность специальной
172

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

VE/PАCO2

EQСО2

EQО2

VO2, мл·мин-1 кг-1

VCO2, л·мин-1

PАCO2, мм рт.ст.

VE, л·мин-1

HR, уд·мин-1

ГЭУ

Тоннаж, кг

Время, мс

сила, кг

Статистические
показатели

физической подготовки, с другой свидетельствует о наличии определенных резервов
функциональной подготовленности женщин-боксеров.
Таблица 3
Показатели работоспособности и реакции кардиореспираторной системы
квалифицированных женщин-боксеров при выполнении заключительной части
(третьего раунда) теста «3х3» (n=21)

Показатели реакции КРС
М
SD
CV

20,9 385,8 2970,5 0,067 192,8 107,0 34,8 3,1 50,9 44,8 33,5 3,0
5,0 30,7 804,7 0,018
6,6
18,3 4,1 0,6 7,4 6,9 9,6 0,9
23,8 8,0
27,1 26,729 3,4
17,1 11,7 17,8 14,6 15,5 28,6 29,0

На эти резервы указывает сниженный уровень реактивности КРС в ответ на
нарастание ацидемических сдвигов в организме. Достоверных различий показателей
VE, ΔVE/ΔPАCO2 зарегистрированных во втором и третьем раундах не
зарегистрировано. Вместе с тем, увеличение концентрации СО2 в выдыхаемом
воздухе, а также значительное увеличение индивидуальных различий этого
показателя свидетельствует (EQСО2) говорит о предпосылках к накоплению
повышенного
уровня
метаболического
ацидоза
и
возникновению
некомпенсированного утомления у большинства спортсменок.
Обсуждение. В результате проведенного исследования установлено, что
функциональное обеспечение специальной выносливости женщин-боксеров имеет
отличия в течение первого–третьего раундов. При одинаковом напряжении
функциональных механизмов обеспечении работоспособности, скорости нарастания
ацидемических сдвигов в течение всего периода измерений отмечены существенные
различия реакции компенсации нарастающих ацидемических сдвигов. Наиболее
полно они проявляются во втором ранде и сохраняются в заключительной части
поединка. Отличительной особенностью реактивности КРС женщин-боксеров
является отсутствие выраженной реакции дыхательной компенсации нарастающего
метаболического ацидоза. Это проявляется на фоне накопления утомления. Анализ
индивидуальных данных показал, что оптимальный тип реактивности КРС в
условиях нагрузок соревновательного типа был зарегистрирован у двух спортсменок.
В первом раунде отмечен высокий уровень реакции легочной вентиляции на
увеличение выдыхаемого парциального давления СО2(ΔVE/ΔPАCO2>3,2), во втором
ранде
отмечен
высокий
и
стабильный
уровень
потребления
О2
(VО2max>51,1;VО2meanне менее 10% VО2peak), в третьем раунде повышенный
уровень реакции легочной вентиляции (VЕ>110,0 л·мин-1). Этот тип реакции
организма в течение всего поединка является критерием оптимизации реактивных
свойств КРС и как следствие высоких предпосылок реализации функционального
потенциала спортсменок.
Приведенные данные свидетельствует о необходимости не только
совершенствовать систему контроля функционального обеспечения специальной
выносливости женщин-боксеров, но реализации системы оценки как функции
173

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
управления специальной физической подготовки боксеров женщин. Это может быть
выражено в разработке тренировочных режимов работы на основе традиционных
средств специальной подготовки женщин-боксеров при условии оптимизации
режимов работы и применения специальных критериев нагрузки преимущественно
аэробной, анаэробной направленности, оптимизации специфических сторон
реактивности КРС организма.
Выводы
1. Полученные результаты дают основания для формирования нового
методического подхода в организации специальной физической подготовки женщинбоксеров высокой квалификации, который основан на оценке функционального
обеспечения специальной выносливости боксеров.
2. Результаты анализа показали высокий уровень взаимосвязи характеристик
специальной
выносливости
женщин-боксеров
и
показателей
реакции
кардиореспираторной системы. Наиболее высокий уровень связи был отмечен при
оценке показателей силы, времени удара, тоннажа, градиента эффективности ударов
и реакции кардиореспираторной системы на нарастания метаболических сдвигов в
организме.
3. Наиболее высокий уровень изменений реакции кардиореспираторной
системы и аэробного энергообеспечения отмечен в первом и втором раунде.
Специфической особенностью реакции кардиореспираторной системы женщинбоксеров было отсутствие выраженной реакции дыхательной компенсации
метаболического ацидоза в третьем раунде в условиях нарастающего утомления.
Этот тип реакции был отмечен 90,5% испытуемых. У двух спортсменок, отмечен
оптимальный тип реакции кардиореспираторной системы, который связан с
активизацией компенсаторных функций организма в ответ на нарастание
ацидемических сдвигов.
4. Показана необходимость формирование высокоспецифических критериев
тренировочных нагрузок в процессе специальной физической подготовки. Эти
критерии связаны с учетом реактивных свойств кардиореспираторной системы,
которые лежат в основе срочных и долгосрочных адаптационных процессов в
условиях напряженной двигательной деятельности женщин-боксеров. Эти свойства
требуют оптимизации в процессе тренировочных и соревновательных нагрузок
аэробной и анаэробной направленности в процессе технико-тактической подготовки
боксеров.
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении. Показаны
основания для разработки тренировочных средств, направленных на формирование
специального реализационного потенциала боксеров высокой квалификации при
нагрузках специализированной направленности.
1.

2.

3.
4.
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АНОТАЦІЇ

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ ЖІНОКБОКСЕРІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
Сергій Киприч, Саїда Гасанова
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Результати аналізу показали високий рівень взаємозв'язку характеристик спеціальної
працездатності боксерів жінок і реакції кардіореспіраторної системи. Найбільш високий рівень
зв'язку був відзначений при оцінці показників сили, часу удару, тоннажу, градієнта ефективності
ударів і реакції кардіореспіраторної системи на наростання метаболічних зрушень в організмі.
Найбільш високий рівень змін реакції кардіореспіраторної системи і аеробного
енергозабезпечення відзначений у першому і другому раунді. Специфічною особливістю реакції
кардіореспіраторної системи боксерів жінок була відсутність вираженої реакції дихальної
компенсації метаболічного ацидозу в третьому раунді в умовах наростаючого стомлення.
Ключові слова: жінки-боксери, функціональні можливості, спеціальна витривалість,
кардіореспіраторна система.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ
ЖЕНЩИН-БОКСЕРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Сергей Киприч, Саида Гасанова
Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г.Короленка
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Результаты анализа показали высокий уровень взаимосвязи характеристик специальной
работоспособности боксеров женщин и реакции кардиореспираторной системы. Наиболее
высокий уровень связи был отмечен при оценке показателей силы, времени удара, тоннажа,
градиента эффективности ударов и реакции кардиореспираторной системы на нарастания
метаболических сдвигов в организме. Наиболее высокий уровень изменений реакции
кардиореспираторной системы и аэробного энергообеспечения отмечен в первом и втором
раунде. Специфической особенностью реакции кардиореспираторной системы боксеров женщин
было отсутствие выраженной реакции дыхательной компенсации метаболического ацидоза в
третьем раунде в условиях нарастающего утомления.
Ключевые слова: женщины-боксеры, функциональные возможности, специальная
выносливость, кардиореспираторная система
FUNCTIONAL PROVIDING OF THE SPECIAL ENDURANCE OF WOMEN OF
BOXERS OF HIGH QUALIFICATION
Sergey Kiprich, Saida Gasanova
Poltava NationalPedagogical University name of V.G.Korolenko
NationalUniversity of Physical Educationand Sport of Ukraine
The results of analysis showed the high level of intercommunication indexes capacity of boxers–
women and indexes reaction cardiorespiratory system. The highest level of connection was marked at
the estimation indexes of force, time blow, tonnage, gradient efficiency of shots and reaction the
cardiorespiratory system on growths of metabolic changes in an organism. The highest-level changes
reaction the cardiorespiratory system and aerobic energy supply is marked in the first and second round.
The specific feature of reaction of the cardiorespiratory system of boxers–women was absence of the
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expressed reaction of respiratory indemnification of metabolic acidosis in the third round in the
conditions of increasing fatigue
Keywords: women–boxers, functional possibilities, special endurance, cardiorespiratory system

ВИКОРИСТАННЯ РУХЛИВИХ ІГОР В ТЕХНІКО-ТАКТИЧНІЙ
ПІДГОТОВЦІ ДЗЮДОЇСТІВ ВІКОМ 17-18 РОКІВ
Ірина Коваленко
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Навчально-науковий інститут фізичної культури
Останнім часом дзюдо набуває в світі все більшу популярність. Дзюдо виховує в
людині відчуття дисциплінованості, самовладання, відповідальності, колективізму. В
умовах науково-технічного прогресу вимоги до фізіологічних, психічних,
емоціональних сфер життя організму студентів підвищуються, тому ефективна
організація фізичного виховання у вищій школі має важливе значення .
Проблема підвищення техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів пов'язана з
постійним пошуком інноваційних засобів та методів, спрямованих на вдосконалення
процесу навчання в дзюдо [1, 2]. Останні наукові дослідження з підготовки
висококваліфікованих дзюдоїстів спрямовані на вивчення та оптимізацію навчальнотренувального процесу спортсменів (К.В. Ананченко, 2007; Т.Г. Данько, 2008;
С.В. Латишева, 2010); з підготовки юних дзюдоїстів спрямовані на розвиток
спеціальної фізичної та технічної підготовки на початковому етапі навчання
(Т.Б. Кутек, В.А. Кучерук, 2014). У той час, як у вивченій нами літературі
недостатньо приділено уваги застосуванню рухливих ігор з елементарними формами
єдиноборств у технічній та тактичній підготовці дзюдоїстів-початківців віком 17-18
років.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кількість підлітків, які займаються
спортивними єдиноборствами (зокрема і боротьбою дзюдо) збільшується, разом з
тим поліпшується якість їх спортивної підготовки. В останніх дослідженнях (Г.М.
Арзютова, 2004; Ф.І. Загури, 2007) розглянуто окремі підходи до вдосконалення
індивідуальної підготовленості дзюдоїстів, в роботах (Ананченко К.В., Середи В.В.,
2008) проаналізовано основні принципи тренування, систему і зміст її, засоби та
методи техніко-тактичної підготовки юних дзюдоїстів [2, 3]. Дослідження (Коблєв
Я.К., Черміт К.Д., Рубанов М.Н., 1985, Коваленко І.М., 2014) підтверджують
необхідність застосування рухливих ігор, як засобу підготовки юних дзюдоїстів.
Проте, до цього часу в теорії і практиці боротьби не достатньо висвітлено питання з
розробки методики техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів віком 17-18 років з
впровадженням в неї рухливих ігор під час секційних занять в ВНЗ. У зв’язку з цим
нами було визначено необхідність розробити методику техніко-тактичної підготовки
дзюдоїстів віком 17-18 років з впровадженням в неї рухливих ігор під час секційних
занять в ВНЗ.
Роботу виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи СумДПУ імені
А. С. Макаренка Міністерства освіти і науки України на 2011–2015 рр. за темою
«Підвищення рівня здоров’я та фізичної підготовленості різних груп населення
засобами фізичної культури» (номер державної реєстрації 0111U005736).
Метою нашого дослідження є удосконалення техніко-тактичної підготовки
дзюдоїстів віком 17-18 років за допомогою застосування рухливих ігор в навчальнотренувальному процесі.
Для досягнення цієї мети були визначені наступні завдання :
1) Проаналізувати особливості навчання техніки і тактики дзюдо;
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2) Визначити методику техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів віком 17-18
років з впровадженням в неї рухливих ігор під час секційних занять в ВНЗ.
Для реалізації поставлених завдань використано такі методи дослідження:
методи теоретичного аналізу й узагальнення даних науково-методичної літератури;
педагогічні методи дослідження: педагогічне спостереження, педагогічний
експеримент; методи математичної статистики.
Педагогічний експеримент проводився в умовах навчально-тренувального
процесу (секційні заняття) дзюдоїстів-початківців віком 17-18 років в СумДПУ ім. А.
С. Макаренко та ДЮСШ «Фрунзенець», рік навчання дзюдо 1-2 роки. Навчальнотренувальні заняття проводились систематично 3 рази на тиждень протягом 7
місяців. За допомогою педагогічного експерименту перевірено вплив рухливих ігор
на рівень техніко-тактичної підготовленості спортсменів. Експериментальна група
сформована з 16 юнаків 17-18 річного віку і контрольна група – 16 юнаків такого ж
віку. Експериментальна група займалася спеціально розробленими рухливими
іграми, які ми впроваджували в кінці підготовчої, основній і заключній частинах
занять з дзюдо.
Результати дослідження та їх обговорення. Вивчення спеціальної літератури і
аналіз практичної роботи тренерів виявили, що методика початкового навчання в
дзюдо часто не враховує вікових особливостей борців, які розпочинають заняття в
юнацькому віці, багато в чому повторює методику навчання спортсменів високого
класу.
На етапі базової техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів, які знайомляться з
дзюдо в юнацькому віці, є формування у них багатого арсеналу рухових умінь і
навичок, освоєння технічних прийомів, що становлять основу дзюдо. Так, як серед
основних засобів техніко-тактичної підготовки борців значне місце займають рухливі
ігри Ю. Г. Коджаспиров [7], вказує на їх обов’язкове використання з метою
формування навичок початкових і підготовчих дій за рахунок високого емоційного
збудження, характерного для ігрових умов.
Під час проведення секційних занять у ВНЗ спортсмени за допомогою ігор
апробовують технічний арсенал дзюдо. Застосування координаційних ігор, в які
входять ігри в торкання, ігри з атакуючими захопленнями, ігри на зрив захоплень,
ігри в дебют і ігри на тиснення цілеспрямовано формують елементарні навички і
елементи техніки. Вони допомагають сформувати цілий блок базової техніки, що
складається з пересувань, захоплень і стійок [7].
При проведенні ігор з елементарними формами боротьби підбір гравців
здійснюється з рівних, сильніших і слабкіших партнерів [7]. Ігри з торканнями і ігри
із захватами, проводяться розбивши всіх учнів по парах. Перелік ігор підбирається
згідно завдань, що стоять у програмі початкової підготовки у дзюдо. Час на ігри
розподіляли таким чином: ігри з торканнями послідовно по заняттях: потилиці – 4 хв;
руки – 4 хв; стегна – 4 хв; комбінації – кожне заняття – 4 хв. Ігри з атакуючими
захватами: голови – 4 хв; руки – 4 хв; тулуба – 4 хв; руки – 4 хв послідовно на
заняттях і комбінації – 4 хв на кожному занятті. Ігри з тисненнями: спиною вперед –
4 хв; без рук – 4 хв; з руками – 4 хв послідовно по 4 хвилини на заняття. Ігри з
елементарними технічними діями: по 5 хв кожна гра послідовно на заняттях.
Загальна кількість часу, який ми виділяли на спеціалізовані рухливі ігри, складала 24
хв в кожному занятті. Для ефективного освоєння елементарних технічних дій ми
проводили чотири хвилинні ігри чотирьох типів в поєднанні з двома іграми
комбінаційної спрямованості.
Одним із завдань ігор з торканням полягає в торканні одним з партнерів
обумовлених точок тіла, викликаючи реакції захисту у іншого. Запропоновані ігри
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розділяються на ігри першого і другого порядку. Ігри-завдання першого порядку
припускають однакові завдання обом партнерам. Перемога в даному епізоді може
бути досягнута шляхом захоплення правої руки суперника зовні, а потім торкання
попереку лівою, але те ж саме може зробити суперник. Результат єдиноборства буде
на користь спритнішого, швидшого і сильнішого партнера. Ігри другого порядку
передбачають різне завдання кожному з партнерів. Застосування варіантів ігорзавдань в торкання першого і другого порядку з різними умовами значно збільшує
кількість завдань.
Захисні дії (реакції захисту) при торканні різних частин тіла і рук викликають
необхідність ухвалення певної пози, сприяючої формуванню окремих операцій,
техніко-тактичних дій, що виникають в ході єдиноборства: атаки і захисту. Ігри
застосовуються в підготовчій частині заняття на всьому протязі навчання. При
проведенні ігор змінюють їх порядок зон торкання: груди – спина, права – ліва
сторона і т.д.
Для різноманітності варіантів ігор необхідно дотримуватись ряду умов їх
виконання: торкатися тільки строго певних точок, зон або частин тіла суперника;
виконувати торкання однією або двома руками (якою саме, одночасно або
послідовно, в якій стороні і т.п.); переміщатися по килиму в межах заданої площі,
обмеженої довкруги, квадратом і т.п.; обидва партнери виконують однакові (або різні)
завдання; відступати можна (не можна); руки захоплювати можна (не можна) і т.д.
[6]. Такі ігри застосовують при навчанні захисним діям. Наприклад, торкання лівого
плеча правою рукою формує навичку уникнення захвату за плече або одвороту
партнера. Торкання одночасно двох плечей сприяє формуванню у того, що атакується
навичок захисту за допомогою випрямляння свого тулуба та ін.
При системному і цілеспрямованому використанні спеціалізованих рухливих
ігор найбільш повноцінно відбувається процес освоєння технічної сторони
спортивних рухів. На початковому етапі ознайомлення із спеціальною технічною
дією гри виконують роль вправ, що підводять, де дана дія представлена в
спрощеному варіанті. На етапі закріплення технічної дії використовуються складніші
ігри і ігрові змагання, що містять елементи технічної дії, що вивчається. Слід
зазначити, що закріплені в ігрових умовах навички рухів порівняно легко
перебудовуються при подальшому, більш поглибленому вивченні техніки рухів. Це, у
свою чергу, сприяє створенню міцної основи для подальшого навчання технічним
діям.
В процесі участі в рухливих іграх, що послідовно ускладнюються, у юнаківдзюдоїстів розвиваються всі необхідні якості, що забезпечують успіх в тактичному
єдиноборстві: швидкість реакції і орієнтування, тактичне мислення, рішучість і
сміливість. Застосування спеціалізованих рухливих ігор змагальним методом, де в
умовах змагань закріплюються і удосконалюються елементи технічних дій, є однією з
форм, що дозволяє реалізувати психологічну готовність спортсменів до змагальної
діяльності.
Таким чином, в системі засобів навчання і тренування дзюдоїстів спеціалізовані
рухливі ігри є не тільки допоміжними вправами, активізуючими увагу, що створюють
оптимальний емоційний фон навчально-тренувального заняття, але і виступають як
незамінний основний засіб, що підвищує ефективність спеціалізованого
тренувального процесу. Ігри з елементами єдиноборства сприяли наданню
ефективної дії на процес навчання елементам тактики і формування оперативного
(тактичного) мислення у дзюдоїстів-початківців. Включення спеціалізованих ігор в
тренувальний процес значно сприяло розвитку фізичних можливостей, а відповідний
рівень розвитку фізичних якостей сприяв підвищенню ефективності спортивної
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техніки відповідно до урахування тих специфічних умов, що моделюються ігровими
ситуаціями, в яких вони виявляються.
Визначення результатів навчання і вдосконалення елементів техніки кидків і
переворотів до та після педагогічного експерименту дали наступні результати,
оцінювання вели за п’ятибальною шкалою (таб. 1). Первинні результати
формувального експерименту свідчать, що показники учнів ЕГ та КГ достовірно не
відрізняються (р>0,05). Однак після експерименту згідно з отриманих даних з
таблиці 1 у всіх видах тестових завдань результати в експериментальної групі
статистично достовірно кращі, ніж аналогічні юнаків контрольної групи (p<0,05), що
свідчить про правильність обраної нами методики техніко-тактичної підготовки, яка
включала спеціалізовані рухливі ігри з елементарними формами боротьби.
Таблиця 1.
Оцінювання техніки виконання кидків та переворотів і утримань партнера
до та після експерименту, (5 бальна шкала).
Група

ЕГ
КГ
t; р

Кидки партнера, що
стоїть на місці без
протидій, вліво,
вправо, вперед, назад.
до
після
3,8
4,80,34
3,7
4,00,52.
t=0,53;
t=5,0;
p>0,05
p<0,05

Кидки партнера, без
його опору, в
пересуванні по
татамі.
до
після
3,5
4,80,34
3,7
4,30,48
t=0,48;
t=5,6;
p>0,05
p<0,05

Перевороти,
утримання партнера
без його протидії в
партері.
до
після
3,4
4,80,34
3,5
4,10,45
t=0,53;
t=5,0;
p>0,05
p<0,05

Крім того, було проведено тестування технічної підготовленості (оцінка
здібності до ведення єдиноборства) з отриманих результатів суттєво кращі
результати після експерименту виявлено у ЕГ, ніж результати тестування в КГ
(p<0,05). У виконанні всіх тестових завдань учні експериментальної групи досягли
вищих результатів і виконували запропоновані вправи більш швидко і технічно
правильно, ніж учні КГ. Підвищення результатів в тестових вправах у
експериментальній групі склало 22%, а в контрольній – 16 %.
Ігрова методика виявилася достатньо ефективним засобом підвищення якості
тактичного мислення і активізації стилю ведення сутички, причому це досягається
перш за все за рахунок індивідуалізації і варіативності дій, про що свідчать
достовірно значущі відмінності при виконанні прийомів-тестів учнями ЕГ і КГ.
Даний підхід до проведення навчально-тренувальних занять з дзюдо може
рекомендуватися з метою підвищення рівня техніко-тактичної підготовленості не
тільки дзюдоїстів-початківців, а й спортсменів високого класу.
Перспективи подальших досліджень пов’язані з науковим обґрунтуванням
використання засобів дзюдо в системі секційних занять юнаків 17–18 років з метою
формування навичок самозахисту та підвищення рівня їх фізичної підготовленості.
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АНОТАЦІЇ

ВИКОРИСТАННЯ РУХЛИВИХ ІГОР В ТЕХНІКО-ТАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ
ДЗЮДОЇСТІВ ВІКОМ 17-18 РОКІВ
Ірина Коваленко
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Навчально-науковий інститут фізичної культури
У дослідженні наводяться дані про те, що зі сторони науковців недостатньо приділено
уваги використанню спеціалізованих рухливих ігор з метою удосконалення та освоєння технічної
сторони спортивних рухів в дзюдо. Досліджено проблему пошуку нових засобів та методів,
направлених на вдосконалення процесу навчання в дзюдо. Акцентується увага на можливості
застосування рухливих ігор з метою підвищення рівня техніко-тактичної підготовки юнаківдзюдоїстів віком 17-18 років. Встановлено, що при цілеспрямованому використанні
спеціалізованих рухливих ігор найбільш повноцінно відбувається процес навчання елементам
тактики і формування оперативного (тактичного) мислення у дзюдоїстів-початківців. Ігрова
методика виявилася достатньо ефективним засобом підвищення якості тактичного мислення і
активізації стилю ведення сутички. Усе це вказує на перспективу ефективного застосування ігор з
елементами єдиноборства в навчально-тренувальному процесі дзюдоїстів з метою вдосконалення
техніко-тактичної підготовки.
Ключові слова. дзюдоїсти, техніка, тактика, рухливі ігри, спортивна підготовка.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР В ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ ДЗЮДОИСТОВ ВОЗРАСТЕ 17-18 ЛЕТ
Ирина Коваленко
Сумской государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко
Учебно-научный институт физической культуры
В исследовании приводятся данные о том, что с стороны ученых недостаточно уделено
внимания использованию специализированных подвижных игр с целью усовершенствования и
освоения технической стороны спортивных движений в дзюдо. Исследована проблема поиска
новых средств и методов, направленных на совершенствование процесса обучения в дзюдо.
Акцентируется внимание на возможности применения подвижных игр с целью повышения
уровня технико-тактической подготовки юношей-дзюдоистов в возрасте 17-18 лет.
Установлено, что при целенаправленном использовании специализированных подвижных
игр наиболее полноценно происходит процесс обучения элементам тактики и формирование
оперативного (тактического) мышления у дзюдоистов. Игровая методика оказалась достаточно
эффективным средством повышения качества тактического мышления и активизации стиля
ведения схватки. Все это указывает на перспективу эффективного применения игр с элементами
единоборства в учебно-тренировочном процессе дзюдоистов с целью совершенствования
технико-тактической подготовки.
Ключевые слова: дзюдоисты, техника, тактика, подвижные игры, спортивная подготовка.
USE MOBILE GAMES IN TECHNICAL AND TACTICAL JUDO TRAINING AGE 17-18
YEARS
Irina Kovalenko
Sumy State Pedagogical University named after AS Makarenko
Educational and Research Institute of Physical Culture
The study provides evidence that the part of scientists enough attention paid to the use of
specialized mobile games to improve development and technical side of sports movements in judo. The
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problem of finding new means and methods aimed at improving the learning process in judo. Attention
is focused on the possibility of mobile games to enhance the technical and tactical training judo
adolescent age 17-18 years. Established that the purposeful use of specialized mobile games is the most
valuable elements of the process of learning tactics and formation of operational (tactical) thinking in
judo beginners. The playing technique proved quite effective means to improve the quality and enhance
tactical thinking style of fight. All this points to the prospects for effective use of games with elements
of martial arts in the training process of judo to improve the technical and tactical training.
Key words. wrestlers, technique, tactics, mobile games, sports training.

ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВОЛЕЙБОЛІСТОК В УМОВАХ ФАКУЛЬТАТИВНИХ
ЗАНЯТЬ У ВНЗ
Андрій Ковальчук, Олександр Куц
Вінницький державний педагогічний університет мені Михайла Коцюбинського
Херсонський державний університет
Постановка питання. Масовий підхід в спорті відносно побудови учбовотренувального процесу за принципом "хто витримав – той залишився" поступово
відходить в минуле [1, 2, 11]. Саме такий підхід переважав в 60-80 роки, коли
спортивні результати підвищувалися, головним чином, за рахунок збільшення
загального об’єму і інтенсивності навантажень [4, 5, 11]. Проте такий принцип
"екстенсивного розвитку" в спорті вже вичерпав себе, оскільки, об'єм і інтенсивність
навантаження не можуть підвищуватися до безкінечності [7, 8, 11]. Крім того,
принцип "хто витримав - той залишився" призводить до великого відсівання
перспективних спортсменів, до тренувального процесу яких так і не був знайдений
потрібний підхід [3, 6].
Ще одним істотним недоліком такого принципу є те, що у багатьох спортсменів,
як високих результатів, що досягли, так і що відсіялися, спостерігаються порушення
здоров’я [9, 10]. Це сумісно з головним завданням фізичної культури і спорту,
пов'язане з поліпшенням здоров'я [12, 13].
Важливим аспектом цієї проблеми є також те, що заняття спортом все більше
стають елітарним видом діяльності, а не масовим, як це було раніше, і тому
можливості спортивного відбору нині більше обмежені у зв'язку з меншим
припливом тих, що займаються в спортивні секції. Тому кожен в спортивну секцію є
цінністю і заслуговує на увагу, індивідуальний підхід, застосування сучасних методів
контролю за процесом розвитку спортивної форми, особливостям відновних
процесів і так далі [14].
В зв’язку з цим все більшу актуальність набувають нові напрями в побудові
учбово-тренувального процесу, орієнтовані на якісне його поліпшення об’єму і
інтенсивності тренувальних навантажень.
Мета роботи і завдання – дослідити визначення індивідуальних особливостей
фізичної підготовленості волейболісток в умовах факультативних занять у ВНЗ.
Для реалізації поставленої мети і завдань дослідження були використанні
традиційні методи дослідження. Теоретичний аналіз та узагальнення даних науковометодичної літератури, методи експертних оцінок, порівняння та зіставлення,
абстрагування та систематизація, методи математичної статистики.
Організація дослідження. У дослідженнях прийняли участь збірна жіноча
команда М. Глухова, сформована на базі Глухівського національного університету
імені Олександра Довженка в складі 12 студенток різних факультетів і курсів,
спортивної підготовки других і перших розрядів.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Для визначення індивідуальної
структури підготовленості волейболісток були вичислені індивідуальні чинники
значення, які представлені в таблиці 1.
Таблиця 1
Результати порівняльного аналізу тестування волейболісток
експериментальної групи до і після проведеного експерименту
ЗнаЧим.

t

Значим.

> 0,05

1,.84

> 0,0 5

0,13

> 0,05

0,92

> 0,05

3,22
0,79

17,35

<0,001

0,94
1.24

> 0,05

4,58
1,49

1,45
0,47

9,00

<0,01

1,25

> 0,05

5,80
0,80

6,71
1,48

2,1
0,47

23,96

<0,001

2,30

< 0.05

до експер.
після есперем

67,10
65,80

0,77
1,02

0,48

> 0,05

1,02

> 0,05

ЧСС лежачи
(уд/хв)

до експер.
після есперем

50,60
52,40

2,42
3,22
2,80
2,87

0,88
0,91

0,42

> 0,05

1,28

> 0,05

Динамометрія
правої, кг
Динамометрія
лівої, кг
Відтворення
зусиль на 0,5 від
максимальної
Помилка переви
щення зусилля в
динамометрії на
0,5 від максим.,
кг
ЧСС після присі
даній (уд/хв)

до експер.
після есперем
до експер.
після есперем

30,30
33,50
24,60
26,80

2,87
2,46
2,17
2,15

0,91

0,11

> 0,05

2,68

< 0.05

0,69
0,68

0,01

> 0,05

2,28

< 0.05

до експер.
після есперем

19,20
16,70

1,62
1,70

0,51
0,54

0,14

> 0,05

3,36

<0,001

до експер.
після есперем

3,55
3,60

2,53
1,84

0,80
0,58

1,38

> 0,05

0,05

> 0,05

до експер.
після есперем

102,8
99,20

5,03
3,60

1,60

> 0,05

0,58

> 0,05

Гнучкість, см

до експер.
після есперем

22,90
26,00

15,92
11,40
1,29
1,94

0,41
0,61

2,01

< 0.05

4,21

< 0,001

Біг 6 м, с

до експер.
після есперем

8,54
8,49

0,17
0,16

0,05
0,05

> 0.05

0,65

> 0,05

Показники
Стрибок вгору,
см
Стрибок в
довжину з місця,
см
Відтворення
інтервалів часу,
с
Помилка "укоро
- чения"
інтервалу часу, с
Помилка "Подов
ження"
інтервалу часу, с
ЧСС стоячи
(уд/хв)

Період тесту вання
до експер.
після эсперем

_
Х
51,50
55,90

б

m

F

5,30
5,43

1,67
1,73

0,03

до експер.
після есперем

236,6
241,5

12,64
10,17

4,00
3,22

до експер.
після есперем

62,90
59,80

10,17
2,49

до експер.
після есперем

2,90
1,00

до експер.
після есперем

0,04

Кожне індивідуальне факторне значення (змінна Fac _ №) може варіювати від 3 до + 3, а виражена у відсотках - від 0 до100 %. В нашому дослідженні перший
чинник (швидкісно-силова підготовленість) найбільш усього виявлений у
спортсменок №№ 4, 5 і 10. Другий чинник (відносна сила) найбільш усього
виявлений у спортсменок №№ 1, 5 і 11. Третій чинник (спеціальна витривалість)
найбільш усього виявлений у спортсменок №№ 7, 10 і 11 четвертий чинник
(швидкісна витривалість) найбільш усього виявлений у спортсменок №№ 1, 9 і 12.
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Відповідно до певної індивідуальної факторної структури волейболісток були
побудовані графічні моделі для кожного гравця і визначені ведучі і недостатньо
розвинені якості. Відповідно до командних показників тестування були розроблені
також шкали оцінок результатів тестування (таблиця. 2).
Таблиця 2
Шкала оцінок показників тестування волейболісток (за ЖЛ. Козиной, 2009)
Оцінки
Показники фізичної
підготовленості
5
4
3
2
1
Відсоток від максималь ного значення
Біг до 4-м точкам, з
Ріст з витягнутою рукою,
см
Стрибок з місця вгору, см
Стрибок з розгону вгору, см
Метання набивного м’яча
сидячи, м
Метання набивного м’яча
лежачи, м
"Сила м’язів черевного
пресу", кількість разів
"Сила м’язів спини за 20 с,
кількість разів
"Згинання-розгинання рук в
упорі лежачи за 20 з
кількість разів
Стрибок в довжину з місця,
см

100

75

50

25

0

14,5

15,12

15,75

16,38

17,0

239

231

223

215

207

50

45,5

41

36,5

32

67

60,3

53,5

46,8

40

6,4

5,8

5,2

4,6

4,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

25,0

22,5

20,0

17,5

15,0

32,0

29,5

27,0

24,5

22,0

27,0

25,25

23,5

21,75

20,0

215

203,7

192,5

181,2

170,0

На наступному етапі досліджень були визначені модельні характеристики для
гравців різного ігрового амплуа. Для цього були відібрані найбільш характерні гравці для
кожного амплуа (ліберо -Н-я, нападаючий 1-го темпу - И-а, єднальний гравець - З-а,
нападаючий 2-го темпу З-я). Проаналізувавши індивідуальні факторні моделі цих
гравців, ми створили модель наявної або можливої приналежності гравців до амплуа
згідно з факторною структурою. Згідно з отриманими експериментальними даними,
нападаючі першого темпу повинні відрізнятися найбільш розвиненим першим і другим
чинниками. Крім того, є також тенденція до розвитку у нападаючих першого темпу
четвертого чинника. У нападаючих другого темпу найбільш розвиненими чинниками є
перший, четвертий, і є тенденція до значного розвитку першого чинника. У єднальних
гравців найбільш розвиненими чинниками є третій, четвертий, а також перший. У ліберо
найбільш розвинені чинники – другий і третій.
Таким чином, у нападаючих першого темпу на перший план виступають такі
чинники, як швидкісно-силова підготовленість і відносна сила, у нападаючих другого
темпу - швидкісно-силова підготовленість і швидкісна витривалість, у єднальних гравців
- швидкісна витривалість і спеціальна витривалість, у ліберо - відносна сила і спеціальна
витривалість.
Висновки. Отримані закономірності переважання різних якостей у гравців різного
амплуа на основі факторних структур підготовленості, можна з певною точністю
визначити індивідуальні схильності до того або іншого амплуа.
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ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВОЛЕЙБОЛІСТОК В УМОВАХ ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТЬ У
ВНЗ
Андрій Ковальчук, Олександр Куц
Вінницький державний педагогічний університет мені Михайла Коцюбинського
Херсонський державний університет
У відповідності до факторної структури волейболісток були побудовані графічні моделі
для кожного гравця і визначені ведучі і недостатньо розвинені якості. Відповідно до командних
показників тестування індивідуальних особливостей були розроблені оціночні шкали.
Ключові слова: індивідуальні особливості, фізична підготовленість, волейболістки,
факторна структура, оцінні шкали.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОК В УСЛОВИЯХ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ
ЗАНЯТИЙ В ВУЗАХ
Андрей Ковальчук, Александр Куц
Винницкий государственный педагогический университет мне Михаила Коцюбинского
Херсонский государственный университет
В соответствии к факторной структуры волейболисток были построены графические
модели для каждого игрока и определенные ведущие и недостаточно развитые качества. В
соответствии с командными показателями тестирования индивидуальных способностей были
разработаны оценочные шкалы.
Ключевые слова: индивидуальные особенности, физическая подготовленность,
волейболистки, факторная структура, оценочные шкалы.
DETERMINATION OF PHYSICAL INDIVIDUAL CHARACTERISTICS
VOLLEYBALL UNDER THE OPTIONAL DOING IN UNIVERSITIES
Andriy Kovalchuk, Alexander Kutz
Vinnytsia State Pedagogical University I Kotsiubynskyi
Kherson State University
In the article in accordance from by the certain factor structure of volley-ballets graphic models
for every player and certain anchorwomen and developed not enough internals were built. In
accordance with the command indexes of testing individual evaluation scales were worked out.
Key words: individual features, physical preparedness, volley-bailers, factor structure,
evaluation scales.

РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ГАНДБОЛІСТІВ
ЗАСОБАМИ ПРИКЛАДНОЇ АЕРОБІКИ З ЕЛЕМЕНТАМИ ЄДИНОБОРСТВ
(КІ-БО)
Світлана Кокарева, Валерія Тищенко, Дмитро Сердюк
Запорізький національний технічний університет
Запорізький національний університет
Постановка проблеми. Заняття гандболом можуть задовольняти різні потреби
дітей, підлітків, юнаків: зміцнення здоров'я, досягнення фізичної досконалості,
розвитку особистісних якостей, виховання характеру, формування необхідних
рухових умінь і навичок. У залежності від потреб у них відбувається формування
мети занять гандболом. Поставлена мета впливає на інтерес і посилює позитивне
ставлення до системи тренувань з боку гандболістів дитячо-юнацького віку. У свою
чергу спортивний результат залежить від рівня розвитку загальної і спеціальної
фізичної підготовленості спортсмена [2, 4, 5].
Цілий ряд сформованих протиріч між існуючою системою спортивної
підготовки гандболістів, з одного боку, та невідповідністю сучасним вимогам
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організаційно-педагогічних можливостей, з іншого, зумовила необхідність пошуку
сучасних форм і методів спортивного тренування в одному з ігрових видів, що стало
актуальністю нашого дослідження [1, 4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових праць у цій області
[1, 3, 5, 6] свідчить про те, що високий рівень функціональних можливостей
організму і фізичної підготовленості гандболістів багато в чому визначає їх здатність
ефективно і з високим ступенем надійності використовувати техніко-тактичні дії в
ході змагальної діяльності. Ігри характеризуються високою інтенсивністю виконання
технічних елементів, які вимагають від спортсменів максимальних м'язових зусиль і
вміння проявляти техніко-тактичні дії у швидкій зміні ситуацій. Особлива роль у
спеціальній фізичній підготовці саме юних гандболістів відводиться формуванню їх
координаційних здібностей як фундаменту, на якому, зрештою, відбувається
становлення спортивної майстерності.
У даний час все частіше можна зустріти застосування сучасних рухових систем
оздоровчого фітнесу в тренуванні спортсменів різних видів спорту [2, 3, 7]. В якості
прикладної форми занять з гандболістами 14 - 15 років ми використовували один з
найбільш популярних напрямків оздоровчого фітнесу - Кі-бо (стилістична імітація
рухів з кікбоксінгу).
Кі-бо – це синтез аеробіки та єдиноборств. Дана програма відрізняється від
класичної аеробіки високою інтенсивністю і включає в себе рухи з таких дисциплін,
як бокс, карате, тхеквондо, кікбоксинг. Заняття проводяться під музичний супровід 140 і вище ударів на хвилину. Крім того, регулярні заняття Кі-бо сприяють розвитку
таких фізичних якостей, як витривалість, сила, спритність, швидкість, в тому числі і
координація рухів [3, 7].
Виходячи з цього, провідною ідеєю нашого дослідження є методична інновація,
заснована на використанні прикладної аеробіки (стилістичного напрямку Кі-бо) як
засобу розвитку координаційних здібностей у сукупності зі спеціальними вправами,
запозиченими з цілого ряду єдиноборств, що забезпечить збалансований
педагогічний і несуперечливий фізіологічний алгоритм формування статури та
фізичної підготовленості гандболіста, і у подальшому позитивно вплине на
вдосконалення його спортивної майстерності[1, 8, 9].
Мета та завдання роботи. Педагогічний експеримент проводився з метою
визначення ефективності використання засобів прикладної аеробіки (Кі-бо) на
заняттях з гандболістами 14 - 15 років для вдосконалення їх координаційних та
функціональних здібностей. Для цього було створено дві групи спортсменів: 12 осіб
експериментальної групи, у тренувальний процес якої були включені заняття Кі-бо, і
10 підлітків контрольної групи, в якій навчально-тренувальний процес залишився без
змін. Експеримент проводився на базі дитячо-юнацької спортивної школи з гандболу
№ 3 м. Запоріжжя.
Для досягнення поставленої мети нами вирішувалися наступні завдання:
1. Визначити вихідний рівень розвитку координаційних здібностей у
гандболістів 14 - 15 років.
2. Розробити комплекси прикладних занять Кі-бо з підлітками 14 – 15 років, які
займаються гандболом.
3. Експериментально обґрунтувати ефективніть використання засобів прикладної
аеробіки (Кі-бо) для розвитку координаційних здібностей у гандболістів 14 - 15 років.
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Щоб визначити рівень розвитку рухової координації, спортсмени виконували
стрибки з максимальним поворотом в праву і ліву сторони на координаціометрі
В. Старости [10] згідно з авторською методикою (рис. 1, 2).

Рис 1. Координаціометр В. Старости

Рис. 2. Вимірювання рівня рухової
координації на координаціометрі після
максимального обороту вліво.

Проводячи вимірювання рівня координації, ми використовували два різних по
складності рухових завдання: стрибок поштовхом двома ногами з приземленням на
дві (вправо, вліво, з допомогою рук, без допомоги рук) і стрибок поштовхом однієї
ноги з приземленням на одну (вліво, вправо, з допомогою рук). Визначається
величина обертання (обороту) в градусах, після чого результат порівнюється з
розробленою В. Старостою (1985) оціночною шкалою. Для визначення рівня
розвитку загальних координаційних здібностей у юних гандболістів ми
використовували тести, які характеризують окремі параметри такі як: швидкість руху
і рухова координація. Тест «човниковий біг 3 х 10 м» характеризував швидкість руху.
Оцінка результатів здійснювалася за шкалою, запропонованою В. І. Ляхом (1989).
Викладення основного матеріалу дослідження. На початку педагогічного
експерименту у спортсменів обох груп був відзначений практично рівний вихідний
рівень розвитку координаційних здібностей (р>0,05). Результати тесту «човниковий
біг - 3×10 м» свідчать про те, що швидкість руху в піддослідних спортсменівгандболістів знаходиться на середньому і нижче середнього рівнях розвитку. А в
тесті, який визначає «рухову координацію» підлітки показували в середньому
«задовільний» результат. Результати у стрибках з однієї ноги в різні сторони виявив
наступне, що спортсмени-гандболісти виконували даний тест - вправо краще, ніж
ліворуч. Це свідчить про те, що у підлітків, обстежуваних нами, асиметрично або
недостатньо розвинена координація руху. Також було виявлено, що найкращі
результати у всіх тестах показали спортсмени гандболісти, які мають І розряд і стаж
тренувань не менше 6 - 7 років.
Виходячи з сукупності результатів рухової координації (незадовільна) і
швидкості руху (задовільна), можна сказати, що існує необхідність цілеспрямованого
впливу на рівень розвитку координаційних здібностей у гандболістів 14 - 15 років.
Заняття в експериментальній групі проводилися 3 рази на тиждень у якості розминки
і мали наступну структуру (рис. 3).
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Підготовча
частина

1. Рухи рук 1, 2, 3 рівня, удари руками,
підйоми колін, захльост гомілки
2. Вправи на розтяжку м'язів у динамічному
режимі.

Основна
частина

1. Удари руками: Jab, Cross, Hook, Upper cut
2. Удари ногами: Kick front, Kick side Kick
back, Round house kick
3. Біг, стрибки, підскоки
4. Силові вправи в партері

Заключна
частина

Заняття Кі-бо

Раніше було виявлено, що у більшості випробовуваних спостерігається
дисбаланс розвитку координації руху в праву і ліву сторони, але комплекси Кі-бо
передбачають симетричний розподіл навантаження і однакову кількість повторів як у
бік домінантної, так і субдомінантної частини тіла.

1. Вправи на розтяжку м'язів (Cooldown)
2. Вправи на розслаблення (Relax)

ЕГ

КГ

Групи

Рис. 3 Схема побудови заняття з Кі-бо
Таблиця 1
Динаміка показників рухової координації у гандболістів 14 – 15 років
наприкінці дослідження (М ± )
Види стрибків
З двох ніг на дві з
З двох ніг на дві
З однієї ноги на
З однієї ноги на
допомогою рук
без допомоги рук
одну вправо
одну вліво
вправо
вліво
вправо
вліво
з правої з лівої з правої з лівої
**
**
**
**
***
**
***
**
312,77± 310,29± 268,22± 260,47± 292,22± 257,66± 298,66± 238,72±
9,25
6,55
4,47
4,72
6,16
3,53
7,87
4,31
***
***
***
***
***
***
***
***
347,34± 342,55± 295,65± 274,75± 300,84± 307,92± 321,43± 281,55±
10,56
10,81
6,89
5,77
9,06
8,37
9,83
7,04

ЕГ КГ

Приріст показників, %
0,53%

2,1%

6,21%

13,68%

7,21%

6,98%

10,24%

14,02%

12,07%

13,15%

9,75%

19,95%

15,94%

24,07%

11,85%

25,37%

t

t = 2,46

t = 2,55

t = 3,34

t = 1,91

t = 0,79

t = 5,54

t = 1,81

t = 5,19

p

p < 0,05

p < 0,05

p < 0,05

p > 0,05

p > 0,05

p < 0,05

p > 0,05

p < 0,05

Примітка: * - незадовільний рівень; ** - задовільний рівень;*** - хороший
рівень.
Наприкінці педагогічного експерименту гандболісти контрольної та
експериментальної груп проходили повторне тестування. Акцентований педагогічний
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вплив, спрямований на розвиток координаційних здібностей за допомогою
застосування засобів аеробіки з елементами єдиноборств, дав відчутні результати.
Можливо, тому в експериментальній групі результати значно вище, ніж у підлітків з
контрольної групи.
Підвищення показників з задовільного до хорошого рівня розвитку
підтверджується приростом на 25,37% у підлітків експериментальної групи (при t =
1,38; p < 0,05). З таблиці 1 видно, що найбільша різниця в показниках (КГ - 6,98% і
ЕГ - 24,07%) при (t = 5,54; p < 0,05) відзначалася у стрибку з лівої ноги вправо.
Результати дослідження швидкості руху свідчать про те, що рівень розвитку
даного параметра після педагогічного експерименту, як і раніше, знаходиться в
діапазоні середнього (таблиця 2).
Таблиця 2
Динаміка показників швидкості руху у гандболістів 14-15 років
Човниковий біг (М ± )
№
Група
Достовірність
До експерименту Після експерименту
1
Контрольна група
8,95*±0,32
8,82*±0,17
t = 0,36 p > 0,05
(n=10)
2
Експериментальна
9,42**±0,38
8,91*±0,26
t = 1,56 p < 0,05
група (n=12)
Висновки. З усього вище сказаного можна зробити висновок, що проведення
навчально-тренувального процесу в групах спортивного вдосконалення гандболістів
14-15 років із застосуванням прикладної аеробіки (Кі-бо) позитивно вплинуло на
розвиток рухових якостей. У підлітків експериментальної групи, порівняно з
контрольною, виявлено достовірне підвищення показників координації рухів
(стрибки з обертами на одній нозі - 25,37%) при t = 5,19; р < 0,05; стрибки на двох
ногах - 13,15% (t = 2,55; р < 0,05); параметри швидкості руху в тесті «човниковий
біг» істотною достовірності не виявили (t = 1,56; p>0,05).
Саме тому, доцільно використовувати засоби прикладної аеробіки з елементами
Кі-бо для вдосконалення координаційної підготовки спортсменів-гандболістів у
передзмагальному періоді для досягнення ними найкращої спортивної форми.
1.

2.

3.

4.

5.
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АНОТАЦІЇ

РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ГАНДБОЛІСТІВ ЗАСОБАМИ
ПРИКЛАДНОЇ АЕРОБІКИ З ЕЛЕМЕНТАМИ ЄДИНОБОРСТВ (КІ-БО)
Світлана Кокарева, Валерія Тищенко, Дмитро Сердюк
Запорізький національний технічний університет
Запорізький національний університет
Розглянуто особливості розвитку координаційних здібностей юних гандболістів, що
дозволило розробити комплекси прикладних занять Кі-бо з підлітками 14 – 15 років, які
займаються гандболом. Наведено доцільність цілеспрямованого використання прикладної
аеробіки з елементами єдиноборств для розвитку як домінантної, так і субдомінантної частини
тіла юних гандболістів. Показано, що застосування у підготовчій частині тренування спеціально
підібраних засобів аеробіки дозволило в короткі терміни створити у гандболістів основу
загальної фізичної та технічної підготовки, на фоні якої успішно вирішуються завдання навчання
руховим діям. Визначено вихідний рівень розвитку координаційних здібностей у гандболістів 1415 років. Метою дослідження було вдосконалення тренувального процесу гандболістів на основі
диференційованої методики застосування Кі-бо аеробіки. У експерименті брали участь 22
гандболіста у віці 14-15 років. Для визначення рівня розвитку рухової координації, спортсмени
виконували стрибки на координаціометрі В. Старости. Доведено, що використання прикладних
занять Кі-бо протягом року призвели до збільшення показників швидкості руху і рухової
координації, які характеризують рівень розвитку загальних координаційних здібностей у юних
гандболістів.
Статистично
значущі
розбіжності
зареєстровані
між
показниками
експериментальної та контрольної груп у контрольних випробуваннях: стрибки з максимальним
поворотом в праву і ліву сторони на координаціометрі та «човниковий біг 3 х 10 м». Доведено
ефективність розробленої програми з використанням засобів прикладної аеробіки Кі-бо для
розвитку координаційних здібностей гандболістів 14-15 років.
Ключові слова: координаційні здібності, аеробіка Кі-бо, гандбол, методика, розвиток,
якості.
РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ГАНДБОЛИСТОВ
СРЕДСТВАМИ ПРИКЛАДНОЙ АЭРОБИКИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЕДИНОБОСТВ (КИ-БО)
Светлана Кокарева, Валерия Тищенко, Дмитрий Сердюк
Запорожский национальный технический университет
Запорожский национальный университет
Рассмотрены особенности развития координационных способностей юных гандболистов,
что позволило разработать комплексы прикладных занятий Ки-бо с подростками 14 - 15 лет,
занимающихся гандболом. Приведена целесообразность целенаправленного использования
прикладной аэробики с элементами единоборств для развития как доминирующей, так и
субдоминантной части тела юных гандболистов. Показано, что применение в подготовительной
части тренировки специально подобранных средств аэробики позволило в короткие сроки
создать у гандболистов основу общей физической и технической подготовки, на фоне которой
успешно решаются задачи обучения двигательным действиям. Определен исходный уровень
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развития координационных способностей у гандболистов 14-15 лет. Целью исследования было
совершенствование тренировочного процесса гандболистов на основе дифференцированной
методики применения Ки-бо аэробики. В эксперименте принимали участие 22 гандболиста в
возрасте 14-15 лет. Для определения уровня развития двигательной координации, спортсмены
выполняли прыжки на координациометре В. Старосты. Доказано, что использование прикладных
занятий Ки-бо в течение года привели к увеличению показателей скорости движения и
двигательной координации, которые характеризуют уровень развития общих координационных
способностей у юных гандболистов. Статистически значимые различия зарегистрированы между
показателями экспериментальной и контрольной групп в контрольных испытаниях: прыжки с
максимальным поворотом в правую и левую стороны на координациометре и «челночный бег 3 х
10 м». Доказана эффективность разработанной программы с использованием средств
прикладной аэробики Ки-бо для развития координационных способностей гандболистов 14-15
лет.
Ключевые слова: координационные способности, аэробика Ки-бо, гандбол, методика,
развитие, качества.
THE DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES IN HANDBALL MEANS
APPLIED AEROBICS WITH ELEMENTS OF MARTIAL ARTS (KI-BO)
Svetlana Kokareva, Valeriya Tyshchenko, Dmitriy Serdyuk
Zaporizhzhya national technical university
Zaporizhzhya national university
Clerestorey features of development of coordination abilities of young handball players that have
allowed us to develop complexes of applied studies Ki-Bo with Teens 14 - 15 years involved in
handball. Given the desirability pressures applied aerobics with elements of martial arts for the
development of both the dominant and subdominant body parts of young handball players. It is shown
that application in the preparatory stage of training specially selected products aerobics helped in the
short term to create a handball the basis of General physical and technical training, against which
successfully solved the problem of the training of motor actions. Defined the initial level of
development of coordination abilities in handball players aged 14-15. The aim of the study was to
improve the training process of handball on the basis of differentiated techniques of Ki-Bo aerobics. In
experiment took part 22 of handball at the age of 14-15 years. To determine the level of development of
motor coordination, athletes performed the jumping coordinatometer Century Warden. It is proved that
the use of applied studies Ki-Bo during the year led to higher speed and motor coordination, which
characterize the level of development of overall coordination abilities in young handball players.
Statistically significant differences registered between the performance of experimental and control
groups in the control test: jumping with a maximum rotation in the right and left sides on
coordinatometer and "Shuttle run 3 x 10 m". The proven effectiveness of the developed program using
funds applied aerobics Ki-Bo for the development of coordination abilities of handball 14-15 years.
Key words: coordination abilities, aerobics Ki-Bo, handball, methodology, development, quality.

ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВЕСЛЯРІВ
НА БАЙДАРКАХ НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Інна Колісник, Людмила Черкашина
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень. Посилення конкуренції
та зростання спортивних результатів на міжнародному рівні, стрімкий розвиток
науково-технічного прогресу висуває високі вимоги до спортсменів, тренерів та
теоретиків, щодо питання пошуку оптимальних шляхів вдосконалення системи
спортивного тренування [1, 4, 6].
На сьогоднішній день у веслувальному спорті в Україні намітилися позитивні
тенденції, українські спортсмени демонструють високі результати на змаганнях
різного рівня, є чемпіонами та призерами останніх Олімпійських ігор. Однак, в
останні десятиліття зберігається хронічне відставання вітчизняних байдарочників від
світової еліти, що пояснюється недосконалою системою управління і методикою
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багаторічної підготовки спортивного резерву, зокрема на етапі спеціалізованої
базової підготовки [2, 3, 5].
На думку багатьох вчених [1, 3, 4] одним з перспективних напрямків вирішення
проблеми підвищення ефективності системи підготовки спортсменів у веслуванні на
байдарках на даному етапі є пошук нових підходів до побудови навчально–
тренувального процесу веслярів з урахуванням їх індивідуальних здібностей, а також
можливостей матеріально – технічної бази та місцевих кліматичних умов.
У зв’язку з недостатністю матеріально-технічного забезпечення байдарочників
та необхідністю підвищення спортивного результату спортсменів Дніпропетровської
області виникає необхідність побудови нових ефективних тренувальних програм для
веслярів на етапі спеціалізованої базової підготовки, що і обумовлює актуальність
дослідження .
Роботу виконано згідно зі Зведеним планом науково-дослідних робіт у сфері
фізичної культури і спорту на 2011-2015р.р. в межах теми 2.1.8. «Науково-методичні
підходи удосконалення навчально-тренувального процесу спортсменів високої
кваліфікації в різних видах спорту»
Мета дослідження: обґрунтування програми підготовки веслярів на байдарках
16 – 17 років з урахуванням місцевих кліматичних умов у підготовчому періоді на
етапі спеціалізованої базової підготовки.
Для вирішення поставленої мети та розв’язання завдань дослідження
використовувалися наступні методи: аналіз сучасної науково – методичної
літератури, педагогічне тестування, медико–біологічні методи дослідження,
педагогічний експеримент, методи математичної статистики.
Дослідження проводилися на базі КДЮСШ Криворізької ТЕС (м.
Зеленодольськ) та Дніпропетровської ДЮСШ №8. У дослідженні брали участь
кваліфіковані спортсмени-байдарочники у кількості 12 осіб, які є членами збірної
команди Дніпропетровської області та мають кваліфікацію КМСУ та 1 дорослий
розряд (стаж занять 3-5 років). Спортсмени тренувалися за запропонованою нами
експериментальною програмою підготовки у підготовчому періоді. Експеримент
тривав протягом 2013-2014 н.р.
Результати дослідження та їх обговорення. На основі вивчення науковометодичної літератури, власного досвіду, дидактичних принципів спортивного
тренування та даних отриманих під час констатуючого експерименту була розроблена
комплексна програма підготовки веслярів у підготовчому періоді (жовтень-квітень).
Тривалість підготовчого періоду при тренуванні веслярів зазвичай займає 5 – 7
місяців. Це пов’язане з поступовим зростанням обсягу та інтенсивності
навантаження, що забезпечує адаптаційні зміни в організмі як функціонального так і
структурного характеру, тим самим забезпечує довгострокову адаптацію організму до
навантаження.
Експериментальна програма складалася з трьох періодів: вихідний,
накопичувальний, спеціально-підготовчий та включала в себе використання
спеціальних веслувальних тренажерів для забезпечення розвитку спеціальної силової
витривалості, швидкісно–силових можливостей та вдосконалення техніко–тактичної
майстерності (табл. 1):
Основним завданням вихідного (жовтень) періоду було втягування веслярів у
тренувальні навантаження після відновлювального періоду. Для цього
використовувалися переважно аеробні навантаження малої та середньої
інтенсивності.
Метою накопичувального (листопад-лютий) періоду було розширення
функціональних та фізичних можливостей веслярів. У грудні тренування на
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відкритій воді замінювалося кросовою підготовкою. Під час січня та лютого
підготовка мала силовий характер та складалася з тренування на спеціальних
веслувальних тренажерах. Головним завданням такого сухого тренування є
вдосконалення техніки і закріплення рухових навичок та розвиток провідних
фізичних якостей (швидкісної та силової витривалості) та функціональних систем
(дихальної та серцево–судинної).
Таблиця 1
Розподілення тренувальних та змагальних навантажень у річному циклі
підготовки веслярів (в годинах)
Місяць

Х

ХІ

ХІІ

І

ІІ

ІІІ

ІV

Підготовчий період
Втягую
Спеціально Етапи
Накопичувальний
чий
Підготовчий
Розподілення навантаження: загальна фізична підготовка
Розвиток загаль22
24
22
20
18
12
8
ної витривалості
Розвиток сили й си12
18
19
15
15
10
6
лової витривалості
Розвиток швидкіс9
9
10
10
9
10
12
них можливостей
Розвиток ловкості,
координації,
10
9
4
3
3
4
4
гнучкості
Контрольні заняття
Усього годин
51
60
55
48
45
38
30
Розподілення навантаження: спеціальна фізична підготовка
Місяць
Розвиток спеціальної витривалості
Розвиток спеціальної силової витривалості
Розвиток спеціальної дистанційної
витривалості
Розвиток швидкісно
- - силових
можливостей
Вдосконалення техніко-тактичної майстерності
Контрольні заняття
Усьго годин
Усього за місяць
Відновлюючи
заходи

Усьо
го

126
95
69
37

327

Х

ХІ

ХІІ

І

ІІ

ІІІ

ІV

Усьо
го

18

22

24

РВТ
28

РВТ
28

24

20

164

-

12

12

РВТ
12

РВТ
12

11

10

69

-

8

8

РВТ
12

14

16

68

-

2

4

РВТ
6

РВТ
8

12

14

46

27

27

-

РВТ
26

РВТ
28

30

30

168

45
96

71
131

48
103

82
130

88
133

91
129

90
120

515

6

7

6

7

8

7

6

47

РВТ
10

Примітка: РВТ - робота на веслувальному тренажері.
У спеціально-підготовчому (березень-квітень) періоді відбувався перехід до
спеціальної силової підготовки та тренувань на воді. Силова підготовка поступово
замінювалася кросовою з метою розвитку аеробних можливостей організму та
підвищення функціональних можливостей кардіореспіраторної системи, а також
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загальної роботоздатності. Тренування поступово спрямовувалися на розвиток
спеціальної силової підготовленості.
З появою сприятливих погодних умов тренування проходили на відкритій воді.
Тренування на воді розпочиналися з відпрацювання технічних елементів,
використовувалися аеробні режими тренувань.
З метою визначення ефективності розробленої програми підготовки веслярів на
байдарках був проведений педагогічний експеримент, під час якого вивчалися
показники фізичної підготовленості, функціонального стану кардіореспіраторної
системи, рівня фізичної працездатності та аеробних можливостей організму
спортсменів.
Так, після проведення експерименту у спортсменів покращилася ціла низка
показників за всіма тестами (табл. 2).
Таблиця 2
Показники фізичної та функціональної підготовленості веслярів у
підготовчому періоді
Тесту
Біг 3000м (хв)
Проходження
дистанції
500м (хв)
Тяга штанги
40кг на
животі 2хв.,
кіл-сть
Жим штанги
30кг на спині
2хв., кіл-сть
ЧСС, уд/хв.
Хвилинний
об’єм
кровообігу,
мл/хв
PWC170
(кгм/хв)
МСК (л/хв)

До експерименту
(на початку
підготовчого періоду)
X
δ
M
V%
10,31
0,04
0,01
0,40

Після експерименту
(на прикінці
підготовчого періоду)
δ
M
V%
0,05
0,02
0,51

X
10,22

2,07

0,01

0,01

0,66

1,50

0,03

0,01

1,66

< 0,05

87,25

2,60

0,92

2,99

117,7

1,75

0,62

1,49

< 0,05

80,50

3,85

1,36

4,79

105,7

5,37

1,90

5,07

< 0,05

74,95

3,75

1,33

5,01

63,43

2,36

0,84

3,72

< 0,05

5648,37

843,97

298,39

14,94

7446,53

770,85

272,54

10,35

< 0,05

1394,9

178,98

63,28

12,83

1503,9

126,62

44,77

8,42

< 0,05

4,05

0,20

0,07

4,89

4,58

0,04

0,01

0,90

< 0,05

Р
< 0,05

Так достовірно покращилися показники тестів на загальну та спеціальну
витривалість веслярів («біг на 3000м» та «проходження дистанції 500м у байдарці»).
Також у кінці підготовчого періоду, в порівнянні із початковими даними, достовірно
покращилися показники тестів на силову витривалість – «тяга штанги 40кг лежачи на
животі за 2хв., кількість разів» та «жим штанги 30кг лежачи на спині за 2хв.,
кількість разів».
Треба відмітити приріст показника тесту на спеціальну витривалість –
«проходження дистанції 500м в байдарці». Результати тесту покращилися у
спортсменів в середньому на 17 секунд.
Також, у наших дослідженнях після тренувань за запропонованою програмою
ЧСС у спокої достовірно знизилась у середньому на 11,52 уд/хв, а ударний об’єм
серця достовірно покращився.
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Ці зміни свідчать про адекватні адаптаційні реакції серця на навантаження, що
поступово підвищується на протязі підготовчого періоду.
Визначення хвилинного об’єму кровотоку (ХОК) до кінця підготовчого періоду
вказало, що ХОК достовірно збільшився в середньому на 1798 л/хв.
Визначення середнього динамічного тиску у спортсменів вказує на достовірне
його зниження в прикінці підготовчого періоду. Середній динамічний тиск, що
вираховується з урахуванням систолічного, диастолічного та пульсового тиску при
інтегральній реографії відображає енергетичний потенціал руху крові, а також
залежить від величини перефирійного опіру судин, його зниження також свідчать про
розвиток адаптаційних процесів серцево – судинної системи.
Таким чином, після використання запропонованої програми підготовки веслярів
16 – 17 років на етапі спеціалізованої базової підготовки покращилися показники
фізичної підготовленості та показники центральної гемодинаміки за результатами
інтегральної реографії.
Визначення фізичної роботоздатності за допомогою тесту «PWC170» до
початку та після закінчення експерименту показали достовірне її збільшення після
запропонованої програми підготовки
Покращення функціональних можливостей кардіореспіраторної системи по
закінченню експерименту призвело до достовірного збільшення показників
максимального споживання кисню. Цей показник відображає аеробні можливості
організму спортсмена, а також резервні можливості організму при роботі на
витривалість, оскільки аеробна потужність є одним з найбільш важливіших
показників фізичної працездатності.
Висновки. Таким чином результати досліджень показали, що застосована
програма підготовки веслярів 16 – 17 років на етапі спеціалізованої базової
підготовки дала можливість покращити показники загальної та спеціальної фізичної
підготовленості спортсменів, збільшити діапазон адаптивних можливостей та
підвищити ефективність тренувального процесу з урахуванням місцевих клімато–
географічних умов та матеріально-технічної бази.
Перспективи подальших досліджень є наукове обґрунтування та розробка
комплексної програми спрямованих на підвищення рівня фізичної та функціональної
підготовленості веслярів-байдарочників в річному циклі підготовки.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
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ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВЕСЛЯРІВ НА
БАЙДАРКАХ НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Інна Колісник, Людмила Черкашина
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Дана стаття присвячена дослідженню можливості покращення управління навчальнотренувальним процесом веслувальників-байдарочників на етапі спеціалізованої базової
підготовки. Визначені особливості фізичної та функціональної підготовленості спортсменів 1617 років. Розроблена програма підготовки байдарочників у підготовчому періоді з урахуванням
місцевих кліматичних умов.
Ключові слова: веслування на байдарках, програма, навчально-тренувальний процес,
кваліфіковані спортсмени-байдарочники.
ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ГРЕБЦОВ НА
БАЙДАРКАХ НА ЭТАПЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ
Инна Колесник, Людмила Черкашина
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта
Данная статья посвящена исследованию возможности улучшения управления учебнотренировочным процессом гребцов-байдарочников на этапе специализированной базовой
подготовки. Определены особенности физической и функциональной подготовленности
спортсменов 16-17 лет. Разработана программа подготовки байдарочников в подготовительном
периоде с учетом местных климатических условий.
Ключевые слова: гребля на байдарках, программа, учебно-тренировочный процесс,
квалифицированные спортсмены-байдарочники.
PLANNING THE TRAINING PROCESS KAYAK PADDLERS DURING THE
SPECIALIZED BASIC TRAINING
Inna Kolesnik, Lyudmila Cherkashina
Dnepropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sports
This article is devoted to research the possibility of improving the management of the training
process rowers, canoeists on the stage of specialized basic training. The features of the physical and
functional training athletes 16-17 years. Developed a training program for canoeists in the preparatory
period, taking into account local climatic conditions.
Key words: rowing, program, the training process, qualified athletes kayakers

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕГЛАМЕНТОВАНИХ
РЕЖИМІВ ДИХАННЯ В РІЗНІ ПЕРІОДИ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ГАНДБОЛІСТІВ
Дмитро Корнієнко, Світлана Кокарева, Наталія Горобей, Сергій Щербій
Запорізький національний технічний університет
Постановка проблеми. У гандболі в підготовчому періоді річного циклу
підготовки в основному нарощуються функціональні можливості організму,
розвиваються провідні для специфічної діяльності фізичні якості. Розвиток
спеціальної працездатності гандболістів у підготовчому періоді пропонується
здійснювати за допомогою послідовного вирішення трьох завдань [8]: розвиток
функцій серцево-судинної і дихальної систем;
розвиток працездатності мʼязів ніг та рук; розвиток швидкісної витривалості.
Змагальний період у сучасному гандболі є складною системою різноманітної
тренувальної та змагальної діяльності, яка повинна забезпечувати різнобічне
спеціальне вдосконалення спортсмена і реалізацію його можливостей у змаганнях,
повноцінний відпочинок і відновлення, підтримання базового рівня функціональної
підготовленості [1].
196

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
У змагальному періоді основним завданням є підтримка високого рівня
функціональної підготовленості, яка покликана забезпечити високу спортивну
результативність і певною мірою, особливо у другій частині тривалих змагань,
підвищення фізичних кондицій [7]. Важливим завданням при цьому є збереження
рухового і функціонального потенціалу при постійному вдосконаленні
індивідуального та командного рівня техніко-тактичної майстерності і реалізація
можливостей гравців у змаганнях [4]. Відповідно з цими завданнями і повинні
використовуватися у тренувальному процесі регламентовані режими дихання в своїх
різних формах, оскільки вони мають як загальні напрями впливу, так і певні
особливості, що дозволяє диференціювати їх для застосування в різні періоди річного
тренувального циклу [9]. У зв'язку з цим досить гостро постає необхідність розробки
та обґрунтування ефективних методів використання додаткових адаптогенних
засобів, що дозволяють істотно розширити діапазон адаптаційних перебудов при
досягнутому рівні обсягів та інтенсивності тренувальних навантажень [1, 8]. На цій
основі були розроблені модельні тижневі мікроцикли тренування, які враховують
вікові особливості юних гандболістів, доповнені спеціальним розділом, що містить
вказівки щодо застосовування регламентованих режимів дихання, які були об'єднані
в спеціальні комплекси.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найважливішим завданням
спортивної підготовки є формування високого рівня функціональних можливостей
гандболістів, які є основою зростання спеціальної фізичної працездатності. У зв'язку
з цим дуже гостро постає проблема розробки нових технологій оптимізації
тренувального процесу в гандболі [2, 3, 5]. Необхідність вирішення цієї проблеми
зумовлює пошук нових шляхів раціоналізації та підвищення ефективності навчальнотренувального процесу, розробку високопродуктивних спортивних технологій,
принципових модифікацій окремих розділів підготовки гандболістів [5, 6, 8].
В даний час, з метою найбільш повної реалізації функціональних резервів
організму, використовують різноманітні традиційні та нетрадиційні засоби
попередньої стимуляції працездатності. В цьому плані показано, що використання
різних методів впливу на організм, наприклад через дихальну систему, посилює
вплив тренувальних навантажень на організм, сприяє формуванню більш досконалих
адаптаційних механізмів і підвищення працездатності спортсменів [9].
Таким чином, диференційоване використання регламентованих режимів
дихання, різних по впливу (дихальних вправ, дозованої гіповентиляції і збільшеного
опору диханню), відповідно основним завданням тренувань юних гандболістів, в
різні періоди тренувального процесу сприяє посиленню тренувального ефекту від
застосування звичних фізичних вправ і забезпечує нарощування та збереження
функціональних і фізичних кондицій гравців протягом усіх періодів тренувальної та
змагальної діяльності.
Мета та завдання роботи. Метою дослідження було вдосконалення
тренувального процесу гандболістів на основі експериментальної методики
застосування в тренувальному процесі регламентованих режимів дихання. Перед
дослідниками постали наступні завдання. 1. Розробити модельні тижневі мікроцикли
тренування юних гандболістів з використанням експериментального контенту
(комплексів спеціальних дихальних вправ). 2. Дослідити інтегральні показники
функціональної підготовленості досліджуваних протягом експерименту. 3. Визначити
ефективність експериментальної програми тренувань гандболістів 15-16 років з
застосуванням комплексів регламентованих режимів дихання.
Методика та організація дослідження. Для з'ясування ефективності
розробленої експериментальної тренувальної програми з використанням
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регламентованих режимів дихання в різні періоди тренувального циклу юних
гандболістів, був організований і проведений педагогічний експеримент. В результаті
диференційованого планування і реалізації тренувальної роботи, а також
цілеспрямованого застосування додаткових дихальних вправ, передбачалося
одержати більш суттєвий приріст фізичної працездатності і підвищення компонентів
функціональної підготовленості у відповідності з основними завданнями в кожному
періоді тренувального циклу у юних гандболістів.
Були сформовані дві групи гандболістів у віці 15 - 16 років, експериментальна,
яка тренувалась з використанням різних комплексів регламентованих режимів
дихання (n = 9) та контрольна, яка виконувала ті ж тренувальні навантаження, але не
застосовувала впливу на дихальну систему (n = 9). Обидві групи тренувалися в одній
команді, під керівництвом одного тренера і були на момент початку експерименту
практично однакового фізичного розвитку і рівня підготовленості.
Педагогічний експеримент проводився в чотири етапи відповідно з періодами та
етапами реального тренувального циклу гандбольної команди «ЗНТУ-ЗАБ».
Перший етап містив тренування в рамках підготовчого періоду (втягуючий етап
- 1 тиждень, загальнопідготовчий етап - 5 тижнів, спеціальнопідготовчий етап - 5
тижнів, передзмагальний - 1 тиждень), другий етап охоплював змагальну і
тренувальну діяльність гандболістів у першому колі змагань (6 тижнів), третій етап
склала тренувальна робота у міжігровому періоді (6 тижнів) і четвертий етап
охоплював тренувальну і змагальну діяльність у другому колі змагань (6 тижнів).
На початку і в кінці кожного етапу експерименту всі учасники пройшли
обстеження за єдиною програмою, яка передбачала визначення величини загальної
фізичної працездатності, як основного інтегрального показника функціональної
підготовленості. Крім того, проводилася оцінка фізичних якостей, які визначають
ефективність ігрової діяльності гандболістів і деяких параметрів вегетативних
систем організму. При цьому результати тестування, що проводились по закінченні
кожного етапу, були вихідними для наступного етапу педагогічного експерименту.
Отримані результати піддалися обробці з використанням методів математичної
статистики.
Результати дослідження. Показники функціональної підготовленості
гандболістів, зареєстровані в процесі обстежень контрольної та експериментальної
груп на початку і в кінці кожного етапу педагогічного експерименту представлені в
таблицях 1 - 4.
Завдання нарощування функціональних можливостей, підвищення аеробної
продуктивності, фізичної працездатності і комплексу фізичних якостей, необхідних
для специфічної діяльності в гандболі, яке було поставлено перед тренувальним
процесом в підготовчому періоді (перший етап педагогічного експерименту) було в
повній мірі вирішено.
Так, показники швидкості, швидкісної і загальної витривалості, швидкісносилових можливостей збільшилися як в контрольній, так і в експериментальній
групах. Разом з тим приріст рівня фізичних якостей у гандболістів
експериментальної групи був істотно більшим, порівняно з гравцями контрольної
групи. При цьому збільшення показників фізичної підготовленості у гравців
експериментальної групи було статистично достовірним по всім досліджуваним
позиціям. У той же час в контрольній групі достовірним виявилося збільшення
тільки результатів в тестах 5-ий стрибок і 12-хвилинний гладкий біг (табл. 1).
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Таблиця 1
Зміна показників функціональної підготовленості у юних гандболістів під
впливом експериментальної програми в підготовчому періоді (X ± m)
Експериментальна група
Контрольна група (n = 9)
(n = 9)
Показники
На початку
В кінці
На початку
В кінці
експерименту експерименту експерименту експерименту
Біг 15 м, с
2,44±0,03
2,33±0,05
2,46±0,03
2,24±0,04**
Біг 30 м, с
4,21±0,07
4,06±0,04
4,30±0,05
3,88±0,06**
5-ий стрибок, м
12,2±0,2
13,0±0,1**
12,1±0,2
13,6±0,1**
12-ти хвил. біг, м 2956,3±31,6
3127,8±29,0**
2919,2±83,3
3266,7±71,2**
ЧССп, уд/хв
81,2±2,2
78,0±1,6
76,7±2,9
70,8±1,7
ЖЄЛ, мл
4098,9±180,6
4372,2±125,0
3975,6±157,7
4805,6±99,5**
МВЛ, л/хв
99,3±4,9
105,7±1,5
96,9±6,1
118,9±3,0**
ЗД вд., с
43,4±2,9
45,2±2,9
41,2±3,2
51,0±2,1*
ЗД вид., с
21,7±1,9
22,7±1,0
21,4±1,9
27,9±2,5*
PWC170, кгм/хв
796,1±28,4
905,6±34,8*
824,4±45,3
985,0±53,7*
МСК, мл/хв
2506,0±38,1
2786,0±44,1**
2626,0±98,0
3066,1±99,0**
КПМСК, мл/уд/хв
14,6±0,4
15,3±0,2
14,5±0,5
16,8±0,5**
Примітка: достовірність відмінностей: * при Р < 0,05; ** - при P < 0,01.
Аналогічна ситуація спостерігалася і при порівнянні показників аеробної
продуктивності і фізичної працездатності. В обох групах збільшення цих параметрів
було достовірним, але в експериментальній групі приріст був майже в два рази
більшим.
Виявлені відмінності між контрольною та експериментальної групами були
цілком закономірними і очікуваними, так як гандболісти експериментальної групи
цілеспрямовано використовували в тренуванні різні регламентовані режими дихання,
і, як наслідок цих додаткових впливів, у них відбулося більш істотне зростання всіх
спостережуваних показників функціональної підготовленості.
На те, що причиною більшої ефективності тренувальних впливів є саме
регламентовані режими дихання, вказує вельми істотне і статистично достовірне
збільшення показників функціонального стану дихальної системи і гіпоксичної
стійкості організму гандболістів експериментальної групи. Збільшення цих
параметрів відбулося в середньому на 20,9 - 30,4% (P<0,05-0,01), тоді як у
контрольній групі приріст не перевищував 6,7%.
В додаток до цього слід зазначити зниження у досліджуваних ЕГ показника
частоти серцевих скорочень у спокої на 7,7% (P>0,05) і збільшення показника
кисневого пульсу на 15,9% (P<0,01). У той же час у контрольній групі ці показники
збільшилися відповідно всього на 3,9 і 4,8 % (P>0,05).
Завданням другого етапу педагогічного експерименту, який включав перше коло
змагань, крім успішної змагальної діяльності, стало нарощування фізичних кондицій,
насамперед швидкісних і швидкісно-силових можливостей (табл. 2).
Результати
контрольного
тестування
фізичної
та
функціональної
підготовленості показали, що у контрольній групі приріст швидкісних і швидкісносилових можливостей гравців спостерігався в межах 2,6 - 5,2 % (P<0,05). При цьому
відбулося зниження показників загальної витривалості, аеробної продуктивності і
фізичної працездатності в середньому на 1,6 - 4,9% (P>0,05), що є закономірним
явищем і знаходить підтвердження в літературі [6].
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У той же час у гравців експериментальної групи, збільшення швидкісних,
швидкісно-силових можливостей і швидкісної витривалості було істотно більшим (в
межах 3,7 - 8,5%, P<0,01) порівняно з контрольною групою.
Таблиця 2
Зміна показників функціональної підготовленості у юних гандболістів під
впливом експериментальної програми у першому колі змагань змагального
періоду (X ± m)
Контрольна група (n = 9)
Експериментальна група (n=9)
Показники
На початку
В кінці
На початку
В кінці
експерименту експерименту експерименту експерименту
Біг 15 м, с
2,33±0,05
2,21±0,02*
2,24±0,04
2,10±0,03**
Біг 30 м, с
4,06±0,04
3,89±0,02**
3,88±0,06
3,59±0,06**
5-ий стрибок, м
13,0±0,1
13,4±0,1*
13,6±0,1
14,1±0,1**
12-ти хвил. біг, м 3127,8±29,0
3077,8±48,0
3266,7±71,2
3350,0±41,7
ЧССп, уд/хв
78,0±1,6
77,6±1,2
70,8±1,7
69,6±1,5
ЖЄЛ, мл
4372,2±125,0
4216,7±52,0
4805,6±99,5
5116,7±35,4**
МВЛ, л/хв
105,7±1,5
106,7±1,2
118,9±3,0
121,1±2,6
ЗД вд., с
45,2±2,9
45,0±2,7
51,0±2,1
57,7±2,3*
ЗД вид., с
22,7±1,0
22,9±0,6
27,9±2,5
32,4±2,7
PWC170, кгм/хв
905,6±34,8
878,3±28,5
985,0±53,7
992,2±41,7
МСК, мл/хв
2786,0±44,1
2648,2±66,1
3066,1±99,0
3174,7±83,3
КПМСК, мл/уд/хв
15,3±0,2
14,6±0,3
16,8±0,5
17,4±0,5
При цьому в контрольній групі, на відміну від експериментальної групи, не
спостерігалося зниження загальної витривалості та аеробних можливостей і навіть,
навпаки, відзначалося їх деяке збільшення, хоча і невелике (в середньому на 2,5 3,5%) та статистично не достовірне (P>0,05). Одночасно в експериментальній групі
на цьому етапі педагогічного експерименту, так само як і в підготовчому періоді,
відзначалося збільшення показників функціонального стану дихальної системи і
гіпоксичної стійкості (табл. 2).
Таблиця 3
Зміна показників функціональної підготовленості у юних гандболістів під
впливом експериментальної програми в міжігровому періоді змагального
періоду (X ± m)
Контрольна група (n = 9)
Експериментальна група (n=9)
Показники
На початку
В кінці
На початку
В кінці
експерименту експерименту експерименту експерименту
Біг 15 м, с
2,21±0,02
2,14±0,05
2,10±0,03
1,96±0,03**
Біг 30 м, с
3,89±0,02
3,72±0,08
3,59±0,06
3,36±0,03**
5-ий стрибок, м
13,4±0,1
14,0±0,3
14,1±0,1
14,9±0,2**
12-ти хвил. біг, м 3077,8±48,0
3211,1±38,0*
3350,0±41,7
3600,0±39,1**
ЧССп, уд/хв
77,6±1,2
75,3±1,2
69,6±1,5
66,9±1,3
ЖЄЛ, мл
4216,7±52,0
4305,6±44,4
5116,7±35,4
5444,4±37,7**
МВЛ, л/хв
106,7±1,2
111,7±1,9*
121,1±2,6
132,8±3,1**
ЗД вд., с
45,0±2,7
46,3±2,3
57,7±2,3
65,3±2,7*
ЗД вид., с
22,9±0,6
23,4±1,5
32,4±2,7
39,8±2,1*
PWC170, кгм/хв
878,3±28,5
922,2±26,5
992,2±41,7
1116,7±28,8*
МСК, мл/хв
2648,2±66,1
2772,3±74,0
3174,7±83,3
3460,4±79,5*
КПМСК, мл/уд/хв
14,6±0,3
15,1±0,5
17,4±0,5
19,1±0,4*
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На третьому етапі педагогічного експерименту, який охоплював весь міжігровий
цикл тренувань, основним завданням стало нарощування функціональних
можливостей (в особливості аеробної продуктивності), підвищення рівня фізичних
якостей. Тренування в цьому міжігровому періоді і за завданнями, і за структурою
були аналогічними тим, що використовувались в підготовчому періоді.
У таблиці 3 представлені результати контрольних тестувань функціональної і
фізичної підготовленості гандболістів контрольної та експериментальної груп. З
представлених даних можна бачити, що в обох групах відбулося підвищення
фізичних і функціональних кондицій. Так само як і на попередніх етапах
педагогічного експерименту.
У гравців, які практикували використання регламентованих режимів дихання,
це підвищення було більш істотним (у межах 4,2 - 12,5%) і майже по всім позиціям
статистично достовірним. Цілком закономірно підвищилися і показники
функціонального стану дихальної системи (в діапазоні 6,4 - 22.8%, P<0,05-0,01).
У той же час в контрольній групі достовірним виявилося збільшення результату
в тесті Купера (12-хвилинний гладкий біг), на 5,3% (P<0,05). Результати в інших
тестах також збільшилися в межах 3,3 - 5,0%, але не достовірно. Четвертий етап
педагогічного експерименту припадав на друге коло змагань. З результатів
тестування фізичних і функціональних кондицій у юних гандболістів - учасників
експерименту, представлених в таблиці 4, можна бачити, що в контрольній групі
стався спад функціональної підготовленості. Всі без винятку показники рівня
фізичної підготовленості та функціонального стану знизилися.
Зовсім інша ситуація спостерігалася в експериментальній групі. У гравців, які
систематично використовували цілеспрямовані дії на дихальну функцію у вигляді
комплексів дихальних вправ і збільшеного резистивного опору диханню, всі
досліджувані показники практично не змінилися, а деякі навіть недостовірно
збільшилися (табл. 4).
Таблиця 4
Зміна показників функціональної підготовленості у юних гандболістів під
впливом експериментальної програми у другому колі змагань змагального
періоду (X ± m)
Показники
Біг 15 м, с
Біг 30 м, с
5-ий стрибок, м
12-ти хвил. біг, м
ЧССп, уд/хв
ЖЄЛ, мл
МВЛ, л/хв
ЗД вд., с
ЗД вид., с
PWC170, кгм/хв
МСК, мл/хв
КПМСК, мл/уд/хв

Контрольна група (n = 9)

Експериментальна група (n=9)

На початку
експерименту
2,14±0,05
3,72±0,08
14,0±0,3
3211,1±38,0
75,3±1,2
4305,6±44,4
111,7±1,9
46,3±2,3
23,4±1,5
922,2±26,5
2772,3±74,0
15,1±0,5

На початку
експерименту
1,96±0,03
3,36±0,03
14,9±0,2
3600,0±39,1
66,9±1,3
5444,4±37,7
132,8±3,1
65,3±2,7
39,8±2,3
1116,7±28,8
3460,4±79,5
19,1±0,4

В кінці
експерименту
2,23±0,03
3,93±0,07
13,3±0,2
3038,9±46,2*
77,3±1,3
3944,4±62,1*
107,0±1,8
43,2±2,0
21,8±1,3
875,0±41,0
2656,7±64,0
14,3±0,3

В кінці
експерименту
2,03±0,03
3,42±0,02
14,6±0,2
3505,6±25,6
68,2±1,3
5433,3±28,9
130,0±2,2
66,2±1,6
38,5±1,7
1103,3±22,6
3417,0±39,1
18,3±0,4

Таким чином, результати педагогічного експерименту показують, що
диференційоване використання додаткових засобів у вигляді регламентованих
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режимів дихання, різних по впливу (дихальних вправ, дозованої гіповентиляції і
збільшеного опору диханню) відповідно основним завданням тренування юних
гандболістів в різні періоди тренувального циклу, сприяє посиленню тренувального
ефекту від застосування звичайних тренувальних впливів (фізичних вправ) і
забезпечує нарощування та збереження функціональних і фізичних кондицій гравців
протягом усіх періодів тренувальної та змагальної діяльності.
Висновки. Розроблені тижневі модельні мікроцикли тренувань юних
гандболістів експериментальним фактором яких є використання у навчальнотренувальному процесі спортсменів спеціальних дихальних вправ, які дозволили
оптимізувати режими дихання гравців експериментальної групи під час тренувальної
та змагальної діяльності. Дослідження інтегральних показників функціональної
підготовленості гандболістів 15-16 років виявило що в обох групах відбулося
підвищення фізичних і функціональних кондицій практично на усіх етапах
педагогічного експерименту. У гравців, які практикували використання
регламентованих режимів дихання, це підвищення було більш істотним (у межах 4,2 12,5%) і майже по всім позиціям статистично достовірним. Цілком закономірно
підвищилися і показники функціонального стану дихальної системи (в діапазоні 6,4 22.8%, P<0,05-0,01). Експериментальна програма тренувань юних гандболістів з
застосуванням комплексів регламентованих режимів дихання повністю підтвердила
свою ефективність.
ЛІТЕРАТУРА
1.
Горбанёва Е.П. Значение качественных характеристик и особенностей в структуре
функциональной подготовленности спортсменов / Е.П. Горбанёва, А.Д. Викулов //
Ярославский педагогический вестник: научный журнал. – Ярославль: Изд-во
ЯГПУ, 2011. - № 2. – Т. III (Естественные науки). – С. 74–82.
2.
Игнатьева В.Я. Гандбол: учебник / В.Я. Игнатьева. М.: Физкультура и спорт,
2008. – 270 с.
3.
Игнатьева В.Я. Многолетняя подготовка гандболистов в ДЮСШ / В.Я. Игнатьева,
И.В. Петрачева. – М.: Советский спорт, 2003. – 123 с.
4.
Козина Ж.Л. Теоретико-методические основы индивидуализации учебнотренировочного процесса спортсменов в игровых видах спорта: автореф. дисс. …
докт. наук по ФВС : [спец.] 24.00.01. – «Олимпийский и профессиональный спорт».
– К., 2010. - 45 с.
5.
Максименко І.Г. Теоретико-методичні основи багаторічної підготовки юних
спортсменів у спортивних іграх: автореф. дис. … докт. наук з ФВС : [спец.]
24.00.01. – «Олімпійський та професійний спорт». – К., 2010. – 44 с.
6.
Маліков М.В. Функціональна діагностика у фізичному вихованн i спорті: навч.
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Маліков, А.В. Сватьєв, Н.В. Богдановська. –
Запоріжжя: ЗДУ, 2006. – 227с.
7.
Платонов В. Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее
практическое применение / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2013. –
624 с.
8.
Сидорчук С.А.
Дифференцирование
нагрузки
высококвалифицированных
гандболистов в базовом мезоцикле подготовительного периода : автореф. дис. ...
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры”. –
Кубанский ГУФКСиТ. – Краснодар, 2012. – 24 с.
9.
Солопов И.Н. Физиологические эффекты методов направленного воздействия на
дыхательную функцию человека: монография / И.Н. Солопов. – Волгоград, 2004. –
220с.
202

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
АНОТАЦІЇ
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕГЛАМЕНТОВАНИХ РЕЖИМІВ
ДИХАННЯ В РІЗНІ ПЕРІОДИ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ГАНДБОЛІСТІВ
Корнієнко Дмитро, Кокарева Світлана, Горобей Наталія, Щербій Сергій
Запорізький національний технічний університет
Розглянуто особливості розвитку функціональної підготовленості юних гандболістів, що
дозволило розробити модельні тижневі мікроцикли тренування з використанням комплексів
спеціальних дихальних вправ для гандболістів 15 – 16 років. Доведено, що у результаті
диференційованого підходу до планування і реалізації тренувальної роботи, а також
цілеспрямованого застосування додаткових дихальних вправ отриманий більш суттєвий приріст
фізичної працездатності та компонентів функціональної підготовленості в кожному періоді
тренувального циклу. Визначено вихідний рівень функціональної підготовленості у гандболістів
15-16 років. У експерименті брали участь 18 гандболістів у віці 15-16 років. Педагогічний
експеримент проводився в чотири етапи відповідно з періодами та етапами реального
тренувального циклу гандбольної команди «ЗНТУ-ЗАБ». Дослідження інтегральних показників
функціональної підготовленості гандболістів 15-16 років виявило що в обох групах відбулося
підвищення фізичних і функціональних кондицій практично на усіх етапах педагогічного
експерименту. У гравців, які практикували використання регламентованих режимів дихання, це
підвищення було більш істотним (у межах 4,2 - 12,5%) і майже по всім позиціям статистично
достовірним. Цілком закономірно підвищилися і показники функціонального стану дихальної
системи (в діапазоні 6,4 - 22.8%, P<0,05-0,01.
Ключові слова: функціональна підготовка, дихальні вправи, гандбол,
модельні
мікроцикли.
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ
РЕЖИМОВ ДЫХАНИЯ В РАЗНЫХ ПЕРИОДАХ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
ГАНДБОЛИСТОВ
Дмитрий Корниенко, Светлана Кокарева, Наталья Горобей,
Сергей Щербий
Запорожский национальный технический университет
Рассмотрены особенности развития функциональной подготовленности юных
гандболистов, что позволило разработать модельные недельные микроциклы тренировки с
использованием комплексов специальных дыхательных упражнений для гандболистов 15 - 16
лет. Доказано, что в результате дифференцированного подхода к планированию и реализации
тренировочной работы, а также целенаправленного применения дополнительных дыхательных
упражнений, получен более существенный прирост физической работоспособности и
компонентов функциональной подготовленности в каждом периоде тренировочного цикла. В
эксперименте принимали участие 18 гандболистов в возрасте 15-16 лет. Определен исходный
уровень функциональной подготовленности гандболистов. Педагогический эксперимент
проводился в четыре этапа в соответствии с периодами и этапами реального тренировочного
цикла гандбольной команды «ЗНТУ-ЗАС». Исследование интегральных показателей
функциональной подготовленности гандболистов 15 – 16 лет выявило, что в обеих группах
произошло повышение физических и функциональных кондиций практически на всех этапах
педагогического эксперимента. У игроков, которые практиковали использование
регламентированных режимов дыхания, это повышение было более существенным (в пределах
4,2 – 12,5 %) и почти по всем позициям статистически достоверным. Вполне закономерно
повысились и показатели функционального состояния дыхательной системы (в диапазоне 6,4 –
22,8 %, P<0,05 – 0,01).
Ключевые слова: функциональная подготовка, дыхательные упражнения, гандбол,
модельные микроциклы.
DIFFERENTIALLY REGULATED MODES OF RESPIRATION IN DIFFERENT
PERIODS OF THE TRAINING PROCESS HANDBALL
Dmitriy Kornienko, Svetlana Kokareva, Nataliya Gorobey, Sergey Scherbiy
Zaporizhzhya national technical university
Peculiarities of development of functional preparedness of young handball players, which
allowed us to develop a model weekly microcycles exercises using special breathing exercises for
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handball 15 - 16 years. It is proved that the result is a differentiated approach to the planning and
implementation of training, and targeted use of additional breathing exercises, received a more
significant increase in physical performance and components of functional fitness in each period of the
training cycle. In experiment took part 18 handball players aged 15-16 years. Defined initial level of
functional fitness handball players. The pedagogical experiment was carried out in four stages in
accordance with the periods and phases of the real training cycle handball team "ZNTU-ZAB". The
study of integral indicators of functional fitness handball 15 - 16 years revealed that in both groups
there was an increase of physical and functional conditions in virtually all phases of the teaching
experiment. Players who practiced the use of regulated modes of breathing, this increase was more
significant (in the range of 4.2 - 12.5 %) and almost all items are statistically significant. Quite naturally
increased and the indicators of the functional status of the respiratory system (in the range of 6.4 - 22,8
%, P<0,05 - 0,01).
Keywords: functional training, breathing exercises, handball, model microcycles.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОПЕРАТИВНОГО
ПЛАНУВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СПОРТСМЕНІВ
Віктор Костюкевич
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень. Оперативне планування
тренувального процесу спортсменів здійснюється на основі планів-конспектів
тренувальних занять, окремих тренувальних завдань, комплексів фізичних вправ
тощо. У залежності від спрямованості тренувальних впливів, що плануються в
окремому тренувальному занятті формується так званий терміновий тренувальний
ефект.
Проблемі оперативного планування тренувального процесу спортсменів
приділялась значна увага в дослідженнях Л. П. Матвеєва [6], В. М. Платонова [4, 5] V.
B. Issurrin [11], B. Lucero [12], в т.ч. досліджувалося планування тренувальних
впливів як в окремих тренувальних заняттях [3, 4, 10], так і протягом мікроциклів [2,
5, 9].
Детальний аналіз літературних джерел спонукав до висновку, про необхідність
розробки альтернативних структур планування тренувального процесу спортсменів.
Отже, мета статті заключається в розробці альтернативного плану-конспекту
тренувального заняття і програми тренувального мікроциклу.
В процесі отримання емпіричних даних використовувалися такі методи:
педагогічне спостереження, хронометрування тренувальної роботи, пульсометрія.
Виклад основного матеріалу. До оперативних структур планування
тренувального процесу відносяться план-конспект тренувального заняття і програма
тренувального мікроциклу. Основною метою складання плану-конспекту
тренувального заняття є формування тренувальних ефектів – термінових та
відставлених, оптимальне сумування яких, призводить до кумулятивного ефекту,
тобто до підвищення рівня тренованості спортсменів.
Раціональний підхід до вирішення цієї проблеми обумовлений, з одного боку,
дотриманням відповідних закономірностей і принципів, на основі яких здійснюється
адаптація спортсменів до тренувальних навантажень, а з іншого, послідовності та
співвідношення тренувальних засобів як в межах окремого тренувального заняття,
так і протягом тренувального мікроциклу.
До основних принципів формування тренувальних ефектів відносяться:
«зверхобтяження», залежність «доза-ефект», «специфічності», «зворотності дії»,
«позитивної взаємодії», «послідовної адаптації», «циклічності» [1, 4, 5, 10, 11].
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Принцип зверхобтяження. Цей принцип передбачає фізичне навантаження, яке
повинно перевищувати граничне значення, тобто обсяг і інтенсивність тренувальних
впливів повинні обтяжувати тренувальну функцію і спонукати її до розвитку.
Залежність «доза – ефект» визначає співвідношення між обсягом виконаної
тренувальної роботи та приростом тренувальної функції. У початкових стадіях
адаптації спортсменів до навантажень спостерігається практично прямолінійна
залежність між величиною тренувальних впливів і рівнем їх тренованості.
Принцип специфічності. Під впливом специфічного навантаження формується
домінуюча система, гіперфункція якої забезпечує розвиток адаптації. У процесі
тренування надмірна за своєю напруженістю адаптація до певного виду
навантаження в якийсь момент часу може викликати виснаження функціональних
систем домінуючої системи і послабити роботу інших систем, безпосередньо
непов'язаних з реакцією на навантаження, що веде до перетренованості. У зв'язку з
цим необхідно планувати тренувальні заняття різної переважної спрямованості.
Принцип зворотності дії. Сутність цього принципу полягає в тому, що після
припинення тренування показники тренованості спортсменів знижуються і
досягають вихідного рівня. Принцип зворотності дії протилежний дидактичному
принципу систематичності. Тому процес тренування не повинен перериватися,
необхідно регулювати співвідношення стимулюючих (навантажувальних) та
відновлювальних фаз.
Принцип позитивної взаємодії. Особливістю цього принципу є те, що кожне
наступне навантаження призводить до посилення адаптаційних змін в організмі.
Варто уточнити, що нове навантаження може бути як позитивним для адаптаційних
процесів, так і негативним або мати нейтральну дію. У зв'язку з цим необхідно
дотримуватися правила послідовності навантажень різної спрямованості.
Принцип послідовної адаптації. Цей принцип заснований на гетерохронності
біохімічних змін в організмі, що виникають як у процесі так і після тренування. При
формуванні термінового тренувального ефекту адаптаційні зміни спостерігаються з
боку анаеробної алактатної системи, потім анаеробної гліколітичної системи, і,
досить більше часу необхідно для формування механізмів аеробного забезпечення
рухової діяльності.
Принцип циклічності. В основу цього принципу закладений фазовий характер
адаптаційних процесів при впливі тренувальних і змагальних навантажень. Процес
адаптації формується за певними циклами, які змінюють один одного, що призводить
до досягнення кумулятивного тренувального ефекту.
Важливою умовою адаптації спортсменів до навантажень в процесі занять є
оптимальне поєднання тренувальних впливів різної фізіологічної спрямованості. Від
послідовності навантажень в тренувальному занятті залежить формування
термінових тренувальних ефектів, що в свою чергу призведе до кумулятивного
ефекту, тобто підвищенню рівня тренованості спортсменів [1, 5, 10, 11].
При формуванні тренувальних ефектів переважний вплив має не тільки
спрямованість і послідовність навантажень, але і їх величина, яка залежить від їх
тривалості та інтенсивності впливу на організм спортсменів.
Необхідно враховувати тривалість впливу фізичного навантаження з трьох
компонентів: часу виконання вправи (Твпр),часу відпочинку між повтореннями
вправи (Т відп) і часу, що витрачається на відновлення після закінчення навантаження
[1]: (Т відн) Т нав = Т впр + Твідн + Т відп (1).
Наприклад, при вдосконаленні швидкісних якостей футболістів було
використано фізичне навантаження за допомогою 4-х серій бігу по 30 м з високого
старту з максимальною інтенсивністю. У кожній серії виконувалося 4-и спроби,
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відпочинок між серіями 3 хв. Якщо припустити, що тривалість кожної спроби була в
межах 4,3-4,5 с (в середньому 4,4 с), тоді час виконання вправи:
Т впр ==(4 спроби  4серії)  4,4 с = 70,4 с.
Відпочинок між спробами склав:
Т відп = (3  90 с)  4 серії = 1080 с.
Час відновлення між серіями:
Т відн =(3  180)  4 серії = 2160 с.
Таким чином тривалість даного навантаження:
Т нав = Т впр + Твідн + Т відп = 70,4 с + 1080 с + 2160 с = 3310,4 с (55 хв).
У наведеному прикладі в загальному обліку навантажень можна зафіксувати, що
анаеробне алактатне навантаження в даному тренувальному занятті склало 55 хв.
Найбільш простим критерієм інтенсивності тренувальних навантажень різної
фізіологічної спрямованості є частота серцевих скорочень (ЧСС, уд хв -1) [1, 11]:
 навантаження переважно анаеробного впливу – ЧСС – 150–130 уд
хв -1;
1
 навантаження змішаного аеробно-анаеробного впливу – ЧСС – 150– 180 уд/хв
 навантаження анаеробного алактатного впливу – ЧСС – 160-180 уд
хв -1;
 навантаження анаеробного гліколітичного впливу – ЧСС
180 уд хв -1;
Тренувальне заняття складається з трьох частин: підготовчої, основної та
заключної.
У підготовчій частині проводяться організаційно-методичні впливи тренера
(повідомлення завдань тренування, ознайомлення з структурою тренувального
заняття, якщо є необхідність дуже коротко здійснюється аналіз попереднього заняття)
і проводиться розминка.
Під розминкою розуміють комплекс спеціально підібраних вправ, що
виконуються спортсменами з метою підготувати організм до майбутньої роботи.
У процесі розминки вирішуються функціональне (прискорення періоду
впрацьовування систем організму в м'язову роботу: серцево-судинної, дихальної та
ін.); рухове (оптимальне включення в роботу м'язової системи, посилення еферентної
інформації та аферентної іннервації) і емоційне (формування позитивного
психологічного настрою на майбутню роботу) завдання.
У тренувальних заняттях спортсменів командних ігрових видів спорту
розминка, як правило, складається з двох частин: загальної і спеціальної.
Загальна частина розминки складається із загальнопідготовчих вправ. Вона
забезпечує активізацію серцево-судинної, дихальної систем організму, а також
рухового апарату до специфічної роботи (роботи з м'ячем).
Спеціальна частина розминки за допомогою спеціально-підготовчих вправ
сприяє оперативному налаштуванню рухового апарату спортсменів, систем
енергозабезпечення та психологічної мобілізації на майбутню основну роботу в
тренувальному занятті.
Орієнтовне співвідношення за тривалістю загальної та спеціальної частин
розминки – 30–40% до 70–60%.
В основній частині вирішуються головні завдання тренувального
заняття. Залежно від спрямованості тренувального заняття таких завдань може бути
декілька (бажано, не більше чотирьох). Тривалість основної частини залежить від
двох складових: спрямованості та величини навантаження. Інтенсивність
виконуваних вправ повинна носити хвилеподібний характер.
Завданням заключної частини тренувального заняття є поступове доведення
всіх систем організму спортсменів до рівня, близького до того, що був перед
тренуванням. Підбір засобів і методів у заключній частині заняття повинен сприяти
активному протіканню відновних процесів. Тривалість заключної частини
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тренувального заняття залежить від спрямованості, тривалості та величини
навантаження в основній частині заняття (табл. 1).
Таблиця 1
Співвідношення за тривалістю розминки і заключної частини залежно від
величини навантаження в основній частині
Співвідношення за тривалістю розминки і заключної частини
№
Величина
до основної частини тренувального заняття
з / п навантаження
Розминка
Заключна частина заняття
1.
Мала
1: 4
1: 8
2.
Середня
1: 3
1: 6
3.
Велика
1: 2
1: 4
4.
Максимальна
1: 2
1: 4
Тренувальні заняття характеризуються певною спрямованістю.
Під спрямованістю тренувального заняття, розглядаються способи
впорядкування його змісту, що передбачають доцільне використання навантажень
різної переважної спрямованості, тобто таке їх поєднання і розміщення в часі, яке
забезпечує необхідний тренувальний ефект при оптимальних витратах енергії
спортсменів.
За ознакою локалізації спрямованості засобів і методів, що застосовуються у
заняттях, розрізняють заняття вибіркової (переважної) і комплексної спрямованості.
У заняттях вибіркової спрямованості вирішуються завдання переважного
розвитку окремих властивостей і здібностей, що визначають рівень спеціальної
підготовленості спортсменів – їх швидкісних та швидкісно-силових якостей,
анаеробної і аеробної продуктивності, спеціальної витривалості тощо.
Заняття комплексної спрямованості будуються з урахуванням одночасного
розвитку різних якостей і здібностей. Вони будуються за двома варіантами.
Перший полягає в тому, що програма окремого заняття ділиться на дві або три
самостійні частини. Наприклад, у першій частині застосовують засоби для
підвищення швидкісних можливостей, у другій і в третій – для підвищення
витривалості при роботі відповідно анаеробного і аеробного характеру. Або, в першій
частині вирішуються завдання навчання новим технічним елементам, у другій –
фізичної підготовки, а в третій – технічного вдосконалення. Інший варіант
передбачає не послідовний, а паралельний розвиток декількох (зазвичай двох)
якостей [4, 5].
Оптимальне
формування
тренувальних
ефектів
(тренувального
та
відставленого) спортсменів здійснюється на основі структур оперативного
планування, до яких, насамперед, відноситься план-конспект тренувального заняття.
У сучасній практиці спортивної підготовки переважно використовуються планиконспекти, структура яких передбачає зміст частин заняття, дозування навантаження,
методичні та організаційні вказівки (табл. 2) [7].
Окрім традиційної структури використовується план-конспект тренувального
заняття, запропонований Б. А. Ашмаріним [6]. У цьому плані- конспекті
представлені завдання, засоби, дозування вправ, методичні прийоми (табл. 3).
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Частини
заняття

Зміст основних
частин заняття

Основна
частина

Таблиця 2
Традиційна структура плану-конспекту тренувального заняття (фрагмент)

Із 4-х кроків розбігу
постановки ноги,
стрибок «у кроці» і
приземлення на дві
ноги

Дозування
навантажень

Методичні та
організаційні
вказівки

5-8 р.

Ногу ставити
ближче до проекції і
ЗЦВ тіла на передню
частину стопи після
м’якого переходу з
п’ятки на пальці

Таблиця 3
Структура плану-конспекту тренувального заняття за Б. А. Ашмаріним (фрагмент)
Завдання
Засоби
Дозування
Методичні прийоми
вправ
Підготовча частина
Розвивати
Ходьба. Ходьба на
2 хв
Виконання у
динамічну силу
носках, на п’ятках.
середньому темпі.
м’язів-розгиначів
Перекати з п’ятки на
Темп задається
ступні та статичну
носок, руки за
підрахунком. Зміна
силу м’язів зводу
головою. Біг.
завдань відбувається
ступні.
за командою.

Загалом, не заперечуючи проти наведених структур планів-конспектів
тренувального заняття, досвід багаторічної тренерської роботи автора статті
зумовлює до представлення альтернативної структури плану-конспекту
тренувального заняття (табл. 4).
Аналіз табл. 4 засвідчує, що запропонований альтернативний підхід до
оперативного планування тренувального процесу спортсменів дозволяє:
 вирішувати кожне завдання тренувального заняття за відповідним
алгоритмом;
 визначати тривалість та інтенсивність однієї чи комплексу вправ в залежності
від обраного алгоритму їх застосування;
 встановлювати співвідношення засобів підготовки спортсменів: загальнопідготовчих (ЗПВ), спеціально-підготовчих (СПВ), підвідних (ПВ), змагальних (ЗВ)
вправ.
Такий підхід до оперативного планування тренувального процесу дозволяє
більш чітко, а головне, логічно і послідовно здійснювати вплив на формування
термінового і відставленого тренувальних ефектів.
На основі планів-конспектів тренувальних занять розробляються програми
мікроциклів підготовки спортсменів (табл. 5)
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Таблиця 4
ПЛАН-КОНСПЕКТ
тренувального заняття для груп спеціалізованої базової підготовки другого року
навчання
(17-18 років)
Дата
проведення_______________________________________________________________
Місце
проведення______________________________________________________________
Кількість
футболістів___________________________________________________________
Інвентар: м’ячі, накидки, конуси, маркери, стійки.
Завдання:
1. Удосконалення групових взаємодій гравців у фазі володіння м’ячем
(імпровізовані ігрові комбінації.
2. Розвиток спеціальної витривалості гравців.
3. Удосконалення командних взаємодій у фазі відбору м’яча (високий пресинг).
АлгоЗміст тренувального заняття
ТриваЗасоби, хв (%)
Інтенсивритм
лість
ність
ЗПВ СПВ ПВ
ЗВ
дій
вправ,
(ЧСС,
хв (%)
удхв-1)
1
2
3
4
5
6
7
8
Підготовча частина
1-й
Ознайомлення із завданнями, що
крок будуть вирішуватися протягом
тренувального заняття.
2-й
Біг в аеробній зоні (2 хв – різними
4
4
114-132
крок способами).
3-й
Стретчинг (балістичний) у поєднанні
4
4
114-138
крок з біговими вправами через ширину
футбольного поля.
4-й
В парах: ведення м’яча у поєднанні з
4
4
138-150
крок фінтами (опір пасивний).
5-й
Стретчинг (статичний).
2
2
114-120
крок
6-й
Квадрат 4×2.
6
6
132-144
крок
Усього
20
6
4
10
114-150
Основна частина
Удосконалення групових взаємодій гравців у фазі володіння м’ячем
1-й
Ігрова комбінація «стінка». Вправа
4
4
138-150
крок виконується у трійках (від
центральної лінії поля до лінії воріт
та у зворотному напрямку по центру
і по флангах. 1-й і 2-й гравці
розігрують комбінацію, 3-й виконує
роль пасивного захисника. На кожній
з ліній – відпочинок 30 с.
2-й
Вправа виконується у попередньому
6
6
144-156
крок варіанті, але з супротивом захисника.
3-й
Ігрова комбінація «пас через
4
4
138-150
крок третього». Ті ж умови, що у
попередній вправі, але вправу
виконують 4 гравці (3 розігрують
комбінацію, 1 – пасивний захисник).
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1
4-й
крок
5-й
крок

1-й
крок

2-й
крок
3-й
крок
4-й
крок

1-й
крок

Продовження табл. 4
2
3
4
5
6
7
8
Вправа виконується у попередньому
6
6
144-156
варіанті, але з двома пасивними
захисниками.
Ця сама вправа, але захисники
8
8
156-162
активні. Вправи 3-го, 4-го і 5-го
кроків виконуються на майданчику
50×30 м.
Розвиток спеціальної витривалості
Човниковий біг: 5 м вперед – 5 м
3
3
174-186
назад; 10 м вперед – 10 м назад; 15 м
вперед – 15 м назад; 20 м вперед –
20 м назад; 25 м вперед – 25 м назад.
(Пасивний відпочинок 2 хв).
Ця сама вправа, але з веденням
3
3
174-186
м’яча. (Пасивний відпочинок 2 хв).
Повторення 2-го кроку. (Пасивний
3
3
174-186
відпочинок 2 хв).
Перша трійка на високій швидкості
8
8
180-192
бігу виконує передачі м’яча від
штрафної зони до штрафної зони;
друга трійка при вихідному
положенні за 10 м переслідує першу
трійку з метою оволодіти м’ячем. У
зворотному напрямку трійки
міняються місцями без відпочинку.
Вправа повторюється 8 разів з
паузою відпочинку 45-60 с.
Удосконалення командних взаємодій у фазі відбору м’яча (високий пресинг)
Гра 11×11 з воротарями. Команда
15
15
168-180
«А» застосовує високий пресинг.
При відборі м’яча він передається
команді «Б», яка у 1-й зоні вводить
його від воріт або за бічної лінії.
Удари у ворота.
5
5
120-132

2-й
крок
3-й
Те ж саме, що у 1-му кроці, але
15
15
крок команди змінюють функції.
Усього
83
3
17
33
30
Заключна частина
1-й
Біг в аеробній зоні.
3
3
крок
2-й
Стретчинг.
5
5
крок
3-й
Аналіз тренувального заняття.
крок
Усього
8
8
Разом Рухова діяльність. Організаційно111
17
21
43
30
методичні вказівки.
(100)
(15,3) (18,9) (38,7) (27,1)
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120-132
114-120

Велике
навантаження
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Таблиця 5
Орієнтовна програма тижневого мікроциклу підготовчого періоду для груп спеціалізованої базової підготовки
юних футболістів (16-17 років)
Дні
1
1-й
день
РТ

Спрямованість
педагогічна
2
Розминка. Біг в аеробній зоні; Стретчинг; бігові вправи в парах 
передачі і зупинки м’яча в русі різними способами; Стретчинг;
старти із вихідних положень.
Основна частина. Розвиток швидкісних якостей футболістів.
Удосконалення індивідуальної майстерності гравців (самостійна
робота з м’ячем на станціях відповідно до амплуа).
Заключна частина. Біг в аеробній зоні; стретчинг; вправи
атлетичного характеру.

Усього
1-й
день
ВТ

Усього

Розминка. Біг в аеробній зоні; Стретчинг; бігові вправи поєднання
технічних прийомів (ударів, зупинок, ведення) з акробатичними
вправами і Стретчингом; спурт з м’ячем із різних вихідних
положень.
Основна частина. Удосконалення зв'язок технічних прийомів
(зупинка  ведення  передача; (зупинка  ведення  обведення 
удар у ворота).
Удосконалення групових взаємодій у фазі володіння м’ячем (ігрові
комбінації).
Гра 5×5 з воротарями на четверо воріт на майданчику 40×20 м (2
тайми по 15 хв, перерва між таймами 5 хв  жонглювання).
Заключна частина. Біг в аеробній зоні; Стретчинг; вправи
атлетичного характеру.
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ТриваЗасоби, хв (%)
фізіологічна лість, хв. ЗПВ СПВ ПВ
ЗВ
(%)
3
4
5
6
7
8
Переважно
25
15
5
5
аеробна

Навантаження
(ЧСС, удхв-1)
9
132-156

Аеробна
алактатна
Переважно
аеробна
Аеробна

20

-

20

-

-

162-174

15

-

-

15

-

144-162

10

10

-

-

-

114-126

Переважно
аеробноалактатна
Переважно
аеробна

70
(100)

-

Середнє

30

15

10

5

-

132-162

Переважно
аеробноанаеробна
Переважно
аеробна
Аеробна
алактатна
Аеробна

10

-

-

10

-

144-168

10

-

-

10

-

132-156

35

-

-

5

30

162-180

10

10

-

-

-

114-126

Переважно
аеробноалактатна

95
(100)

25
25
20
(35,7) (35,7) (28,6)

25
10
30
30
(26,5) (10,5) (31,5) (31,5)

Середнє
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1
2-й
день

2
Розминка. Біг в аеробній зоні; Стретчинг; бігові вправи; серія вправ
з передачами м’яча руками у поєднанні зі Стретчингом.
Основна частина. Розвиток швидкісно-силових якостей.
Удосконалення індивідуальної майстерності гравців (самостійна
робота з м’ячем на станціях відповідно до амплуа).
Заключна частина. Біг в аеробній зоні; стретчинг; вправи
атлетичного характеру.

Усього
3-й
день
РТ

Розминка. Ходьба; Стретчинг; біг по пересічній місцевості (у лісі
або парку); Стретчинг; ходьба.
Основна частина. Розвиток сили: вправи для м’язів ніг, вправи для
живота у положенні лежачи; вправи з опором; вправи з набивними
м’ячами; вправи з предметами.
Заключна частина. Біг в аеробній зоні; стретчинг.

Усього
4-й
день
РТ

Розминка. Біг в аеробній зоні; Стретчинг; бігові вправи по лабіринту;
жонглювання; зв’язки технічних прийомів (передачі, зупинки, ведення,
імітація фінтів) самостійно в межах футбольного поля.
Основна частина. Удосконалення спеціальної координації:
поєднання вправ з м’ячем зі стрибковими та акробатичними
вправами.
Удосконалення прикладної тактики і групових взаємодій гравців.
Заключна частина. Біг в аеробній зоні; стретчинг; вправи
атлетичного характеру.

Усього
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Продовження табл. 5
7
8
9
5
132-156

3
Переважно
аеробна
Переважно
аеробноалактатна
Переважно
аеробна
Аеробна

4
25

5
15

6
5

20

-

20

-

-

156-180

15

-

-

15

-

144-162

10

10

-

-

-

114-126

Переважно
аеробноалактатна
Аеробна

70
(100)

-

Середнє

25

25

-

-

-

114-162

Переважно
аеробна

45

45

-

-

-

120-156

Аеробна
Переважно
аеробна
Переважно
аеробна

10
80
(100)
25

10
80
(100)
10

-

-

-

114-126
Середнє

5

10

-

114-150

Переважно
аеробноанаеробна
Переважно
аеробна
Аеробна

20

-

20

-

-

144-162

20

-

-

20

-

132-156

10

10

-

-

-

114-126

Переважно
аеробноалактатна

75
(100)

-

Мале

25
25
20
(35,7) (35,7) (28,6)

20
25
30
(21,4) (35,7) (42,9)
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1
4-й
день
ВТ
Усього
5-й
день
ВТ

Усього
6-й
день
РТ

Усього

2
Розминка. Комплекс вправ, що використовуються у передігровій
розминці.
Основна частина. Навчальна гра 11×11 на стандартному полі (2
тайми по 35 хв, перерва між таймами 5 хв).
Заключна частина. Біг в аеробній зоні; стретчинг; атлетизм.

Розминка. Біг в аеробній зоні; Стретчинг; бігові вправи; зв’язка
технічних прийомів (передачі  зупинки  ведення) в парах по
периметру футбольного поля; човниковий біг 3×50 м.
Основна частина. Розвиток спеціальної витривалості засобами
ігрових вправ: утримання м’яча 8×8 на ½ поля (без обмеження
дотиків, у два дотики, у два дотики з персональною опікою). Усього
три серії по 8 хв, перерва між серіями 3 хв).
Заключна частина. Біг в аеробній зоні; стретчинг; вправи на
розслаблення м’язів.

Розминка. Біг в аеробній зоні; Стретчинг.
Основна частина. Розвиток загальної витривалості: по пересічній
місцевості (ліс, парк) дві серії по 15 хв, перерва між серіями 10 хв
(Стретчинг, атлетизм).
Заключна частина. Ходьба; стретчинг; вправи атлетичного
характеру.

Разом

3
Переважно
аеробна
Аеробна
анаеробна
Аеробна
Переважно
аеробноанаеробна
Переважно
аеробна

4
30

5
12

6
6

75

-

-

15
120
(100)

Продовження табл. 5
7
8
9
12
120-162
-

75

15
27
6
12
75
(22,5) (5,0) (10,0) (62,5)

144-180
114-120
Велике

30

14

8

8

-

120-160

Переважно
аеробна
гліколітична

36

-

-

36

-

168-186

Аеробна

14

14

-

-

-

114-120

Переважно
аеробногліколітична
Аеробна
Аеробноанаеробна

80
(100)

-

Середнє

12
40

12
40

-

-

-

114-132
162-174

Аеробна

8

8

-

-

-

114-120

Переважно
аеробноанаеробна

60
(100)

60
(100)

-

Середнє

28
8
44
(35,0) (10,0) (55,0)

650
296
93
156
105
(100)
(45,5) (14,3) (24,0) (16,2)
Примітка: РТ  ранкове тренувальне заняття; ВТ  вечірнє тренувальне заняття; ЗПВ – загально-підготовчі вправи; СПВ – спеціальнопідготовчі вправи; ПВ – підвідні (допоміжні) вправи; ЗП – змагальні вправи.
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Висновки. Альтернативний підхід до проблеми оперативного планування
тренувального процесу сприяє більш ефективному управлінню підготовкою
спортсменів. Запропоновані структурні схеми плану-конспекту тренувального
заняття і програми тренувального мікроциклу дозволяють вирішувати кожне
завдання у логічній послідовності, враховувати величину та інтенсивність
тренувальних впливів, визначати співвідношення тренувальних засобів як в процесі
окремого тренувального заняття, так і протягом певного мікроциклу.
Подальше дослідження проблеми буде спрямовано на розробку модельних
тренувальних завдань як відповідних структур оперативного планування
тренувального процесу спортсменів
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АНОТАЦІЇ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ
ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СПОРТСМЕНІВ
Віктор Костюкевич
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
У статті запропонований альтернативний підхід до оперативного планування
тренувального процесу спортсменів. Враховуючи основні принципи формування тренувальних
ефектів, спрямованість і величину навантажень, досвід багаторічної тренерської роботи автора
статті, було розроблено структуру плану-конспекту тренувального заняття і програми
тренувальних мікроциклів. Даний підхід дозволить здійснювати алгоритмічне вирішення
кожного завдання, а також встановлювати величину, інтенсивність і співвідношення
тренувальних засобів. Оперативне планування тренувального процесу спортсменів на основі
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розроблених структур дозволяє підвищувати ефективність тренувальних впливів щодо
формування термінових і відставлених тренувальних ефектів.
Ключові слова: оперативне планування, спортсмени, тренувальні ефекти, планиконспекти тренувальних занять, програми мікроциклів.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПЕРАТИВНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА СПОРТСМЕНОВ
Виктор Костюкевич
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
В статье предложен альтернативный подход к оперативному планированию
тренировочного процесса спортсменов. Учитывая основные принципы формирования
тренировочных эффектов, направленность и величину нагрузок, опыт многолетней тренерской
работы автора статьи, были разработаны структура плана-конспекта тренировочного занятия и
программы тренировочных микроциклов. Данный подход позволит совершать алгоритмическое
решение каждого задания, а также устанавливать величину, интенсивность и соотношение
тренировочных средств. Оперативное планирование тренировочного процесса спортсменов на
основании разработанных структур позволяет повысить эффективность тренировочных
воздействий для формирования срочных и отставленных тренировочных эффектов.
Ключевые слова: оперативное планирование, спортсмены, тренировочные эффекты,
планы-конспекты тренировочных занятий, программы микроциклов.
ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF OPERATIONAL
PLANNING THE TRAINING PROCESS OF SPORTSMEN
Viktor Kostiukevych
Vinnytsia State Pedagogical University Named After Mikhaylo Kotsubinskiy
An alternative approach for operational planning the training process of sportsmen is suggested
in the article. Considering the basic principles of formation the training effects, direction and volume of
loads, the many years coaching experience of the article author, were developed the structure of the
training session outline and programs of training microcycles. This approach will allow for algorithmic
solution of each problem and establish the volume, intensity and value of training means. Operational
planning the training process of sportsmen basic on the developed structures will improve the
effectiveness of training influences on the formation the immediate and long-term training effects.
Key words: operational planning, sportsmen, training effects, training session outline, programs
of microcycles.

ПЛАНУВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В
ПЕРЕДЗМАГАЛЬНОМУ МЕЗОЦИКЛІ У ТХЕКВОНДИСТІВ НА ЕТАПІ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Олександр Кощеєв
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Актуальность. Як відомо, одним з найбільш перспективних шляхів
підвищення ефективності тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації не
тільки в тхеквондо, але і в інших видах спорту, є вдосконалення технології його
управління [2, 4]. Для того щоб управління було ефективним в керуючій, системі
необхідно мати моделі об'єкта в його сучасному і перспективному стані [1, 5, 6].
Проте, навіть при наявності найсучаснішої моделі, необхідний пошук найбільш
ефективних тренувальних засобів і методів, що забезпечують досягнення цієї моделі.
Саме тому актуальним питанням в управлінні тренувальним процесом в усіх його
ланках залишається раціональне планування фізичного навантаження. Планування з
урахуванням мети дає можливість більш точно поєднувати стратегічні і тактичні
завдання, ефективніше контролювати процес тренування спортсмена.
Аналіз науково-методичної літератури свідчить, що ефективність побудови
тренувального процесу спортсменів може бути досягнута за рахунок вдосконалення
різних сторін підготовленості, оптимізації навантажень на різних етапах підготовки,
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прискореного розвитку окремих показників фізичної, техніко-тактичної,
психологічної та інтегральної підготовленості спортсменів.
Вище зазначене підтверджує, що дане питання потребує ретельного вивчення
побудови тренувального процесу в передзмагальному мезоциклі, який залежить від
специфіки змагальної діяльності, оскільки в кожному мезоциклі вирішуються
основні завдання підготовки спортсменів до змагань.
Таким чином, набуває актуальності рішення специфічних задач планування в
передзмагальному мезоциклі, контролю обсягів тренувальної роботи та динаміки
навантаження, поєднання занять різної спрямованості, які дозволяють спортсмену
досягти найвищого рівня готовності до конкретного старту в тхеквондо.
Дане дослідження виконана згідно з темою 2.6. «Теоретико-методичні основи
вдосконалення тренувального процесу та змагальної діяльності в структурі
багаторічної підготовки спортсменів» (номер державної реєстрації 0111U001168).
Мета дослідження: розробити і науково обґрунтувати планування
тренувального процесу в передзмагальному мезоциклі у тхеквондистів на етапі
спеціалізованої базової підготовки.
Завдання дослідження:
1. Визначити найбільш раціональну структуру передзмагального мезоциклу і
складових його мікроциклів на етапі спеціалізованої базової підготовки в тхеквондо;
2. Обґрунтувати основні параметри тренувальних навантажень та їх розподіл у
передзмагальному мезоциклі у тхеквондистів; 3. Розробити та експериментально
обґрунтувати методику комплексного педагогічного контролю в передзмагальному
мезоциклі тхеквондистів на етапі спеціалізованої базової підготовки.
Методи дослідження: узагальнення та аналіз науково-методичної літератури;
аналіз документальних матеріалів; опитування та анкетування тренерів; педагогічне
спостереження;
аналіз
змагальної
діяльності;
педагогічне
тестування;
психофізіологічний метод; педагогічний експеримент; методи математичної
статистики.
Організація досліджень проводилася зі спортсменами збірної команди
Дніпропетровської області з тхеквондо ВТФ в умовах навчально-тренувального
збору.
Основою продуктивності планування тренувального навантаження в
передзмагальному мезоциклі є: акцентована спрямованість тренувального
навантаження яка спрямована на розвиток спеціальної витривалості спортсменів;
максимально допустиме штучне зниженні маси тіла тхеквондистів безпосередньо
перед змаганнями в межах 3,5 - 4,0%; використання в якості засобів етапного,
поточного і оперативного контролю спеціальної батареї тестів для оцінки загальної
фізичної працездатності та функціонального стану тхеквондистів.
Існує два підходи, що розглядають методику планування передзмагального
мезоциклу з метою підвищення ефективності змагальної діяльності та фізичної
підготовленості в одноборствах [2, 3]. Перший підхід ґрунтується на припущенні, що
планування процесу фізичної підготовки спортсменів повинно будуватися на основі
імітаційних моделей, що враховують довготривалі адаптаційні процеси [5]. При
такому підході враховується вид спорту, етап багаторічної підготовки та особливості
індивідуальної техніко-тактичної та фізичної підготовленості спортсмена.
Другий підхід ґрунтується на тренувальній діяльності спортсмена, в якій
використовуються специфічні засоби і методи тренування, що моделюють умови, що
зустрічаються в ході змагань. При цьому найважливішим критерієм якості побудови
предзмагального мезоциклу є динаміка рівня спеціальної витривалості спортсменів
[1, 6].
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Враховуючи рекомендації більшості фахівців [1, 2, 3], була визначена наступна
структура передзмагального мезоциклу підготовки спортсменів-тхеквондистів:
втягуючий мікроцикл (7 днів) – обсяг навантаження складає 40% від загального
обсягу, переважна спрямованість тренувальної роботи в змішаній аеробно-анаеробній
зоні (ЧСС до 170 – 175 уд / хв); ударний мікроцикл (7 днів) – обсяг навантаження
30%, переважна спрямованість роботи в гліколітичній анаеробній зоні (ЧСС до 200
уд / хв); підвідний мікроцикл (7 днів) – загальний обсяг навантаження 20%, на
заняттях моделюють змагальні умови (спаринг) і передбачають виконання
тренувального навантаження також в гліколітичній анаеробній зоні (ЧСС до 200 уд /
хв); змагальний мікроцикл (7 днів) - загальний обсяг навантаження 10%, одне
заняття-спаринг, переважна спрямованість тренувального навантаження – аеробний
характер (ЧСС до 170 уд / хв).
Для оцінки ефективності розробленого варіанту планування тренувального
навантаження в передзмагальному мезоциклі тхеквондистів був проведений
спеціально організований педагогічний експеримент, в якому взяла участь група
спортсменів масових розрядів (20 осіб) віком 14 – 17 років.
Етапний контроль проводився на початку і в кінці передзмагального мезоциклу.
Предметом етапного контролю були сторони підготовленості тхеквондистів, що
найбільш суттєво впливають на спортивний результат. Для оцінки техніко-тактичної
підготовки використовували візуальну оцінку кількості та якості техніко-тактичних
дій, виражену в балах. Для оцінки фізичної підготовленості спортсменів
використовували: тест PWC 170 зі специфічним навантаженням, шестихвилинний
тест, двохвилинний тест з ударами, однохвилинна проба, індекс напруги
Р.М. Баєвського, теппінг тест, треморометрію, тест перемикання уваги, тест САН.
Поточний контроль здійснювався щоденно перед тренувальним заняттям.
Предметом поточного контролю є стан рухової активності спортсмена. Для оцінки
поточного стану спортсменів використовували: двохвилинний тест з ударами,
однохвилинну пробу, теппінг тест, треморометрію, тест перемикання уваги.
Всього за період педагогічного експерименту було проведено 19 тестувань,
присвячених поточному контролю: 4 в період втягуючого мікроциклу; по 5 в
ударному, підвідному і змагальному мікроциклах.
Оперативний контроль здійснювався на початку тренувального заняття і відразу
ж після його закінчення. Предметом оперативного контролю був функціональний
стан організму спортсмена. Для оцінки такого стану використовували: теппінг тест,
треморометрію, тест перемикання уваги. Ці тести співпадали з деякими тестами
поточного контролю, що полегшувало і дещо спрощувало процедуру їх
використання. Для оцінки тренувальних навантажень: фіксування обсягу,
інтенсивності та спрямованості тренувальних занять. Всього за період педагогічного
експерименту було проведено 20 тестувань оперативного стану: по 5 в кожному
мікроциклі.
В ході тренувального процесу порівнювали плановані показники спеціальної
витривалості тхеквондистів з тими, які були зафіксовані в результаті педагогічного
контролю. У разі їх розбіжності величина тренувального навантаження
коректувалася.
Така методика планування тренувальних навантажень у передзмагальному
мезоциклі тхеквондистів, перевірена в ході педагогічного експерименту, дозволила
істотно підвищити ефективність тренувального процесу. Після чотиритижневого
передзмагального мезоциклу у спортсменів в середньому на 9 - 10% покращилися
показники спеціальної витривалості – ЧСС на четвертій хвилині відновлення після
виконання шестихвилинного тесту; час виконання ударів в спурті при виконанні
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двохвилинного тесту; пульсова сума 3-хвилинного періоду відновлення після
виконання двохвилинного тесту; коефіцієнт адаптації, що визначається за
результатами однохвилинної проби.
Однак позитивна тенденція була властива не всім показникам, що
характеризують підготовленість спортсменів. Так, за час передзмагального
мезоциклу силові і швидкісно-силові якості тхеквондистів статистично достовірно не
покращилися, тобто залишилися практично на тому ж рівні, що й на початку
педагогічного експерименту. Крім цього, показники загальної працездатності
(PWC170) погіршилися в середньому на 5,5%. Ці факти пояснюються тим, що в
передзмагальному мезоциклі основна увага була приділена розвитку спеціальної
витривалості, відображуючи успішність змагальної діяльності тхеквондистів. Решта
показників підготовленості тхеквондистів повинна підвищуватися в період
підготовчого та спеціально-підготовчого періодів макроциклу.
Ефективність розробленої методики планування тренувального навантаження
тхеквондистів в передзмагальному мезоциклі була підтверджена результатами
змагань з тхеквондо які проводилися в Дніпропетровській області впродовж 2013-14
років.
Перспективи подальших досліджень пов’язані з розробкою науково
обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення планування тренувального
процесу в тхеквондо на різних етапах багаторічної підготовки.
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АНОТАЦІЇ

ПЛАНУВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПРЕДЗМАГАЛЬНОМУ
МЕЗОЦИКЛІ У ТХЕКВОНДИСТІВ НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ
ПІДГОТОВКИ
Олександр Кощеєв
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
На сьогоднішній день тхеквондо, як олімпійський вид спорту, стає все більш популярним
як в світі, так і в Україні. Зі зростанням конкуренції в змаганнях, підвищується і складність
виступу в них спортсменів, що, в свою чергу, вимагає інтенсифікації тренувального процесу. За
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останні роки змінилася система оцінки змагальної діяльності та суддівства, що потребує
високого рівня прояву всіх сторін підготовленості спортсменів.
В системі передзмагальної підготовки необхідно враховувати різні фактори, що впливають
на ефективність побудови тренувального процесу. Контроль тренувальних навантажень, сторін
підготовленості, рівня прояву рухових якостей на різних етапах спортивної підготовки
тхеквондистів, що в свою чергу визначає ефективність змагальної діяльності в тхеквондо.
Ключові слова: передзмагальний мезоцикл, витривалість, тхеквондо, змагальна
діяльність, контроль.
ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В ПРЕДЗМАГАЛЬНОМУ
МЕЗОЦИКЛЕ В ТХЕКВОНДИСТ НА ЭТАПЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БАЗОВОЙ
ПОДГОТОВКИ
Александр Кощеев
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта
На сегодняшний день тхэквондо, как олимпийский вид спорта, становится все более
популярным как в мире, так и в Украине. С ростом конкуренции в соревнованиях, повышается и
сложность выступления в них спортсменов, что в свою очередь, требует интенсификации
тренировочного процесса. За последние годы изменилась система оценки соревновательной
деятельности и судейства, что требует высокого уровня проявления всех сторон
подготовленности спортсменов.
В системе предсоревновательной подготовки необходимо учитывать различные факторы,
влияющие на эффективность построения тренировочного процесса. Контроль тренировочных
нагрузок, сторон подготовленности, уровня проявления двигательных качеств на разных этапах
спортивной подготовки тхэквондистов, что в свою очередь определяет эффективность
соревновательной деятельности в тхэквондо.
Ключевые слова: предсоревновательный мезоцикл, выносливость, тхэквондо,
соревновательная деятельность, контроль.
PLANNING TRAINING PROCESS IN PREDZMAHALNOMU MEZOTSYKLI IN
TAEKWONDO ATHLETES ON STAGE SPECIALIZED BASIC TRAINING
Alexander Koscheyev
Dnepropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sport
Today Taekwondo as an Olympic sport is becoming more popular in the world and in Ukraine.
With increasing competition in the competition, increasing complexity and performance in these
athletes, in turn, requires intensifying the training process. In recent years, the system has changed
assessment of competitive activity and the judiciary, which requires a high level of display all aspects of
training athletes.
In pre competition mezocycle training system must take into account various factors that affect
the efficiency of constructing the training process. Control training loads, parties preparedness, the
manifestation of motor characteristics at different stages of athletic training taekwondo athletes, which
in turn determines the effectiveness of competitive activity in Taekwondo.
Key words: pre competition mezocycle, endurance, taekwondo, competitive activity, control.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТАКТИЧНОГО
МАЙСТЕРНОСТІ ЛИЖНИКА-ГОНЩИКА
Валерій Краснов, Зоя Смирнова, Володимир Нестеров, Валентина Єфанова
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень.
У сучасній системі підготовки при щорічно зростаючої конкуренції і ускладнення
змагальних трас в лижних гонках, особливе значення має тактика пересування по
дистанції (динаміка швидкості). У зв'язку з цим особливої актуальності набуває
пошук оптимальних параметрів розподілу швидкості по дистанції.
За останні роки на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, кубках світу,
Всесвітніх універсіадах та інших офіційних міжнародних змаганнях значно
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загострилася конкуренція серед висококваліфікованих лижників-гонщиків. Не
рідкісні випадки, коли на різних по довжині і складності змагальних дистанціях
переможців від призерів поділяють десяті, а часом і соті частки секунди.
У зв'язку з цим у лижних гонках, як і в багатьох інших видах спорту, ведеться
постійний пошук резервів для підвищення спортивних результатів спортсменів. Не
викликає сумніву, що в цьому процесі головною детермінантою є система підготовки
спортсменів, що вимагає постійного оновлення теоретико-методичних основ, а також
комплексного підходу при розробці шляхів удосконалення її структури та змісту.
Однією з складової багаторічної системи підготовки спортсменів, її різних етапів,
макро, мезо - і мікроструктури тренувального процесу, включаючи змагальну
діяльність є тактична підготовка, рівень якої має вирішальне значення при розподілі
місць у підсумковому протоколі змагань [1, 4, 6].
Під спортивної тактикою слід розуміти способи об'єднання та реалізації
рухових дій, яка забезпечують ефективну змагальну діяльність, що призводить до
досягнення поставленої мети в конкретному старті, серії стартів, змаганні [4]. Вона
має велике значення, так як у змаганнях лижники-гонщики змагаються не тільки за
досягнення високих результатів, але і за перемогу над іншими учасниками. Крім
цілого ряду зовнішніх факторів (характеру місцевості, погоди, умов ковзання), їм
доводиться брати до уваги також силу супротивників, їх зустрічні дії, порядок старту,
умови підготовки до нього та інше. Все це вимагає певних знань і досвіду.
Особливо важлива тактична підготовка для висококваліфікованих спортсменів.
У великих змаганнях боротьба за перемогу ведеться, як правило, серед порівняно
невеликої групи учасників, приблизно рівних один одному за майстерністю. Тому
великі шанси на виграш буде мати той спортсмен, який краще за інших володіє
мистецтвом боротися і перемагати.
Тактика характеризується сукупністю форм і способів боротьби за перемогу в
змаганнях. Суть тактики полягає у використанні таких способів ведення змагання, які
дозволяють спортсменові з найбільшою ефективністю реалізувати свої можливості
(фізичні, технічні, психічні) і з найменшими затратами подолати опір суперника [2].
Мета тактичної майстерності полягає в знанні, умінні і навичках ведення
спортивної боротьби. Відповідно до завдань, які вирішуються в період підготовки та
участі в змаганнях, в тактичній підготовці може бути виділено чотири розділи:
планування тактики змагання, вдосконалення в розподіл сил, вдосконалення
прийомів у боротьбі з противниками при безпосередньому контакті, вдосконалення
прийомів тактичних завдань [2] .
За останні роки в лижних гонках значно розширилася програма змагань. Тепер
на зимових Олімпійських іграх спортсмени розігрують 12 комплектів нагород.
У зв'язку з введенням в програму офіційних змагань спринтерських дисциплін,
кубок світу розігрується окремо в спринтерських і стайєрських дисциплінах. У цьому
зв'язку, десятиліттями сформована система підготовки в лижних гонках тепер
задовольняє тільки спортсменів, які спеціалізуються в стаєрських дисциплінах.
Значний стрибок відбувся в системі матеріально-технічного забезпечення
(покращилась якість лижного інвентарю, мастильних матеріалів та підготовки
лижних трас). А в зв'язку з цим у лижників-гонщиків змінилася тактика проходження
змагальних дистанцій.
Змінилася організація проведення змагань з лижних гонок. Лижні траси
прокладаються якомога ближче до стартового містечка і глядачам. Змагання
відрізняються високим динамізмом, та підвищеною емоційністю.
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Все це вимагає від фахівців використання комплексного підходу при розгляді
питань вдосконалення системи підготовки лижників-гонщиків, як в цілому, так і
окремих її складових.
Мета дослідження - охарактеризувати теоретико-методичні положення
тактичної підготовленості лижників-гонщиків.
Методи та організація дослідження. У роботі використовувався аналіз
науково-методичної та спеціальної літератури, матеріалів мережі Інтернет.
Результати досліджень та їх обговорення. Значення теоретико-методичних
положень спортивної тактики допомагає точно оцінити змагальну ситуацію,
адекватно підбирати засоби і методи змагальної діяльності з урахуванням
індивідуальних особливостей, кваліфікації, рівня підготовленості лижників
гонщиків.
Тактична підготовка спортсмена передбачає засвоєння теоретичних основ
спортивної тактики, вивчення даних про спортивні суперниках, практичне освоєння
тактичних прийомів, їх комбінацій і варіантів, виховання тактичного мислення та
інших здібностей, що визначають тактичну майстерність. Тактична підготовка
спрямована на оволодіння знаннями і тактичними діями, необхідними для успішного
виступу в конкретних змаганнях і проти конкретних суперників [2, 3, 4].
Під спортивної тактикою слід розуміти способи об'єднання та реалізації
рухових дій, що забезпечують ефективну змагальну діяльність, що приводить до
досягнення поставленої мети в конкретному старті, серії стартів, змаганні. Рівень
тактичної підготовленості спортсменів залежить від оволодіння ними засобами
спортивної тактики (технічними прийомами і способами їх виконання), її видами
(індивідуальної, груповий, командної).
У структурі тактичної підготовленості слід виділяти такі поняття, як тактичні
знання, вміння, навички. [4]. Тактичні знання являють собою сукупність уявлень про
види і формати спортивної тактики, а також особливості їх застосування в
тренувальній та змагальній діяльності. Тактичні вміння - форма прояву створення
спортсмена, що відображає його дії на основі тактичних знань. Можуть бути
виведені вміння розгадувати задуми суперника, передбачати хід розвитку змагальної
боротьби, видозмінювати власну тактику і т.д.
Тактичні навички - це завчені тактичні дії, комбінації індивідуальних і
колективних дій. Тактичні навички завжди виступають у вигляді цілісного, закінченої
тактичної дії в конкретній змагальній або тренувальної ситуації.
Тактичне мислення - це мислення спортсмена в процесі спортивної діяльності в
умовах спортивного дефіциту часу і психічного напруження і безпосередньо
спрямоване на вирішення конкретних тактичних завдань [2, 3, 4].
Певний інтерес представляють три гіпотези, що стосуються проблеми
оптимального розподілу сил на дистанції. Перша - найбільш раціонально проходити
дистанцію з поступово знижується швидкістю. Друга - швидкість повинна
змінюватися таким чином, щоб енерговитрати були постійними протягом всієї
дистанції. Третя - кожній людині при певному рівні фізичної тренованості властива
індивідуально - оптимальна динаміка швидкості, що залежить від потужності і
ємності основних енергетичних систем організму та ефективності їх використання
[7].
Тактична підготовка спортсмена поліпшується одночасно із зростанням його
технічної, фізичної і вольовий підготовленістю. Наприклад, лижник - гонщик, який
поліпшив техніку подолання підйомів і спусків, змінює тактику на цих відрізках. До
факторів, що впливає на вибір тактики і тактичну підготовку можна віднести:
правила змагань, зміна правил, завдання, які ставляться перед спортсменами,
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зовнішні умови (місце змагання, світло, погода), особливості суперників, психічний і
фізіологічний стан спортсмена [5].
В основі тактичної підготовленості окремих спортсменів і команд лежить
володіння сучасними засобами, формами і видами тактики даного виду спорту,
відповідність тактики рівню розвитку конкретного виду спорту з оптимальною для
нього структурою змагальної діяльності [7].
Рівень тактичної підготовленості залежить від оволодіння ними засобами
спортивної техніки (технічними прийомами і способом їх виконання), її видами
(наступальної, оборонної, контракти) і формами (індивідуальної, групової,
командної) [7]. Структура тактичної підготовленості випливає з характеру
стратегічних завдань, що визначають основні напрямки спортивної боротьби. Ці
завдання можуть бути пов'язані з участю спортсмена в серії стартів з метою
підготовки та успішної участі в головних змаганнях.
На сьогоднішній день в лижному спорті немає об'єктивних методів контролю за
тактичною підготовленістю спортсменів і науково-обгрунтованих методів тактичної
підготовки. Враховуючи складність спортивної тактики як об'єкта дослідження,
представляється перспективним вирішувати це питання на основі новітніх досягнень
сучасної науки і в тому числі - математичного моделювання змагальної діяльності.
Результати проведених досліджень дозволили розробити практичні
рекомендації щодо поліпшення змагальної діяльності кваліфікованих лижниківгонщиків й оптимізації їх тактичної майстерності.
1. Лижникам-гонщикам, які володіють переважно високою силовою
витривалістю, доцільно проходити з високою швидкістю першу половину дистанції,
розвивати максимальну швидкість на підйомах великої крутості.
2. Лижникам-гонщикам, що володіють переважно високою швидкісною
витривалістю доцільно проходити дистанцію в оптимальному темпі. Другу половину
підйомів і фінішний відрізок необхідно проходити з максимальною швидкістю.
3. Лижникам-гонщикам з переважанням аеробних можливостей слід рівномірно
розподіляти сили на всій дистанції, з імовірним прискоренням на фінішній ділянці.
Висновки.
1. Аналіз тактики проходження змагальних дистанцій в гонках роздільного
старту, на змаганнях різного рангу показав, що до лижників - гонщиків при
проходженні дистанції змагання спостерігається тенденція плавного зниження
змагальної швидкості.
2. Проаналізувавши тактику змагальної діяльності в гонках із загального старту,
ми виявили, що вона дещо відрізняється від гонок, де старт роздільний. У цих
перегонах середня змагальна швидкість може постійно змінюватися, вона може
збільшуватися і зменшуватися впродовж всієї дистанції змагання, так як в цих
перегонах йде безпосередня боротьба з суперником. Але іноді спортсмени
дотримуються і традиційної тактики плавного зниження змагальної швидкості.
3. Для досягнення максимального результату в гонках з роздільного старту
доцільно застосовувати тактику плавного зниження змагальної швидкості. А в гонках
із загального старту треба бути готовим до будь-якого розвитку подій. Бути готовим
до будь тактичним варіантам суперників.
У зв'язку з цим пропонується використовувати модельно - цільовий підхід в
побудові спортивного тренування. Модельно - цільовий підхід має дві
взаємопов'язані частини: проектувальних і практичну. Проектувальна частина
складається з наступних основних операцій: моделювання цільової змагальної
діяльності; моделювання необхідних для цільового результату зрушень
підготовленості спортсмена (включаючи проектування морфофункціональних змін,
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що забезпечують досягнення прогнозованого спортивно - технічного результату);
моделювання змісту і структури тренувального процесу (у тому числі засобів,
методів і динаміки навантажень).
Перспективи подальших досліджень слід пов'язувати з розробкою алгоритму
складання індивідуальної тактики проходження дистанції на змаганнях як з
роздільним так і з загальним стартом для кожного спортсмена.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
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АНОТАЦІЇ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТАКТИЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
ЛИЖНИКА-ГОНЩИКА
Валерій Краснов, Зоя Смирнова, Володимир Нестеров, Валентина Єфанова
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Мета - охарактеризувати теоретико-методичні положення тактичної підготовленості
лижників-гонщиків. Визначено основні складові тактичної підготовки лижників-гонщиків, що
визначають спортивний результат. Результати проведених досліджень дозволили розробити
практичні рекомендації щодо поліпшення змагальної діяльності кваліфікованих лижниківгонщиків та оптимізації їх тактичної майстерності.
Ключові слова: спортивна тактика, лижники-гонщики, тактична підготовленість.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТАКТИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЛЫЖНИКА-ГОНЩИКА
Валерий Краснов, Зоя Смирнова, Владимир Нестеров, Валентина Ефанова
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
Цель–
охарактеризовать
теоретико-методические
положения
тактической
подготовленности лыжников-гонщиков. Определены основные составляющие тактической
подготовки лыжников-гонщиков, определяющие спортивный результат. Результаты проведенных
исследований позволили разработать практические рекомендации по улучшению
соревновательной деятельности и оптимизации их тактического мастерства квалифицированных
лыжников-гонщиков.
Ключевые слова: спортивная тактика, лыжники-гонщики, тактическая подготовленность.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL POSITION TACTICAL SKILL OF
SKIERS
Valeriy Krasnov, Zoya Smirnova, Volodymyr Nesterov, ЄfanovaValentinа
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
National University of bioresources and Environmental Sciences of Ukraine
The goal - to characterize the theoretical and methodological position tactical readiness skiers.
The main components of tactical training skiers, determining athletic performance. The results of the
research will provide practical recommendations for improving competitive activity and optimize their
tactical skill skilled skiers.
Key words: racing tactics, skiers, tactical preparedness.

ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ЗАСОБИ У НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ
ПРОЦЕСІ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНОК
Тамара Кутек
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Постановка проблеми. Сучасна система підготовки кваліфікованих
спортсменок, які спеціалізуються у легкоатлетичних стрибках, постійно потребує
наукового пошуку [1, 3, 7, 10]. Це зумовлено підвищеною конкуренцією на
спортивних аренах світу, складними умовами досягнення кожного нового рекордного
показника [6, 8].
Для вирішення даної проблеми необхідна розробка ефективних засобів
спрямованих на підвищення спеціальної підготовленості та відновлення й корекції
стану організму протягом короткого часу, що сприяє підвищенню результативності
[3–5].
Аналіз останніх досліджень. Аналіз останніх досліджень дозволяє зробити
висновок про те, що серед актуальних напрямків подальшого розвитку спорту одне з
чільних місць займає проблема стимуляції відновлювальних процесів у спортсменок,
в основі якої лежить розробка не тільки засобів впливу на підвищення спеціальної
підготовленості, але й засобів відновлення та корекції стану організму [2, 5, 7, 9].
Спортивна діяльність є найбільш продуктивною сферою вивчення резервних
можливостей людини, тому що відбувається в умовах надмаксимальних зусиль [4, 8].
Стабільне підвищення результативності спортсменок залежить від належного
рівня стимуляції механізмів відновлення організму [3, 4, 7].
Зв’язок дослідження з науковими програмами, темами. Дослідження
проводилось згідно теми 2.11 «Теоретико-методичні основи управління системою
підготовки спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках» плану
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури та спорту на 2011–2015 рр.
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту. Номер держреєстрації:
0111U003839.
Мета статті – вивчити вплив відновлювальних засобів на спеціальну
підготовленість і результативність кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються у
легкоатлетичних стрибках.
Методи дослідження. Теоретичний аналіз та узагальнення літератури,
тестування, педагогічне спостереження, методи математичної статистики.
Організація дослідження. У дослідженні брали участь кваліфіковані
спортсменки, які спеціалізуються у легкоатлетичних стрибках (стрибки у довжину з
розбігу; стрибки у висоту з розбігу). Для проведення дослідження було сформовано
чотири експериментальні групи. До ЕГ-1 та ЕГ-2 увійшли спортсменки, які
спеціалізуються в стрибках у висоту з розбігу, до ЕГ-3 та ЕГ-4 – спортсменки, які
спеціалізуються в стрибках у довжину з розбігу. В ЕГ-1 та ЕГ-3 застосовувався
стимулюючий ефект комплексу відновлювальних засобів.
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До змісту комплексу спеціальних впливів стимулюючого типу було включено
масажні прийоми, які були спрямовані на подолання інертності сполучної тканини,
підвищення температури й високої активності нервово-м’язового апарата.
Застосування масажних прийомів здійснювалося послідовно, відповідно зонам
іннервації спинномозкових сегментів. Гіперемія, що виникає у відповідних зонах,
при точній локалізації прийомів супроводжувалася інтенсифікацією реакції
відповідних органів і вегетативних функцій. Тривалість масажних процедур
становила 5 хв. Застосовувалися наступні масажні прийоми: розтирання області
надниркової залози – прийоми «пиляння» по 30 с із кожної сторони (1 хв.);
розтирання квадратних м’язів попереку ліворуч подушечками 4-х пальців з
натискуванням – 30 с, той же прийом праворуч, потім ліворуч ребром долоні
аналогічно з іншої сторони. Розтирання тих же м’язів з кожної сторони «гребенем»
кулака по 30 с, тривалістю 3 хв. Розтирання довгих м’язів спини праворуч і ліворуч
та розтирання хрестця – колоподібними рухами подушечками 4-х пальців, ребром
долоні, «гребенем» кулака (зміна ділянки масажу через 30 с – ліва-права сторона),
тривалістю 1 хв.
Крім того, використовувалися вправи з опором партнера (зусилля тривалістю 6
с і близькі до максимальних), з видихом під час руху.
Спеціальний масаж периферичних ланок опорно-рухового апарата (ступні, кисті
рук): енергійне розтирання підошв ступней (15 с.); натискання колючим гумовим і
металевим валиками на підошву в напрямку від п’яти до пальців і назад (15 с.).
Стимулюючий ефект комплексу відновлювальних засобів застосовувався у
певній послідовності:
1.
Масажні прийоми на шийний відділ хребта (праворуч і ліворуч),
прийоми поглажування, розтирання (ребром долоні двома руками), щипцеподібне
розминання двома руками (по 10 разів із кожної сторони);
2.
Сегментарний масаж проекції печінки з правої сторони хребта й
проекції селезінки з лівої сторони; масажні рухи в області печінки та селезінки,
лежачи на лівому та правому боці, відповідно (20 разів).
3.
Розтирання шийно-потиличної області подушечками пальців двох рук у
положенні лежачи на спині.
Також використовувався комплекс вправ із партнером у положенні лежачи на
животі та на спині: різноманітні піднімання, згинання та розгинання ніг у колінному
та гомілковому суглобах, долаючи опір партнера.
Кожна вправа з партнером виконувалася 2–3 рази з проявом короткочасних
зусиль спортсменки в долаючому режимі та поєднанням інтенсивного (за ритмом
вправи) видиху під час напруження.
Спортсменки, які спеціалізуються у стрибках у довжину були розділені на дві
групи таким чином, що середній показник кращих результатів стрибків у групах
майже не відрізнявся і становив 4,65 і 5,05 м. В ЕГ-3 за 15 хв. до першого стрибка
було застосовано комплекс спеціальних вправ.
Результати досліджень та їх обговорення. Виконання легкоатлетичних
стрибків у висоту та довжину потребує підвищеного прояву та реалізації швидкісносилового й координаційного потенціалу організму спортсменок. Кількість рухових
м’язових одиниць, залучених у роботу вимагає необхідності активізації інтегральних
пускових механізмів працездатності спортсменок і участі великих м’язових груп у
спеціальній роботі.
В основу запропонованих підходів, спрямованих на стимуляцію спеціальної
підготовленості й відновлення спортсменок були покладені принципи формування
спеціалізованого «базового» комплексу відновлювальних засобів. Його ефекти
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ґрунтуються на методах контролю та спрямованої корекції реактивних властивостей
як важливих елементах адаптації, типових для спорту [4].
Важливим у проведенні серії експериментальних досліджень було визначення
впливу відновлювальних засобів на активізацію пускових механізмів спеціальної
підготовленості та умови, які забезпечують більш високий рівень прояву спеціальної
витривалості протягом змагальної діяльності і тим самим підвищують
результативність у стрибках. Показана можливість використання специфічних
впливів, спрямованих на стимуляцію спеціальної підготовленості й відновлення
спортсменок для оптимізації фізіологічної реактивності організму в різних умовах
тренувального процесу та змагальної діяльності.
На основі неспецифічних засобів природного характеру у різних умовах
тренувальної й змагальної діяльності при мінімальній витраті часу здійснювалося
формування мобілізаційних можливостей спортсменок. Комплекс спеціальних
впливів було застосовано багаторазово, тривалістю 10–12 хв. протягом дня у процесі
тренування та підготовки спортсменок до стартів і було включено до загального
комплексу засобів, які спрямовані на відновлення у реальних умовах змагальної
діяльності з використанням загального масажу, спеціального масажу для зниження
ризику травм із урахуванням індивідуальних особливостей конкретної спортсменки.
Ефективність запропонованого комплексу вправ було перевірено при виконанні
тестів: стрибок угору з трьох кроків розбігу та біг 30 м, які мають найбільший
кореляційний зв’язок зі спортивним результатом у стрибках у висоту (коефіцієнт
кореляції від r = 0,662 до r = 0,964 відповідно).
На рис. 1 показано результати подолання дистанції 30 м.
t (с)
3,8
3,9
4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
Експериментальна група 1

Експериментальна група 2

Рис. 1. Результати з бігу на 30 м.
– перший забіг;
– другий забіг – третій забіг
ЕГ-1 з використанням комплексу спеціальних впливів.
ЕГ-2 без використання комплексу спеціальних впливів.
Як видно з рисунка в обох експериментальних групах спостерігається
позитивна динаміка в бігу на 30 м. Але спортсменки ЕГ-1 показали кращий результат
у порівнянні з ЕГ-2. Отже, в умовах змагальної діяльності вплив комплексу
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відновлювальних засобів сприяє покращенню результативності.
Аналіз динаміки результату з бігу на 30 м після застосування комплексу
стимулюючих впливів, свідчить, що результат повторного пробігання 30 м
покращився за рахунок збільшення швидкості бігу на другій половині дистанції. Під
впливом комплексного застосування масажних прийомів і вправ з партнером було
досягнуто більш високий мобілізаційний ефект навантаження, що підтверджується
зниженням часу пробігання перших 15 м відрізка дистанції й підвищенням
результату пробігання дистанції 30 м. у цілому.
Можна стверджувати, що підвищення результату пробігання дистанції 30 м
пов’язане з використанням прийомів мобілізаційних впливів. Комплексне
використання прийомів масажу та вправ з партнером дозволило мобілізувати
додаткові резерви організму та стимулювати більш високий ефект навантаження. Це
спостерігається й у результаті достовірного збільшення швидкості відновлення ЧСС
протягом 3 хв. до 110,0±2,1 уд.∙хв.–1 після першого забігу, до 107,0±1,8 уд.∙хв.–1 після
другого й до 93,0±1,3 уд.∙хв.–1 після третього забігів.
У процесі серії досліджень встановлено, що застосування частини комплексу
спеціальних впливів між повтореннями спринтерських відрізків бігу має не тільки
відновлювальний ефект, але й може цілеспрямовано підвищувати спеціальну
підготовленість.
Ефективність запропонованого комплексу вправ було підтверджено і в
результаті аналізу індивідуальних результатів змагальної діяльності. Це
обґрунтовується необхідністю цілісності й безперервності процесу використання
відновлювальних засобів, їх адаптацією до фізичного стану спортсменок і умов
наступних стартів у змагальному мікроциклі. Вивчення ефективності даних засобів
може застосовуватися на окремих спортсменках і становить найбільший інтерес в
умовах змагальної діяльності. Тому дослідження даного типу часто носять характер
узагальнення досвіду практичного використання даних засобів.
При розробці критеріїв оцінки впливу засобів попередньої стимуляції
спеціальної підготовленості оцінювався кращий індивідуальний результат у серії
стрибків. У звичайних умовах підготовки було проаналізовано ефекти спеціально
розробленого комплексу тренувальних впливів (вправ і масажних прийомів),
спрямованого на стимуляцію спеціальної підготовленості кваліфікованих
спортсменок, які спеціалізуються у стрибках у довжину. Отримані дані було
перевірено в умовах багаторазового повторення стрибків із середнього розбігу (11–12
бігових кроків). Усі спортсменки виконували серії з 6 стрибків з інтервалом
відпочинку 3 хв. Це обґрунтовано тим, що тестові результати серії 6 стрибків із
середнього розбігу мають тісний кореляційний зв’язок з результатами змагальної
серії стрибків [8]. Крім того, у практиці підготовки спортсменок високого класу
такий тип розбігу використовується в процесі контрольних стартів перед
відповідальними змаганнями [10].
З метою оцінки ефективності передстартових мобілізаційних впливів була
суб’єктивна оцінка самою спортсменкою змін фізичного й емоційного стану в
результаті застосування комплексу вправ. Вона диференціювалася за такими
основними факторами: за поліпшенням самопочуття – специфічні відчуття
«свіжості» у м’язах, «легкості» в ногах; за посиленням контролю над точністю рухів
(поліпшенням координації рухів); за формуванням позитивних емоцій і установок
досягти максимального результату в змагальній діяльності. Звичайно, бралося до
уваги поліпшення індивідуального результату довжини стрибка.
Результати використання комплексу спеціалізованих впливів у ЕГ-3 та ЕГ-4
представлено на рисунку 2. Як видно з рисунка, в спортсменок, які використовували
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комплекс відновлювальних засобів (ЕГ-3) спостерігалося підвищення результату в
стрибках при виконанні всіх спроб. У цих спортсменок спостерігалася висока
динаміка приросту результатів. Високого планованого результату спортсменки цієї
групи досягли й в процесі виконання другої спроби. У процесі виконання третьої
спроби спортсменки експериментальної групи 3 досягли індивідуальних рекордних
показників у стрибках у довжину. Це свідчить про високий мобілізаційний ефект
застосованих передстартових засобів.
Довжина стрибка, м
5,05

1

5
4,95
4,9

4,85
4,8

2

4,75
4,7
4,65

1

2

3

4

5

6

Стрибки
Рис. 2. Порівняльний аналіз результатів у серії з 6 стрибків у довжину із
середнім розбігом (11–12 бігових кроків).
– експериментальна група 3 (з використанням комплексу спеціальних
впливів);
– експериментальна група 4 (без використання комплексу
спеціальних впливів).
Надалі в спортсменок ЕГ-3 у процесі виконання наступних спроб відзначена
тенденція до збереження рівня результатів в умовах підвищеної втоми. Це вказує на
те, що зменшення довжини стрибка, яке пов’язане із появою втоми у спортсменок
експериментальної групи 3, було виражене меншою мірою, ніж у спортсменок, які не
використовували даний комплекс стимулюючого типу. При порівняльному аналізі
довжини стрибка в спортсменок виявлялася вірогідно більша довжина стрибка в
процесі виконання 2–3 спроб.
Наведені дані свідчать про можливість спрямованих стимулюючих впливів для
більш ефективного виконання тренувальних і змагальних серій як стрибків у висоту
так і стрибків у довжину. Таким чином, ефект комплексу спеціальних впливів може
проявлятися у процесі виконання як першого (або другого) стрибка, так і зберігатися
в умовах наростання стомлення при наступних спробах. Це дозволяє
використовувати рекомендований комплекс засобів як в умовах змагальних стартів у
стрибках так і в процесі тренування..
Висновки. Використання в дослідженнях спеціального комплексу
відновлювальних засобів має стимулюючий ефект на деякі прояви спеціальної
підготовленості і формування на цій основі мобілізаційних можливостей
спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках, у різних умовах
тренувальної та змагальної діяльності.
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Отримані дані, а також накопичений значний досвід використання даного типу
стимулюючих впливів в умовах змагальних мікроциклів дозволили включити їх у
програму підготовки кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в стрибках у
довжину з розбігу та в стрибках у висоту з розбігу.
Перспективним напрямком подальших досліджень є розробка комплексів
стимуляції відновлювальних процесів спрямованих на підвищення спеціальної
підготовленості спортсменок, які спеціалізуються у різних швидкісно-силових видах
легкої атлетики.
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АНОТАЦІЇ
ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ЗАСОБИ У НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНОК
Тамара Кутек
Житомирський державний університет імені Івана Франка
У звичайних умовах спортивної підготовки було проаналізовано ефекти спеціально
розробленого комплексу тренувальних впливів (вправ і масажних прийомів), спрямованого на
стимуляцію спеціальної підготовленості кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в
стрибках у висоту з розбігу та у стрибках у довжину з розбігу. Розроблений комплекс
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тренувальних впливів може бути ефективно використаний як в умовах змагальної діяльності, так
і в процесі тренування. Результати досліджень показали принципову можливість використання
спеціальних вправ, спрямованих на стимуляцію спеціальної підготовленості та результативності
спортсменок, які спеціалізуються в стрибках у висоту з розбігу і в стрибках у довжину з розбігу.
Ключові слова: результативність, стимуляція, відновлення, підготовленість, тренування.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ
ПРОЦЕССЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОК
Тамара Кутек
Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
В обычных условиях спортивной подготовки были проанализированы эффекты
специально разработанного комплекса тренировочных воздействий (упражнений и массажных
приемов), направленного на стимуляцию специальной подготовленности квалифицированных
спортсменок, специализирующихся в прыжках в высоту с разбега и в прыжках в длину с разбега.
Разработанный комплекс тренировочных воздействий может быть эффективно использован как в
условиях соревновательной деятельности, так и в процессе тренировки. Результаты
исследований показали принципиальную возможность использования специальных упражнений,
направленных на стимуляцию специальной подготовленности и результативности спортсменок,
специализирующихся в прыжках в высоту с разбега и в прыжках в длину с разбега.
Ключевые слова: результативность, стимуляция, восстановление, подготовленность,
тренировки.
RENEWABLE IN THE TRAINING PROCESS QUALIFIED ATHLETES
Tamara Kutek
Zhytomyr State University named after Ivan Franko
Under normal conditions of athletic training was analyzed effects specially designed training
complex effects (exercise and massage techniques) aimed at stimulating specially trained skilled
athletes who specialize in the high jump with a running start and specialize in the long jump with a
running start. Designed training complex influence can be effectively used in conditions of competitive
activity, and in the process of training. The results showed the possibility of using special exercises
aimed at stimulation of special readiness and effectiveness of athletes who specialize in the high jump
with a running start and specialize in the long jump with a running start.
Key words: performance, stimulation, rehabilitation, fitness, exercise.

ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В РЕГУЛЮВАННІ
ПСИХОЕМОЦІЙНОГО І ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ В
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
Ніна Лавор
Національний університет харчових технологій
Постановка проблеми. Управління учбово-виховним процесом в вузі включає
в себе постійне врахування умов життєдіяльності студентів, їх соціальнодемографічних і соціально-психологічних особливостей. Оскільки студентський вік
характеризується інтенсивною роботою над формуванням своєї особистості,а також
нестандартною реакцією на стреси,які студент отримує в екзаменаційний період,то
виникає потреба у регулюванні психоемоційного стану студентів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Правильне формування навчальновиховного процесу у вузі залежить від обраної методики педагогічного регулювання.
Правильно вибрана методика беспосередньо впливає на результат регулювання
психоемоційного та функціонального стану студентів в екзаменаційний період. У
психолого-педагогічній літературі (А.Я. Варга, М. Монтессорі, Р.В. Овчарова та ін.)
під регулюванням розуміється створення певних умов, що сприяють придбанню
життєвого досвіду, досвіду соціальної поведінки, і навчання на цій основі управління
своєю поведінкою в відповідних до ситуаціях. Л.В. Байбородова досліджувала
основи педагогічного регулювання соціальної взаємодії в різновікових групах
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студентів. Вона визначає цей процес як створення умов для розвитку соціально
обумовлених відносин, спрямованих на реалізацію значущих цілей у спільній
діяльності студентів і освоєння ними системи соціальних ролей (з урахуванням
вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх культурного рівня). Складовою
частиною такого регулювання вона вважає сукупність цілей, які гармонують з
мотивами учасників спільної діяльності . Принципами педагогічного регулювання
(по Л.В. Байбородовій) є інтеграція і диференціація соціальних інтересів,
варіативність вибору форм взаємодії, динамічність і поліваріативность рольової
участі, референтність і нонконформізм у відносинах учасників взаємодії,
саморозвиток і самоорганізація. Як вказує дослідник, ефективність процесу
обумовлюється співтворчістю в соціумі і різновікових об'єднаннях, багаторівневим
характером цілепокладання спільної діяльності, включенням студентів у діяльність.
Педагогічне регулювання розглядається Н.Б. Трофімовою ,як спосіб впливу на
особистість у процесі виховання. В основі педагогічного регулювання лежить
наступна логіка подій: усвідомлення реальної ситуації очікування, оцінка дій своїх та
інших, актуалізація суб'єктивного переживання, розуміння свого емоційного стану та
інших, пошук нових способів вирішення ситуацій, суб'єктивний та об'єктивний намір
сприяти вирішенню ситуації через образ, дію, слово . Метою є актуалізація
позитивних компонентів соціальних очікувань і гальмування негативних;
переведення їх з рівня вимог, норм, правил на рівень особистісного принципу.
Кінцевим результатом педагогічного регулювання є саморегуляція очікувань.
Методика педагогічного регулювання емоційного та функціонального стану студента
за допомогою засобів фізичної культури розглядається в рамках психологоакмеологічного підходу (К.А. Абульханова, О.С. Анісімов, С.А. Анісімов,
А.А. Бодальов, А.А. Деркач, В.Г. Зазикін, Е.А. Климов, Р.Л. Кричевський, Н.В.
Кузьміна, А.К. Маркова, І.М. Семенов, Е.А. Яблокова та ін.) де доцільно розглянуті
особливості соціально-перцептивної компетентності особистості професіонала ,як
компонента його психолого-акмеологічної культури.
Постановка завдання: На основі викладеного матеріалу можна сформувати
методику висвітлення засобів фізичної культури, що використовуються у регулюванні
психоемоційного та функціонального стану студентів за допомогою педагогічного
регулювання, що являється соціально-педагогічною взаємодією зі студентом. В
цілях визначення специфіки педагогічного регулювання процесу використання
засобів фізичної культури виникає необхідність розробки соціально-педагогічного
підходу, направленого на адаптивні можливості студента , насамперед в аспекті
мотиваціїї до професійної переорієнтації,дотримання рівня професіоналізму у період
стресових ситуацій і профілактики професійної інерціїї. Використати засоби фізичної
культури для регулювання психоемоційного стану студента на перших двох етапах
акмеологічної концепції Е.Ф. Зеєра .
Методи,організація досліджень: Іспити для студентів - це критичний момент у
навчальній діяльності, коли підводяться підсумки навчальної роботи за семестр,рік .
Екзаменаційна ситуація-це завжди якась невизначеність результату, що дозволяє
оцінити її як сильний емоційний фактор. Неодноразово повторювані екзаменаційні
ситуації супроводжуються емоційними переживаннями, індивідуально різними, що
створює домінантне стан емоційної напруженості. Іспити - це певний стимул до
збільшення обсягу, тривалості та інтенсивності навчального праці студентів,
мобілізація всіх сил організму. До того ж все це відбувається в умовах зміни
життєдіяльності: різко скорочується фізична активність, до 30 хвилин в день вдається
студентам побувати на свіжому повітрі, частково порушується режим сну,
харчування. Комплексний вплив усіх цих факторів на студента призводить до
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виникнення негативних емоцій, невпевненості у своїх силах, надмірного хвилювання
і страху, і так далі. Саме в такий період виникає питання про стратегію поведінки
педагога в умовах регулювання ним педагогічної взаємодії. У психологічній
літературі виділяються три основні стратегії впливу педагога на студента : стратегія
імперативного впливу, стратегія маніпулятивного впливу і стратегія розвивального
впливу. При стратегії імперативного впливу основними функціями педагога є
функції контролю поведінки і установки людини, їх підкріплення і спрямування в
потрібне русло, а також функція примусу по відношенню до об'єкта впливів.
Маніпулятивна стратегія має місце в практиці, так само як і перша, у випадках суто
авторитарного і фронтального підходу. Найбільш цікавою і перспективною виявилася
третя, розвиваюча стратегія. "Вона заснована на вірі в конструктивне, активне, творче
начало людської природи, на його початкові норми моральності і доброти, його
альтруїстичної спрямованості, які виступають в якості передумов і умов спільного
існування і виживання людей". Найбільш послідовну розробку дана концепція
отримала насамперед у теорії гуманістичної психології та педагогіки. Головним у
даній доктрині є визнання неповторності й унікальності внутрішнього світу кожної
окремої людини. Головною умовою реалізації такої стратегії розвитку, як ми вже
підкреслювали, є діалог. Правильно вибрана методологія має враховувати соціальнопсихологічні та психофізіологічні особливості студентів. Всі три компоненти :
соціальна,психологічна і біологічна піддаються стресу в період іспитів. При стратегії
розвивального впливу педагог має прямий вплив на студента у формі діалогу.
Стресові ситуаціїї можуть суттєво впливати на професійну підготовку студента.
Адже у період іспитів, при середній тривалої самопідготовки (8-9 годин на день)
інтенсивність розумової праці зростає, по відношенню до періоду навчальних занять,
на 85- 100%. Відзначимо, що напруга на іспитах у студентів зі слабкою успішністю
вище, ніж у тих, хто мав хорошу успішність. У нетренованих студентів у міру
наростання напруженого стану вегетативні зрушення посилюються. Разом з тим, при
рівній успішності студенти, що володіють більш високим рівнем тренування,
демонструють більш економічні функціональні зрушення, які швидше
відновлюються. Таким чином, рівень фізичної підготовленості більшою мірою
визначає стійкість організму до емоційно напруженому навчальної праці під час
іспитів підвищується «вартість» навчальної праці студентів. Про це свідчать факти
зниження маси тіла за період іспитів на 1,6- 3,5 кілограмів. Причому більшою мірою
цей притаманно тим, студентам, активність яких на екзаменаційну ситуацію
підвищена під впливом напруженої розумової діяльності, в умовах істотної
перебудови життєдіяльності, відсутність у ній фізичних вправ, реакції активного
відновлення, спостерігається послідовне зниження показників розумової та фізичної
працездатності протягом усього періоду екзаменаційної сесії. У першокурсників
спостерігається найбільш високий градієнт розумової працездатності. На наступних
роках навчання його величина зменшується, що свідчить про кращу адаптацію
студентів до умов екзаменаційного періоду. Професійність підготовки напряму
залежить від вище вказаних факторів. Дослідження проблеми професійної підготовки
показало, що в кожній країні провідні принципи навчання соціокультурної роботі
відображаються у своїй адаптованості системи навчання, в її змісті, системі
дидактичних методів і технологій, в освітніх структурах і організаційних формах
навчання. Ця діяльність має свої особливості, зумовлені соціально-економічною та
політичною ситуацією, національними, моральними, культурними та етичними
традиціями. Є відмінності в державному статусі соціально-педагогічної діяльності з
підготовки фахівців соціально-культурної сфери і в спеціалізаціях. Однак цілі,
функції, принципи, призначення цієї діяльності, головне завдання якої - підготовка
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фахівців з надання особливих послуг, адекватних специфіці того чи іншого соціуму
або особливих груп населення, в основному збігаються.
На сьогоднішній день гостро позначені проблеми підготовки фахівців
соціокультурної сфери, найбільш характерні тільки для України. З одного боку, у
багатьох вузах професійна підготовка фахівців здійснюється об'єднаними кафедрами
в структурі гуманітарних, психологічних та інших факультетів, що обмежує
можливості поглибленої підготовки фахівців соціальної сфери, їх спеціалізації і
звужує можливості вирішення кадрових проблем в системі соціального захисту
населення.
Правильно вибрана методика педагогічного регулювання психоемоційного на
функціонального стану студента у період,коли він піддається найбільшому стресу ,
мінімізує кількість проблем,що виникають у підготовці фахівців ,а також підвищить
рівень професійної адаптації. Професійна адаптація включає ідетифікацію самого
студента з обраною спеціальністю, з соціальним запитом та завданням. Серед засобів
адаптації до умов навчання у вищій школі значне місце належить фізичній культурі.
Успішність дидактичної адаптації через фізичні вправи забезпечується такою
організацією життєдіяльності, яка сприяє встановленню здорового способу життя,
збереженню фізичного та соціального здоров’я. В повній мірі це належить і до
формування професійної працездатності студентів, оздоровленню умов навчальної
праці, регулюванню психоемоційного стану, керування ним. Пізнавальна активність
студентів розвивається засобами фізичної культури через вдосконалення відчуття,
сприйняття інформації , уваги, пам’яті.
Аналізуючи проблему професійної діяльності та професійного розвитку
фахівця, необхідно знайти спільні підходи до опису і розуміння даного явища, з
урахуванням специфіки праці дорослої людини. Дослідження проблем відхиленої
(деформаційної) поведінки, співвідношення нормального і анормального у взаємодії
людей, їх негативної поведінки на службі вимагає системного підходу до цих явищ,
з'ясування процесу їх генезису, обліку особистого досвіду. Необхідно виділяти
соціальну складову професійної діяльності, взаємозв'язок суб'єктної позиції фахівця і
соціальних стереотипів, що впливають на здійснення і сприйняття професійної
діяльності. Професіоналізм має широкий спектр проявів починаючи від дилетантства
(тобто поверхневих професійних знань, умінь і навичок) і закінчуючи формуванням
жорстких
професійних
стереотипів
(тобто
гіпертрофованим
розвитком
професіоналізму). У тих випадках, коли людина не здатна подолати професійні
стереотипи в інших соціальних ролях, не перебудовує свою поведінку згідно
мінливих умов і очікуванням оточуючих, професіоналізм переростає у професійну
деформацію особистості. Даний феномен починається з дисгармонізації і деформації
системи відносин, пов'язаних з ними особистісних смислів суб'єкта, після чого цей
процес поширюється на індивідуально-психічне здоров'я, трансформуючи риси
характеру і порушуючи соціальну поведінки людини в цілому. Розвиток професійних
деформацій визначається багатьма факторами: різноспрямованими онтогенетичними
змінами, віковою динамікою, соціальним середовищем, життєво важливими подіями
і випадковими моментами. Саме педагог має великий вплив на зміну професійних
деформацій, результат впливу залежить від використаної методики педагогічного
регулювання.
У процесі дослідження було використано ряд різних варіантів занять заліковий і
екзаменаційний період, кожен з яких робить позитивний вплив на працездатність і
психоемоційний стан студентів: 1-й варіант - заняття проводиться раз на тиждень
після здачі іспитів. Тривалість - 90 хв. Зміст - плавання, спортивні ігри,
легкоатлетичні і загально розвиваючі вправи помірної активності; 2-й варіант - два
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заняття на тиждень по 45 хв. з наступною структурою: вправу на увагу - 5 хв.,
загально розвиваючі - 10 хв., рухливі та спортивні ігри - 25 хв., дихальні вправи - 5 хв
.; 3-й варіант - два заняття на тиждень по 45 хв. по можливості після іспиту. Їх зміст
включає в себе загально розвиваючі вправи, різноманітні двосторонні і рухливі ігри,
які обираються самими студентами. Заняття доповнюються щоденної УГГ, а після 5560 хв. навчальної праці - фізкультурної паузою до 5-10 хв .; 4-й варіант - щоденні
заняття по 60-70 хв. помірної інтенсивності, у зміст яких включається плавання, міні
футбол, спокійний біг, загально розвиваючі вправи. Після кожного іспиту тривалість
занять збільшується до 120 хв. Крім того, через кожні дві години розумової роботи
виконується 10-хвилинний комплекс вправ. Кожний із цих способів спрямований на
регулювання психоемоційного та функціонального стану студентів у період
іспитів,але його ефективність залежить від обраної методики регулювання
педагогічним процесом.
Висновки: З наведеного вище можна зробити наступні висновки:
1.
Існує суттєва необхідність у використанні засобів фізичної культури у
регулюванні психоемоційного та функціонального стану студентів в період іспитів.
2.
Професійна підготовка студента залежить від обраної методики
педагогічного регулювання процесом використання засобів фізичної культури у
регулюванні психоемоційного та функціонального стану студентів в період іспитів.
1.
2.
3.

4.
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АНОТАЦІЇ

ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В РЕГУЛЮВАННІ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО І
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ В ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
Ніна Лавор
Національний університет харчових технологій
В даній статті розглянуто різні методи педагогічного регулювання навчально-виховним
процесом. Розглянуто засоби фізичної культури у регулюванні психоемоційного та
функціонального стану студентів у період іспитів , а також визначено результат впливу на
професійну підготовку студента при використанні стратегії імперативного впливу і стратегії
розвивального впливу. Проведено аналіз проблеми професійної діяльності і визначено
важливість використання засобів фізичної культури під час стресових ситуацій ,що виникаютьу
студентів протягом іспитів.які мають безпосередній вплив на рівень професійної підготовки.
Ключові слова: педагогічне регулювання,іспити,емоційний стан.
СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ В
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Нина Лавора
Национальный университет пищевых технологий
В данной статье рассмотрены различные методы педагогического регулирования учебновоспитательным процессом. Рассмотрены средства физической культуры в регулировании
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психоэмоционального и функционального состояния студентов в период экзаменов, а также
определен результат воздействия на профессиональную подготовку студента при использовании
стратегии императивного воздействия и стратегии развивающего воздействия. Проведен анализ
проблемы профессиональной деятельности и определены важность использования средств
физической культуры при стрессовых ситуаций, возникающих у студентов в течении экзаменов
,которые имеют непосредственное влияние на уровень профессиональной подготовки.
Ключевые слова: педагогическое регулирование, экзамены, эмоциональное состояние.
MEANS OF PHYSICAL CULTURE IN REGULATION PSYCHO-EMOTIONAL AND
FUNCTIONAL STATE OF STUDENTS IN THE EXAM PERIOD
Nina Lavor
National University of Food Technologies
This paper considers different methods of teaching regulate the educational process. The means
of physical culture in the regulation of emotional and functional status of students during exams, and
also the result of the impact on training students in the use of influence strategies imperative of
developing strategies and influence. The analysis of the problem of professional activity and determine
the importance of the use of physical training during stressful situations for students vynykayutu
ispytiv.yaki have a direct impact on the level of training.
Key words: pedagogical regulatory ,examinations ,emotional state.

АДАПТАЦІЯ ФУТБОЛІСТІВ ДО ТРЕНУВАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
ВПРОДОВЖ ПІДГОТОВЧОГО ПЕРІОДУ
Олена Лежньова
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Постановка проблеми. Постійне загострення конкуренції між футбольними
командами, а також висока інтенсивність гри вимагають від гравців мобілізації під
час змагань усіх резервів організму і раціонального використання всього арсеналу
техніко-тактичних прийомів у складних ігрових умовах.
Впродовж гри спортсменам доводиться виконувати велику кількість прискорень
та стрибків, ударних рухів, переходити від захисту до атаки і навпаки, орієнтуватися
в умовах, що швидко змінюються, протистояти втомі й при цьому ефективно
виконувати техніко-тактичні дії. Тому спортсмени повинні мати високий рівень
функціональної підготовленості. У зв'язку з цим великого значення набуває
раціональне планування тренувальних навантажень у підготовчому періоді й вчасний
контроль за підготовленістю спортсменів, що забезпечить їх оптимальну готовність
до відповідальних змагань.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження
виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри фізичного
виховання та ЛФК Вінницького національного медичного університету імені Миколи
Пирогова.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення закономірностей адаптації
спортсменів до тренувальних і змагальних навантажень впродовж багатьох років
залишається однією з фундаментальних проблем теорії і практики спорту [4; 6; 8 та
ін.]. Питання адаптації спортсменів ігрових видів спорту, в тому числі й футболістів,
до фізичних навантажень різного характеру досліджували Н. Богдановська [1], В.В.
Дорошенко [2], А.Кузнєцов, А. Сватьєв [3], С.І. Петренко [5] та ін. Це свідчить про
актуальність обраного нами напрямку дослідження. Разом з тим, недостатньо
дослідженою залишається ланка студентського спорту, крім того, чимало аспектів
адаптації футболістів до фізичних навантажень потребують більш глибокого
вивчення.
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Мета дослідження – визначити адаптацію футболістів студентської команди до
тренувальних навантажень впродовж підготовчого періоду річного циклу підготовки
за показниками функціональної підготовленості.
Методи і організація дослідження.
У роботі використовувались наступні методи дослідження: теоретичний аналіз
та узагальнення науково-методичної і спеціальної літератури, педагогічне
спостереження, хронометрування, функціональна діагностика, методи математичної
статистики.
У дослідженні, проведеному на базі Вінницького національного медичного
університету імені Миколи Пирогова у 2014 – 2015 навчальному році, взяли участь
20 студентів групи підвищення спортивної майстерності з футболу. Функціональна
діагностика передбачала визначення наступних показників: життєва ємність легень
(ЖЄЛ, мл), життєвий індекс (мл/кг), частота серцевих скорочень у спокої (ЧСС сп,
уд/хв), частота дихання у спокої (ЧДсп, разів/хв), кистьова динамометрія сильнішої
руки (кг). Тестування показників функціональної підготовленості футболістів
здійснювалось на початку (вересень 2014 року) і в кінці (листопад 2014 року)
підготовчого періоду річного тренувального циклу.
Результати дослідження.
Підготовчий період є найтривалішою структурною одиницею тренувального
макроциклу. Тут закладається функціональна база, необхідна для виконання великих
обсягів тренувальної роботи, спрямованої на безпосередню підготовку рухової та
вегетативної сфер організму до ефективної змагальної діяльності, вдосконалюються
рухові навички, розвиваються фізичні якості, здійснюється тактична і психологічна
підготовка [6].
Впродовж підготовчого періоду річного макроциклу ми здійснювали
спостереження і хронометрування тренувальної діяльності футболістів студентської
команди. В результаті опрацювання отриманих даних нам вдалося визначити
структуру і зміст тренувального процесу футболістів у підготовчому періоді.
Тривалість підготовчого періоду футбольної команди становила 65 днів і
передбачала проведення загальнопідготовчого і спеціально-підготовчого етапів.
Структуру підготовчого періоду склали мезоцикли: втягуючий (10 тренувальних
занять), базовий розвиваючий (20 тренувань), базовий стабілізуючий (20 тренувань),
передзмагальний (15 тренувань). Зміст підготовчого періоду склали тренувальні
навантаження різної спрямованості: 47,86 % (560 хв) навантаження аеробної
спрямованості; 41,03 % (480 хв) – аеробно-анаеробної спрямованості; 7,69 % (90 хв)
– анаеробної алактатної; 3,42 % (40 хв) – анаеробної гліколітичної спрямованості
(рис. 1).
аеробна
7,69

аеробно-анаеробна

3,42

анаеробна алактатна
анаеробна гліколітична

41,03

47,86

Рис. 1. Співвідношення тренувальних навантажень різної спрямованості (%) в
тренувальному процесі студентської футбольної команди вищого навчального закладу
впродовж підготовчого періоду річного циклу підготовки
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Адаптаційні зміни під впливом тренувальних навантажень викликають
фізіологічні та біохімічні зрушення в організмі спортсменів, підвищують рівень
тренованості та здібність до виконання специфічних рухових завдань. Адаптація
виявляється у пристосуванні серцево-судинної, дихальної, нервово-м'язової та інших
систем організму до умов специфічної діяльності [8]. Характер змін (позитивний чи
негативний), дозволяє зробити висновок щодо раціональності побудови
тренувального процесу впродовж підготовчого періоду.
Показники функціональної підготовленості є критеріями адаптації спортсменів
до тренувальних навантажень. Таким чином, з метою визначення адаптації
футболістів студентської команди до тренувальних навантажень, ми здійснювали
функціональну діагностику на початку та в кінці підготовчого періоду річного
макроциклу. Результати тестування відображено у табл. 1, аналіз якої дозволяє
зауважити позитивну динаміку показників, які характеризують серцево-судинну,
дихальну та нервово-м'язову системи спортсменів (рис. 2).
Таблиця 1
Зміна показників функціональної підготовленості футболістів студентської
команди (n = 20) впродовж підготовчого періоду річного циклу підготовки
Початок
Кінець
підготовчого
підготовчого
Показники функціональної
Δ
періоду
періоду
р
підготовленості
(%)
S
S
ЖЄЛ, мл

4386,77

294,906

4662,51

321,716

Життєвий індекс, мл/кг

51,88

3,485

54,93

3,217

ЧССсп , уд/хв

66,37

2,681

65,18

3,012

ЧДсп , разів/хв

13,82

1,072

12,76

1,340

Сила м'язів-згиначів пальців
сильнішої кисті, кг

31,13

3,217

32,46

2,949

275,74
(6,29)
3,05
(5,88)
– 1,19
(1,83)
– 1,06
(8,31)
1,33
(4,27)

<0,01
<0,01
>0,05
<0,05
>0,05

Дослідження багатьох фахівців [4; 6; 7; 8 та ін.] доводять, що спортивне
тренування розвиває дихальний апарат. Під час фізичних навантажень споживання
кисню значно збільшується. Добре тренована людина задовольняє збільшені потреби
організму в кисні головним чином за рахунок збільшення глибини дихання. Даний
механізм виробляє витривалість до тривалого фізичного навантаження. Нетренована
людина збільшує постачання організму киснем головним чином за рахунок частих
дихальних рухів. Вплив занять спортом виявляється в уповільненому диханні в стані
спокою. Уповільнення дихання супроводжується збільшенням його глибини. У
тренованої особи при фізичному навантаженні споживання кисню та виведення
вуглекислого газу вищі, ніж у нетренованого [7; 8]. Аналіз результатів нашого
дослідження показує позитивну зміну показників футболістів, які характеризують
дихальну функцію організму. Зокрема, статистично достовірно (р<0,01) на 6,29 %
(275,74 мл) збільшилась життєва ємність легень (максимальна кількість повітря, яку
може видихнути досліджуваний після максимального глибокого вдиху), а частота
дихання у спокої зменшилась на 1,06 разів/хв, що становить 8,31 % (р<0,05).
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Рис. 2. Зміна показників функціональної підготовленості футболістів
студентської команди (n = 20) впродовж підготовчого періоду річного циклу
підготовки
Про функціональні можливості системи дихання дає уявлення також життєвий
індекс (показує, який об'єм повітря з життєвої ємкості легень припадає на кожен
кілограм маси тіла). Життєвий індекс характеризує здатність організму насичувати
тканини організму киснем. За результатами тестування даний показник впродовж
підготовчого періоду статистично достовірно (р<0,01) зріс в середньому на 3,05 мл/кг
(5,88 %).
Статистично достовірного збільшення сили м'язів-згиначів пальців кисті в кінці
підготовчого періоду не зафіксовано, що пов'язано зі специфікою футболу, правила
якого виключають гру руками, а отже й в процесі тренування акцентованого розвитку
даної групи м'язів не здійснюється.
Частота серцевих скорочень (ЧСС) – найбільш інформативний параметр
діяльності серцево-судинної системи. Серце, як й будь-який інший м'яз, має
властивість до збільшення в розмірах під впливом тренувань. Тому в стані спокою
серцю спортсменів потрібно менше скорочень для прокачки того ж об'єму крові, що
й нетренованим особам [7]. В кінці підготовчого періоду у футболістів зафіксовано
зменшення ЧСС у спокої на 1,19 уд/хв, що становить 1,83 % (р>0,05).
Таким чином, раціонально побудований тренувальний процес у підготовчому
періоді сприяє формуванню адаптації футболістів студентської команди.
Висновки.
1. Аналіз літературних джерел показав необхідність пошуку раціональних
шляхів підвищення ефективності тренувального процесу студентських футбольних
команд. Одним з таких шляхів є побудова підготовчого періоду з урахуванням
закономірностей адаптації та постійний контроль за функціональною
підготовленістю гравців.
2. В результаті педагогічного спостереження й опрацювання протоколів
хронометрування, нам вдалося визначити структуру і зміст тренувального процесу
футболістів студентської команди. Структуру підготовчого періоду склали
мезоцикли: втягуючий, базовий розвиваючий , базовий стабілізуючий,
передзмагальний. Зміст підготовчого періоду склали тренувальні навантаження
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різної спрямованості: аеробної (47,86 %), аеробно-анаеробної (41,03 %), анаеробної
алактатної (7,69 %), анаеробної гліколітичної (3,42 %).
3. Встановлено статистично достовірну позитивну зміну показників дихального
апарату: на 6,29 % (275,74 мл) збільшилась життєва ємність легень; на 8,31 % (1,06
разів/хв) зменшилась частота дихання у спокої; життєвий індекс зріс в середньому на
5,88 % (3,05 мл/кг).
4. Статистично достовірної зміни частоти серцевих скорочень у спокої та сили
м'язів-згиначів пальців сильнішої кисті у футболістів студентської команди в кінці
підготовчого періоду не зафіксовано.
Перспективи подальших досліджень вбачаються у вивченні адаптації
студентських команд з ігрових видів спорту до тренувальних і змагальних
навантажень різної спрямованості на різних етапах підготовки за показниками
функціональної підготовленості.
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АНОТАЦІЇ

АДАПТАЦІЯ ФУТБОЛІСТІВ ДО ТРЕНУВАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ВПРОДОВЖ
ПІДГОТОВЧОГО ПЕРІОДУ
Олена Лежньова
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Вивчається адаптація футболістів студентської команди до тренувальних навантажень
різної спрямованості впродовж підготовчого періоду річного циклу підготовки за показниками
функціональної підготовленості. Зміст підготовчого періоду склали тренувальні навантаження
аеробної (47,86 %), аеробно-анаеробної (41,03 %), анаеробної алактатної (7,69 %), анаеробної
гліколітичної (3,42 %) спрямованості. Встановлено статистично достовірну позитивну зміну
показників дихального апарату: на 6,29 % (275,74 мл) збільшилась життєва ємність легень; на
8,31 % (1,06 разів/хв) зменшилась частота дихання у спокої; життєвий індекс зріс в середньому
на 5,88 % (3,05 мл/кг).
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Ключові слова: адаптація, футболісти, життєва ємність легень, частота дихання, частота
серцевих скорочень, життєвий індекс, сила м'язів-згиначів пальців кисті.
АДАПТАЦИЯ ФУТБОЛИСТОВ К ТРЕНИРОВОЧНЫМ НАГРУЗКАМ НА
ПРОТЯЖЕНИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
Елена Лежнёва
Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова
Изучается адаптация футболистов студенческой команды к тренировочным нагрузкам
разной направленности на протяжении подготовительного периода годового цикла подготовки
за показателями функциональной подготовленности. Содержание подготовительного периода
составили тренировочные нагрузки аэробной (47,86 %), аэробно-анаэробной (41,03 %),
анаэробной алактатной (7,69 %), анаэробной гликолитической (3,42 %) направленности.
Установлено статистически достоверное позитивное изменение показателей дыхательного
аппарата: на 6,29 % (275,74 мл) увеличилась жизненная ёмкость лёгких; на 8,31 % (1,06 раз/мин)
уменьшилась частота дыхания в покое; жизненный индекс возрос в среднем на 5,88 % (3,05
мл/кг).
Ключевые слова: адаптация, футболисты, жизненная ёмкость лёгких, частота дыхания,
частота сердечных сокращений, жизненный индекс, сила мышц-сгибателей пальцев кисти.
ADAPTATION OF FOOTBALL PLAYERS TO THE PHYSICAL ACTIVITIES DURING
THE PREPARATORY PERIOD
Olena Lezhnyova
Vinnytsia National Medical University Named After M.I. Pirogov
Adaptation of the student team football players to the physical activities of different orientation
during the preparatory period of the annual training cycle by functional preparedness indicators is
investigated. The content of the preparatory period included training loads of aerobic (47,86%),
aerobic-anaerobic (41,03%), anaerobic alactate (7,69%), anaerobic glycolytic (3,42%) orientation.
Statistically significant positive changes of the respiratory system were found: the lung vital capacity
increased by an average of 6,29% (275,74 ml); the respiratory rate at rest decreased by an average of
8,31% (1,06 times/min); the life index increased by an average of 5,88% (3,05 ml/kg).
Keywords: adaptation, football players, lung vital capacity, respiratory rate, heart rate, life index,
flexor muscles strength of the fingers.

ФІЗІОЛОГІЧНА РЕАКТИВНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ МОБІЛІЗАЦІЇ
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ
СПОРТСМЕНІВ
Олена Лисенко
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми. У сучасному спорті вищих досягнень, за умов
максимальної реалізації функціональних можливостей систем організму,
індивідуальні особливості фізіологічної реактивності організму проявляються не
тільки в мірі реакції на вплив фізичних навантажень, але й у різній швидкості змін
реактивності під впливом повторюваних фізичних навантажень у процесі тренування
[4, 7, 9]. Є підстави вважати, що зміни фізіологічної реактивності можуть
відображати потенціал та індивідуальний характер реалізації енергетичних
можливостей організму за умов напружених фізичних навантажень і тісно пов‘язані з
впливом спортивного тренування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У міру збільшення енергоємності і
інтенсивності спортивної діяльності, для розуміння процесу приросту спеціальної
працездатності, зростає роль вивчення індивідуальних особливостей фізіологічної
реакції кардіореспіраторної системи (КРС) при різних умовах діяльності. Розроблені
методи оцінки фізіологічної реактивності КРС та отримані дані про її зміни під
впливом фізичного тренування та умов зовнішнього середовища. Але дослідження у
цьому напрямку поодинокі, а отримані результати нерідко носять суперечливий
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характер [2, 4, 6, 10, 11]. У значний мірі це пов‘язано з тим, що часто не
враховувалась спеціалізація спортсменів, рівень їх тренованості, вік, а також
можливий вплив спадкових властивостей на характер адаптації організму до факторів
внутрішнього і зовнішнього середовища.
У зв'язку з вищевикладеним особливу актуальність у спортивній фізіології
набуває розробка критеріїв індивідуальної корекції і спрямованості процесу адаптації
висококваліфікованих спортсменів до напружених тренувальних навантажень. Нові
можливості для цього виникають при врахуванні індивідуальних особливостей
фізіологічної реактивності КРС для оцінки характеру її оптимізації у процесі
спортивного тренування. Ми виходимо з того, що це може бути зроблено на підставі
врахування індивідуальних особливостей чутливості і стійкості функціональних
реакцій до зрушень дихального гомеостазису та кінетичних характеристик реакції
КРС у взаємозв’язку з рівнем енергетичних можливостей організму спортсменів у
процесі адаптації до напружених тренувальних навантажень.
Робота виконана згідно Зведеного плану НДР у галузі фізичної культури і
спорту на 2011-2015 рр. по темі 2.35 «Критерії оцінки функціонального потенціалу
спортсменів високого класу» (№ держреєстрації 0114U001482).
Метою дослідження було визначення особливостей реалізації енергетичних
можливостей кваліфікованих спортсменів при напружених фізичних навантаженнях
у спортсменів з різним рівнем фізіологічної реактивності на зрушення дихального
гомеостазису.
Методи та організація досліджень. Дослідження проводили в змагальному
періоді за участю 54 кваліфікованих спортсменів-чоловіків у віці 19-24 років, які
протягом 5-8 років спеціалізувалися у бігу на дистанції різної тривалості (100, 800 і
5000 м).
Використовувались
методи
комплексного
тестування
характеристик
фізіологічної реактивності КРС (чутливості, стійкості і швидкості розгортання
реакцій) на гіперкапнічні (СО2-Н+) зрушення дихального гомеостазису у стані
спокою. Прогресуючу СО2-Н+-стимуляцію створювали методом зворотного дихання у
системі “bag in the box”, робоча система якого заповнювалася газовою сумішшю з 5060% вмістом О2 [8]. Кінетичні характеристики реакції КРС на фізичні навантаження
визначали з урахуванням швидкості початкової частини реакції, її піку та стійкості.
Тестові фізичні навантаження, які виконувалися на велоергометрі “Monark”
(Швеція) та на тредмілі LЕ-200 (Німеччина) були спрямовані на характеристику
різних сторін енергозабезпечення роботи [4, 5]: серія з чотирьох 30-секундних
прискорень із 10-секундними інтервалами відпочинку між прискореннями (4 х 30 с),
60-секундне та 2-хвилинне навантаження максимальної інтенсивності анаеробного
характеру енергозабезпечення, навантаження ступенезростаючої потужності “до
відмови” максимальної аеробної потужності.
У реальному масштабі часу реєстрували показники реакції КРС на тестові
впливи за допомогою швидкодіючого автоматизованого ергоспірометричного
комплексу “Oxycon Pro” (“Jaeger”, Німеччина).
Опрацювання результатів проводилося по спеціально розробленому алгоритму
[4], а статистичне опрацювання із використанням комп'ютерної програми “Microsoft
Excel” з визначенням основних статистичних показників. Для систематизації
індивідуальних реакцій організму на прогресуючий СО2-Н+-стимул використовували
метод таксономічного аналізу.
Результати досліджень та їх обговорення. Аналіз реакції КРС в умовах дії
прогресуючої гіперкапнічної СО2-Н+-стимуляції дозволив виявити індивідуальні
відмінності серед обстежених спортсменів. Застосування алгоритму таксономії
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дозволило виділити три типи реагування КРС на СО2-Н+-стимул, шляхом об'єднання
в один таксон (групу) осіб, що найбільше подібно реагували на зазначений стимул
(по величині та інтенсивністю функціональних реакцій).
З наведених даних у таблиці 1 видно, що кваліфіковані спортсмени з I типом
реагування характеризувалися високим рівнем чутливості і загальної реактивності
вентиляторної (відповідно до величини VE/РАСО2, VE50) і циркуляторної
(HR/РАСО2, HR50). Цей тип реагування характеризувався зниженим рівнем порогу
вентиляторної реакції на СО2 (точка “апное”) і рівнем стійкості регуляції серцевого
ритму (КДА50, РАСО2КДА), а також підвищеним рівнем чутливості рефлексу
Герінга-Брейєра (VE/VТ). Такий тип реагування відповідає уявленням про
гіперкінетичний тип. Спортсменів із III типом реагування відрізняв знижений рівень
чутливості КРС на СО2-Н+-стимул. При цьому відзначається зворотний взаємозв'язок
- зниження чутливості вентиляторної реакції на СО2-Н+-стимул супроводжувалося
підвищенням рівня стійкості регуляції серцевого ритму і збільшенням порогу
вентиляторної реакції на СО2. Це може свідчити про розширення зони нечутливості
медулярних хеморецепторів на СО2-Н+-стимул [3, 4] у спортсменів даної групи
(гіпокінетичний тип). Середній рівень чутливості КРС на гіперкапнічні зрушення
дихального гомеостазису відрізняв спортсменів із II типом реагування.
Таблиця 1.
Характеристика реакції кардіореспіраторної системи в умовах
прогресуючої гіперкапнічної стимуляції в стані спокою у кваліфікованих
спортсменів с різним типом реагування, X±SD
Групи спортсменів по типу
Р(t-test)
реагування
Показники
<0,05
I тип
II тип
III тип
Приріст легеневої вентиляції на
1 мм рт.ст. збільшення PАCO2
2,27±0,16
1,59±0,11
1,09±0,14
1-2,3;2-3
-1
-1
(VE/PАCO2), л·хв ·мм рт.ст.
Приріст частоти серцевих
скорочень на 1 мм рт.ст.
1,29±0,13
0,960,09
0,640,14
1-2,3;2-3
збільшення PАCO2 (HR/PАCO2),
хв-1·мм рт.ст.-1
Поріг вентиляторної реакції (точка
31,35±0,88 35,42±0,91 39.63±0.79 1-2,3;2-3
“aпное”), мм рт.ст.
Частота серцевих скорочень при
74,37±2,89 70,813,24 67,092,08
1-3
РАСО2 50 мм рт.ст. (HR50), хв-1
Приріст легеневої вентиляції на 1
мл збільшення дихального об‘єму
20,93±1,26 16,24±1,97 11,91±1,84 1-2,3;2-3
(ΔVE/ΔVT), хв.
Коефіцієнт дихальної аритмії
серцевого ритму при РАСО2
12,30±1,01 14,29±0,82 18,73±1,04 1-2,3;2-3
50 мм рт.ст. (КДА50), %
РАСО2 початку зниження
максимального рівня дихальної
49,91±0.98 53,04±1,08 56,18±1,18 1-2,3;2-3
аритмії (РАСО2↓КДА), мм рт.ст.
Аналіз показав, що зі збільшенням тривалості основної змагальної дистанції
відзначається зниження чутливості реакцій (по VE/РАСО2 r=-0,87; по HR/РАСО2
r=-0,82), а також величині загальної реакції КРС на СО2-Н+-стимул (по VE50 r=-0,64;
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по HR50 r=-0,46, p<0,05). У процесі подальшого аналізу групу осіб із високим рівнем
фізіологічної реактивності (I тип реагування) в основному (93,7%) склали
спортсмени, що довгостроково й успішно спеціалізувалися в бігу на короткі
змагальні дистанції (100 м). У групу кваліфікованих спортсменів із середнім рівнем
фізіологічної реактивності ( тип) входили, головним чином (89,4%), бігуни на
середні дистанції (800 м), а групу осіб із зниженим рівнем ( тип) склали (94,8%)
спортсмени-бігуни на довгі дистанції (5000 м).
Узагальнення результатів вимірів максимальних рівнів реакції КРС при
виконанні максимальних фізичних навантажень різного характеру дозволило виявити
відмінності мобілізації аеробних енергетичних можливостей, що пов‘язані з
відмінностями чутливості КРС на СО2-Н+-стимул (рис. 1). Так, у спортсменів зі
зниженим рівнем фізіологічної реактивності найвищий рівень споживання O2
．
(VO2max 61,082,38 мл·кг-1хв-1) відзначався за умов тривалого навантаження
поступово зростаючої потужності. У той же час, у спортсменів з високим і середнім
рівнем фізіологічної реактивності найвищий рівень споживання O2 зареєстровано за
умов виконання навантажень максимальної інтенсивності переважно з анаеробним
механізмом енергозабезпечення.
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Рис.1. Пік споживання О2 (VO2max, мл·кг-1хв-1) при виконанні навантажень
різного характеру у кваліфікованих спортсменів з різним рівнем фізіологічної
реактивності на зрушення дихального гомеостазису: I група - високий рівень
фізіологічної реактивності II група - середній рівень фізіологічної реактивності III
група – знижений рівень фізіологічної реактивності.

Так, у кваліфікованих спортсменів із високим рівнем чутливості КРС на СО2Н+-стимул максимально досягнутий рівень споживання О2 під час виконання
．
тестових навантажень (VО2max 55,932.31 мл·кг-1·хв-1) відзначався за умов
виконання серій чотирьох прискорень тривалістю по 30 секунд (4 х 30 с).
Максимальний рівень споживання О2 у спортсменів із середнім рівнем чутливості
．
КРС на СО2-Н+-стимул (VО2max 59,922.46 мл·кг-1·хв1) реєструвався за умов
виконання 2-хвилинного прискорення максимальної інтенсивності. При цьому, у
спортсменів з середнім рівнем фізіологічної реактивності вірогідно більша частина
тестового навантаження виконана на максимальному рівні споживання О2
(47,504,65% часу від загальної тривалості 2-хвилинного тесту), у порівнянні із
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спортсменами з високим (20,093,31%) і зниженим (16,496,52%) рівнем чутливості
КРС. Спортсмени зі зниженим рівнем фізіологічної реактивності КРС на СО 2-Н+стимул, які довгостроково спеціалізувалися у бігу на довгі дистанції, за даних умов
тестових навантажень не змогли досягти свого індивідуального максимального рівня
споживання О2 і пік споживання О2 за умов 2-хвилинного прискорення становив
83,612,46% від індивідуального максимального рівня VО2, а при виконанні серії 30секундних прискорень – 82,072,86%
Таким чином, спортсмени з відносно високим рівнем фізіологічної реактивності
КРС на зрушення дихального гомеостазису, які спеціалізувалися у бігу на короткі і
середні змагальні дистанції, характеризувалися більш інтенсивною мобілізацією
аеробних і анаеробних процесів у енергозабезпеченні. Саме за таких умов у них
досягався індивідуальний максимальний рівень споживання О2. Можна думати, що
широко використовувані тривалі тестові навантаження ступенезростаючої
потужності [1, 2, 5] є адекватними для мобілізації аеробних можливостей організму
тільки для тих спортсменів, які спеціалізуються на дистанціях, що вимагають прояву
витривалості при тривалій роботі. Це може бути пов‘язано з необхідністю
дотримання умов оптимального стимулюючого впливу ацидемічних зрушень в
організмі (пов’язаних з рівнем активності гліколітичних процесів) для мобілізації
аеробних можливостей. Зайво високий ацедимічний стимул, як і СО2-Н+, не
стимулює, а пригнічує реакцію КРС. Отримані дані показують, що для реалізації
максимальних аеробних можливостей організму має значення як рівень активації
анаеробних гліколітичних процесів, так і швидкість їх збільшення. Поступове
підвищення активності анаеробних процесів у енергозабезпеченні за умов тривалого
навантаження поступово зростаючої потужності і швидкий їх ріст за умов
короткочасних навантажень максимальної інтенсивності спричиняє різний вплив на
швидкість розгортання реакцій КРС і на реалізацію аеробних можливостей
кваліфікованих спортсменів із різним рівнем чутливості КРС на СО2-Н+-стимул. Це
пов'язано з особливостями фізіологічної реактивності і направленістю процесу
довгострокової адаптації організму відносно специфіки вимог виду змагального
навантаження до мобілізації аеробних та анаеробних можливостей.
Висновки:
1. У процесі тривалої адаптації до напружених фізичних навантажень виявлено
закономірні співвідношення загальної реактивності і чутливості КРС на СО 2-Н+стимул, рівня розвитку аеробних і анаеробних можливостей та характеру
тренувальних навантажень при вузькій спортивній спеціалізації кваліфікованих
спортсменів. Із збільшенням тривалості основної змагальної дистанції спортсменів
знижується рівень чутливості КРС при збільшенні її стійкості на зрушення
дихального гомеостазису і, навпаки.
2. Найбільш вираженими показниками зв‘язку рівня фізіологічної реактивності
КРС та специфічності довгострокової адаптації кваліфікованих спортсменів у видах
спорту, що відрізняються за тривалістю роботи максимальної інтенсивності, є
характеристики мобілізації аеробних можливостей організму спортсменів, а також
особливості умов визначення потужності аеробних можливостей спортсменів з
різним рівнем реактивності.
3. Чим вищий у спортсменів рівень фізіологічної реактивності на зрушення
дихального гомеостазису, тим більш висока швидкість активації анаеробних
гліколітичних процесів у енергозабезпеченні повинна бути забезпечена у
специфічних тестах для повної мобілізації аеробних енергетичних можливостей
організму.
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АНОТАЦІЇ

ФІЗІОЛОГІЧНА РЕАКТИВНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ МОБІЛІЗАЦІЇ
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ
Олена Лисенко
Національний університет фізичного виховання і спорту України
На підставі обстеження 54 висококваліфікованих спортсменів 19-24 років, які
спеціалізуються в бігу на різні дистанції (100, 800 і 5000 м), показано вплив специфічності
довгострокової адаптації організму легкоатлетів на загальний рівень аеробної потужності та
умови максимального прояву аеробних можливостей кардіореспіраторної системи. Для
визначення максимального рівня аеробних можливостей спортсменів виділені рухові тести, які
враховують особливості умов мобілізації максимальних аеробних можливостей залежно від
специфіки спортивної спеціалізації.
Ключові слова: фізіологічна реактивність, кардіореспіраторна система, СО2-Н+-стимул,
кваліфіковані спортсмени, фізичні навантаження.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ РЕАКТИВНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ МОБИЛИЗАЦИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПОРТСМЕНОВ
Елена Лысенко
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
На основании обследования 54 высококвалифицированных спортсменов 19-24 лет,
специализирующихся в беге на различные дистанции (100, 800 и 5000 м), показано влияние
специфичности долговременной адаптации организма легкоатлетов на общий уровень аэробной
мощности и условия максимального проявления аэробных возможностей кардиореспираторной
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системы. Для определения максимального уровня аэробных возможностей спортсменов
выделены двигательные тесты, которые учитывают особенности условий мобилизации
максимальных аэробных возможностей в зависимости от специфики спортивной специализации.
Ключевые слова: физиологическая реактивность, кардиореспираторная система, СО2-Н+стимул, квалифицированные спортсмены, физические нагрузки.
PHYSIOLOGICAL FEATURES AND REACTIVITY MOBILIZATION
FUNCTIONALITY HIGHLY SKILLED ATHLETES
Elena Lysenko
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
On the basis of investigation of 54 elite male athletes aged 19-24, specializing in different
running distances (100, 800 and 5000 m), the influence of specific character of long-term adaptation in
the body of athletes on general level of aerobic power and conditions of maximum manifestation of
cardiorespiratory system aerobic capacity was demonstrated. The determine maximum level of aerobic
capacity in the athletes, motor tests that take into account the features of maximum aerobic capacity
mobilization conditions due to specifics of sports specialization were selected.
Key words: physiological reactivity, cardiorespiratory system, CO2-H+- stimulus, skilled
athletes, physical loads.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗМАГАНЬ З БАСКЕТБОЛУ ДЛЯ
ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ (НА ПРИКЛАДІ «ШКІЛЬНОЇ БАСКЕТБОЛЬНОЇ
ЛІГИ»)
Степан Матула, Мар’ян Пітин
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми. Резервом для спорту вищих досягнень є масовий спорт.
Значна кількість юних спортсменів, що розпочинають спеціалізовану спортивну
підготовку потребують набуття змагальної практики. Однак забезпечити участь юних
спортсменів у змаганнях на загальнонаціональному є складно, що пов’язано із
значними матеріальними затратами та організаційними труднощами [1, 4, 6, 8].
Таким чином, створення та удосконалення змагань на місцевому рівні дозволить
заповнити цю прогалину.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз наукової та методичної
літератури вказує, що обраний напрям дослідження розглядався у малій кількості
публікацій . Основні дані пов’язані із проведенням масштабних спортивних змагань
(чемпіонати світу і Європи), та окремих у межах комплексних змагань (Ігри
Олімпіад) та частково розкриваються питання чемпіонатів та кубків України [2, 3, 5,
7]. Це підтверджує актуальність з’ясування особливостей організаційні особливості
змагань з баскетболу для юних спортсменів, що носять локальний характер
Зв’язок з науковими темами та планами. 2.6 «Теоретико-методичні основи
удосконалення тренувального процесу та змагальної діяльності в структурі
багаторічної підготовки спортсменів» Зведений план науково-дослідної роботи у
сфері фізичної культури і спорту на 2011 – 2015 рр.
Мета дослідження: визначити організаційні особливості змагань з баскетболу
для юних спортсменів на прикладі «Шкільної баскетбольної ліги» сезону 2013−2014
рр, м Львів.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, порівняння.
Результати дослідження та їх обговорення. Одним із головних напрямків
створення та діяльності Федерації баскетболу міста Львова виступає популяризація
баскетболу у місті. Львів із чисельністю населення майже мільйон мешканців на
першому місці у спортивному плані передбачає розвиток футболу. Разом із тим,
наявність у місті баскетбольної команди «Політехніка-Галичина» вказує на
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пріоритетність та популярність баскетболу серед молоді. На жаль у сьогоднішньому
складі клубу «Політехніка-Галичина» перебуває лише один уродженець і вихованець
спортивної школи Львова − Ярослав Лемик. Таким чином із метою популяризації
баскетболу й залученням дітей до занять цим видом спорту було створено Федерацію
баскетболу Львова. На етапі формування організаційної структури виникла низка
проблем, серед них: незадовільна кількість фахівців, відсутність спортивних залів
тощо. Одним із проектів, який започаткувала Федерація баскетболу Львова є
організація та проведення «Шкільної ліги», створення змагань «Кубок Львова» та
проведення чемпіонату міста.
Одним із ініціаторів проведення таких змагань на рівні загальноосвітньої школи
став Степан Матула, котрий мав досвід проведення змагань із залученням чотирьохшести команд. Проте їх географія була обмеженою одним із районів міста.
Поряд із зростанням популярності баскетболу у місті, що ми пов’язуємо із
досягненнями головної команди «Політехніки-Галичини» (вона провела кілька
вдалих сезонів), у загальноосвітніх школах з’явився попит на створення секцій з
баскетболу. Це залучило більшу кількість дитячих тренерів у школи та загалом
сприяло популяризації баскетболу.
Таким чином у 2014 році «Шкільна ліга» нараховувала 12 команд, що є
найвищим досягненням за увесь період проведення цих змагань. Це також дозволило
підвищити рівень команд, який об’єктивно (за кількістю учасників, балансом забитих
та пропущених очок) виявився набагато вищим за очікуваний.
Підтримку в забезпеченні організації змагань «Шкільна ліга» отримує від
представників Львівського державного університету фізичної культури, зокрема це
проявляється у залучення студентів спеціалізованої кафедри («Спортивні та
рекреаційні ігри») до суддівства, безпосередньої організації та в окремих випадках
проведення навчально-тренувальних занять.
Звернемо увагу на регламентуючі основи проведення змагань. Так, у положенні
про проведення змагання Шкільної Баскетбольної ліги міста Львова серед юнаків
(2000-2002 р.н.), що затверджене, з одного боку, президентом Федерації баскетболу
міста Львова (В. Волков) та, з другого − президентом шкільної баскетбольної ліги
міста Львова (С. Матула)
Проведення змагань цього рівня має на меті розвиток та популяризацію
баскетболу в шкільних колективах міста Львова, залучення до змагань з баскетболу
найбільшої кількості підлітків, пропаганду здорового способу життя серед дітей та
юнацтва, сприяння зростанню майстерності серед юних баскетболістів, виявлення
команд-переможців регулярного чемпіонату для участі у «Фіналі чотирьох» змагань
ліги.
Загальне керівництво з організації та проведення змагань покладено на
Федерацію баскетболу міста Львова. Безпосередньо проведення змагань
покладається на директора шкільної баскетбольної ліги міста Львова Матулу С.С. та
головного суддю змагань (згідно призначення).
Система та місце проведення передбачала два етапи. Змагання I етапу
проводилися ( з 10.12.13 по 13.03.14) за коловою системою в одне коло. При
однаковій кількості очок враховуються: особисті зустрічі, наявність перемог, забитих
м’ячів, різниця м’ячів. Змагання II етапу проходили (з 19.03 по 2.04. 2014 року. На
цьому етапі чотири команди переможці регулярного чемпіонату проводили зустрічі
між собою за схемою прямого вибування (1 та 4; 2 та 3 за підсумками першого
етапу). З цих двох пер переможені виборювали 3 місце та переможці проводили гру
за 1 загальне місце у змаганнях.
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Місцем проведення змагань визначено спортивні зали загальноосвітніх шкіл м.
Львова. Для проведення матчів визначення традиційна тривалість гри (4 чверті по 10
хвилин). До уваги взято загальний час гри. Однак у кожній із десятихвилинок
визначені межі «чистого часу», вони складають одну хвилину до завершення тайму.
У всіх інших випадках, що стосуються правил змагання проводилися згідно
існуючих правил у баскетболі (окрім зонного захисту). У грі використовуються
стандартний м’яч (№ 6). Команда-господар, яка визначалася на гру забезпечувала
м’ячами, суддівським столиком (прапорці, стрілка, секундомір).
Вимоги до учасників змагань були наступними. До змагань допускалися
команди загальноосвітніх шкіл м. Львова (окрім гравців дитячо-юнацької
баскетбольної ліги України). Вік гравців враховувався із розрахунку до 2000-2002
років народження. Особливістю було те, що у загальній заявці могло бути не більше
п’яти гравців 2000 року, з яких на майданчику одночасно могли перебувати двоє.
Таке введення до правил змагань зроблене із розрахунку омолодження складів
команд на майданчику, збільшення ігрової практики молодих спортсменів та пошуку
обдарованої молоді.
Окремою вимогою прописано, що всі гравці команди повинні навчатись в
одному навчальному закладі, проте п’ять із них можуть бути з інших шкіл їхнього
району.
З метою підтримання мотивації спортсменів усі команди були нагороджені
цінними призами. Команди-призери нагороджувалися кубками, медалями,
грамотами. Також нагороджувалися кращі гравці у різних номінаціях.
Для заявки на змагання «Шкільної баскетбольної ліги» заявки могли подавати
команди із максимальною чисельністю до 25 гравців. Зрозуміло, що це значно
перевищує ліміт, що прийнятий у більшості баскетбольних змаганнях. Разом з тим, з
метою популярності та з розумінням можливості отримання травм, потребою у заміні
гравців та надбанні змагального досвіду.
У межах змагань було проведено 12 турів змагань та загалом 70 ігор. За
результатами змагань переможцями стали І – «Олімпік» (СШ № 1), ІІ – СШ № 82, ІІІ
– СШ № 17. Ці команди були нагороджені кубками, медалями та цінними призами.
Відзначимо, що організатори зробили спробу заохотити окремих спортсменів,
загалом команди, тренерів до участі у аналогічних змаганнях наступного року. З цією
метою були проведені окремі конкурси та визначено наступні номінації:
 Конкурс штрафних кидків перемогу отримали Кич Данило та Лесів Лев (ЗОШ
№ 82);
 Кращі гравці ШБЛ (з метою популяризації та збільшення мотивації визначено
у кожній команді). Серед них визначено таких: Назара Маруха («Євшан»), Олега
Матвійчук (СШ № 54), Назара Романів («Олімпік»(СШ № 1), Богдан Павцьо (СШ
№ 91), Олексій Бабій (СШ № 17), Денис Баран (СШ № 99), Стас Темняк (СШ № 76),
Данило Семен («Метеор»),Олег Гайдар («Карпатські Леви»), Юрій Присташ
(«Софія»), Григорій Відєєв (СШ № 65), Ярослав Cтадник (СШ № 82);
 Кубок «За участь» (отримали команди, які не потрапили до другого етапи
змагань): СШ № 76, СШ № 54, «Євшан», «Карпатські Леви», СШ № 65, «Метеор»,
«Софія», СШ № 99;
 Призові нагороди: за IV місце – СШ № 91(кубок), ІІІ – СШ № 17 (кубок
медалі), ІІ – СШ № 82(кубок медалі), І – «Олімпік»(СШ № 1) (кубок медалі);
 Номінація «Жінки-тренери», відзначено: Ковач Любов (СШ № 82), Хариш
Наталія (СШ № 54), Дейніченко Олена (СШ № 17), Ступак Ольга (СШ № 91);
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 «Перспектива ШБЛ» (шарфами з емблемою баскетбольного клубу «Львівська
Політехніка» відзначені кращі молоді гравці), серед них: Олег Борщук (СШ № 54),
Олександр Шалагін (СШ № 82), Орест Михалишин («Олімпік»(СШ № 1), Остап
Христуненко (СШ № 91), Артем Александровський (СШ № 17), Мар’ян Вдовичин
(СШ № 99), Назар Квасниця(СШ № 76), Орест Перехайло (СШ № 65), Яромир Терех
(«Євшан»), Карен Гальченко («Метеор»), Ігор Шимечко («Карпатські Леви»),
Станіслав Свистович («Софія»);
 «Надія ШБЛ» (футболками, відзначені спортсмени, які на думку тренерів
можуть продовжити свою спортивну кар’єру на більш високому професійному рівні):
Захар Михайлина («Карпатські Леви»), Микита Біткін (СШ № 17);
 Відповідно до тенденцій професійного спорту, які характеризуються яскравою
ознакою визначено кращі п‘ятірки Шкільної баскетбольної ліги («All Stars»). До
складу першої увійшли такі спортсмени: Клебан Дмитро («Олімпік»(СШ № 1),
Павцьо Богдан (СШ № 91), Андрущак Патрік (СШ № 17), Кич Данило (СШ № 82),
Майовка Юрій («Карпатські Леви»). До складу другої п’ятірки − Юра Присташ (
«Софія»), Віктор Войтіч (СШ № 54), Дмитро Андрушко (СШ № 99), Назар Ониськів
(СШ № 76), Святослав Вахула («Олімпік»(СШ № 1).
За підсумками проведення змагань «Шкільної баскетбольної ліги» можна
визначити такі особливості:
 у порівнянні з іншими роками в змаганнях взяло участь 12 команд з 6-ти
районів м. Львова.
 тривалість змагань становила 5 місяців за час яких було зіграно 70 ігор.
Використано систему проведення змагань за допомогою турів (по чотири команди),
що дозволило зменшити кількість суддів та секретарів для їх забезпечення.
 проведення змагань та організація висвітлювалася в засобах «мас-медіа». Під
час «Шкільної баскетбольної ліги» було написано близько 10-ти статей та знято
чотири відео сюжети про початок , ігри «плей-оф» та закриття змагань. Також була
інформація в Інтернеті на сайті Федерації баскетболу Львова, а саме: положення про
змагання, зображення дванадцяти команд, календар ігор, результати ігор (згідно
турів), додаткова інформація (зображення, відео фінальних ігор, лауреатів у
номінаціях та церемоній відкриття та закриття змагань);
 проведення трьох засідань федерації баскетболу м. Львова , на яких
обговорювали питання розвитку та популяризації баскетболу в школах .
 запрошення на закриття змагань Шкільної баскетбольної ліги президента
баскетбольного клубу «Львівська Політехніка» та вихованця львівського баскетболу
Я. Лемика.
Однак, при організації змагань виникли складнощі різного характеру, серед них:
 низька якість баскетбольної розмітки у спортивних залах;
 нестача суддів, секретарів, медперсоналу для обслуговуванням ігор, де одним з
чинників виступає фінансування;
 часта відсутність мінімального забезпечення спортивного інвентарю (6-ти
м’ячів, настільного табло , стрілок та позначок п’яти фолів);
 часті потреби та обґрунтування (за об’єктивними та суб’єктивними
чинниками) перенесенням ігор ( у зв’язку з проблемами тренерів та вчителів
звільнення від основної роботи );
 ускладнений контроль за дотриманням командами та гравцями вимог стосовно
вікової категорії та приналежність його до навчального закладу району міста (згідно з
положенням змагань).
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Перспективами стратегічного розвитку «Шкільної ліги» є такі: проведення
змагань серед дівчат; розподіл змагань за більш вузькими віковими межами; вибір
перспективних юнаків для продовження тренувальної діяльності під керівництвом
професійних тренерів; створення ефективної «піраміди» підготовки баскетболістів за
рахунок багаторівневої організації змагань.
Висновки. Характерними організаційними особливостями змагань з баскетболу
для юних спортсменів (на прикладі «шкільної баскетбольної ліги») у сезоні 20132014 року є такі: кількість учасників, загальна тривалість змагань, проведення
змагань за допомогою системи турів (по чотири команди); висвітлення проведення та
організації змагань у засобах масової інформації; обговорення питань пов’язаних із
проведенням змагань на трьох засідань федерації баскетболу м. Львова, участь в
організації та залучення на різних етапах офіційних осіб (провідних спортсменів та
функціонерів баскетболу).
Збільшення кількості залучених до змагань команд та спортсменів варто вбачати
у створення окремих конкурсів та визначенні наступних номінацій: конкурс
штрафних кидків, кращі гравці та номінації «За участь», «Жінки-тренери»,
«Перспектива ШБЛ», «Надія ШБЛ» та визначено кращі п‘ятірки спортсменів
впродовж змагань.
Перспективи досліджень передбачають визначення напрямів удосконалення
змагань із метою збільшення кількісних та якісних показників.
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АНОТАЦІЇ
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗМАГАНЬ З БАСКЕТБОЛУ ДЛЯ ЮНИХ
СПОРТСМЕНІВ (НА ПРИКЛАДІ «ШКІЛЬНОЇ БАСКЕТБОЛЬНОЇ ЛІГИ»)
Степан Матула, Мар’ян Пітин
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський державний університет фізичної культури
Визначено характерні організаційні особливості змагань з баскетболу для юних
спортсменів (на прикладі «Шкільної баскетбольної ліги») у сезоні 2013-2014 року, серед них
такі: кількість учасників, загальна тривалість змагань, проведення змагань за допомогою
системи турів (по чотири команди); висвітлення проведення та організації змагань в засобах
масової інформації; обговорення питань пов’язаних із проведенням змагань на трьох засідань
федерації баскетболу м. Львова, участь в організації та залучення на різних етапах офіційних
осіб (провідних спортсменів та функціонерів баскетболу).
Ключові слова: змагання, організація, особливості, баскетбол.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО БАСКЕТБОЛУ
ДЛЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ (НА ПРИМЕРЕ «ШКОЛЬНОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ
ЛИГИ»).
Степан Матула, Марьян Питын.
Львовский национальный университет имени Ивана Франко
Львовский государственный университет физической культуры
Определены характерные организационные особенности соревнований по баскетболу для
юных спортсменов (на примере «Школьной баскетбольной лиги») в сезоне 2013-2014 года, среди
них: количество участников, общая продолжительность соревнований, проведение соревнований
с помощью системы туров (по четыре команды); освещение проведения и организации
соревнований в средствах массовой информации, обсуждение вопросов связанных с
проведением соревнований на трех заседаниях федерации баскетбола г. Львова, участие в
организации и привлечения на разных этапах официальных лиц (ведущих спортсменов и
функционеров баскетбола).
Ключевые слова: соревнования, организация, особенности, баскетбол.
ORGANIZATIONAL FEATURES OF BASKETBALL COMPETITIONS FOR YOUNG
SPORTSMEN (ON THE EXAMPLE OF “SCHOOL BASKETBALL LEAGUE”)
Stepan Matula, Marian Pіtin.
Lvіvsky natsіonalny unіversitet іmenі Іvana Frank
Lviv State University of Physical Culture
Are set characterized organizational features of basketball competitions for young sportsmen (on
the example of “School basketball league”) in 2013-2014 year, they are: participant amount, total
competition duration, competition conduction with system tours (four teams each); competition
organization and conduction illumination in media; discussion of question that are related to the
conduction of competition on three meetings of Lviv basketball federation, participation in organization
and attraction of official personas (leading basketball players and functionaries on different levels).
Key words: competition, organization, features, basketball.

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ТАКТИЧНИХ ДІЙ У НАПАДІ ГАНДБОЛІСТІВ
НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ
Валерій Мельник
Львівський державний університет фізичної культури
У статті встановлено особливості тактичних дій у нападі гандболістів на етапі
підготовки до вищих досягнень. З’ясовано, що у змагальній діяльності кваліфіковані
гандболісти у більшості використовують групові взаємодії, проте вищою (р≤0,05)є
результативність індивідуальних тактичних дій. Для кидків «з лінії», «з краю» та 7метрових встановлена оптимальна результативність у змагальній діяльності
кваліфікованих гандболістів (74−76%), що може піддаватися незначній корекції в
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сторону покращення. Виявлено диспропорцію між кількістю виконаних кидків, з них
результативних та результативності кидків по воротах загалом, що пов’язана із
більшими загальними показниками у випадку виконання кидків «із задньої лінії» та
значно меншими показниками їх результативності (р≤0,05).
Ключові слова: напад, тактичні дії, гандболісти.
Постановка проблеми. Підвищення темпу гри у гандболі пов’язане зі змінами
правил, а також психічними та фізичними навантаженнями вимагають від
гандболістів підвищення активності процесів мислення. Ці чинники висувають
більші вимоги до тактичної підготовленості гандболістів. Недостатній рівень
тактичної підготовленості не дозволяє ефективно реалізовувати свій технічний і
фізичний потенціал, що значно зменшує можливість досягнення високого
спортивного результату [3, 7, 8].
Зв'язок з науковими темами та планами. Роботу виконано відповідно до теми
2.4. «Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-тренувального процесу
в ігрових видах спорту» Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної
культури і спорту на 2011–2015 рр.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Останнім часом фахівці значну
увагу приділяють розробці моделей підготовки спортсменів (А. М. Кузнєцова, 1975;
А.Г. Бухтій, 1990), що дозволяє внести корективи у їх навчально-тренувальний
процес. В спортивних іграх дослідження були спрямовані лише на контроль і шляхи
вдосконалення тактичної підготовки спортсменів (С.С. Стонкус, 1974; А.П. Травина,
1983; І.Є. Турчин, 1984; В.А. Усков, 1987, Е. Дорошенко, 2005, 2013), а модельні
характеристики розглядалися лише з позиції командних тактичних дій гравців.
Індивідуальні тактичні дії розглядались фахівцями лише в ракурсі функцій гравців і
системи ведення гри (М.П. Клусов 1980, В.Я. Ігнатієва 1980, В.О. Тищенко, 2011), а
ефективний вибір позиції гравців розглядався лише у підготовці воротарів
(В.Я. Ігнатьєва, І.В. Пєтрачова 1986) [4, 5, 6, 9].
Тому актуальним є удосконалення тактичної підготовку юних гандболістів, що
можливо проводити на основі знань про структуру та зміст їхньої змагальної
діяльності.
Мета дослідження: встановити особливості використання тактичних дій у
нападі гандболістів на етапі підготовки до вищих досягнень.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, педагогічне
спостереження, методи математичної статистики.
Організація дослідження. Для педагогічного спостереження взято уся
сукупність змагальних ігор сезону 2009−2010 рр. команди «КДЮСШ-ЗСУ-ЛДУФК».
Відповідно до календаря змагань було заплановано 36 ігор.
Результати дослідження та їх обговорення. За результатами проведеного
вивчення змагальної діяльності можна стверджувати, що кваліфіковані гандболісти,
які перебувають на етапі підготовки до вищих досягнень виконують за гру в
середньому 64,07±4,37 спроби кидків. Загальна сума виконаних спроб включає у себе
кидки з різних позицій та після різного варіанту розвитку атакуючих дій. При цьому
кількість результативних кидків м’яча становить 29,04±4,97, що складає 44,96%.
Серед усієї сукупності спроб виконання кидків кваліфікованих гандболістами
на етапі спеціалізованої базової підготовки близько 70% припадає на їхнє виконання
після тактичних дій у позиційному нападі, що становить 46,75 ± 4,79 кидка по
воротах; наближено однакові показники отримані при виконання «прориву» та
«відриву» (по 13 %), тобто 8,82 та 8,50 кидки по воротах відповідно. Незначний
внесок мають кидки із 7 метрової лінії, яких впродовж гри проводять 2,46±0,82
кидки.
252

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
Зворотною ситуація є для кидків з 7 метрової лінії. При виконання цього кидка
практично відсутні взаємодії гравців, а сам кидок виконується в умовах найменшого
супротиву зі сторони суперника. Єдиною завадою між спортсменом та реалізацією
ним кидка є наявність акцентованої уваги воротаря.
Для об’єктивного оцінювання показників змагальної діяльності кваліфікованих
гандболістів на етапі підготовки до вищих досягнень ми встановили кількість
результативних кидків та визначили їхню середню результативність упродовж
змагального сезону 2009-2010 рр. Встановлено, що з поміж усіх варіантів тактичних
дій у нападі, після яких можливе взяття воріт найбільший внесок у структуру
результативних кидків роблять ті, які забиті із позиційного нападу − 56% (16,14±4,58
кидка).
Як і у випадку загальної кількості кидків кількість результативних кидків після
«прориву» та «відриву» мають схожі значення (по 19% від загальної кількості
забитих м’ячів), що становило 5,57 та 5,50 результативних кидків. Найменшу частку
серед результативних кидків складають ті, які виконані із 7 метрової лінії.
Однак, для результативності кидків після зазначених варіантів розвитку
атакуючих дій характерна протилежна ситуація (рис.1).

Рис.1. Результативність кидків при різних варіантах виконання тактичних дій
у змагальній діяльності гандболістів на етапі підготовки до вищих досягнень (%)
Можна спостерігати, що найвищі показники результативності притаманні
кидкам із 7 метрової лінії (76,49±25,19 %). При цьому результативність кидків, що
виконуються після швидкого розіграшу (перехід від захисту до нападу, контратака
при перехопленні) мають незначно менші числові значення 66,62% («прорив») та
66,70% («відрив»). Найнижча результативність кидків у змагальній діяльності
кваліфікованих гандболістів на етапі підготовки до вищих досягнень характерна для
позиційного нападу (33,83%). Згідно наукових даних [2, 8] та наших попередніх
досліджень [4, 5] цей показник для спортсменів такої кваліфікації є незадовільним та
потребує корекції за допомогою врахування у навчально-тренувальному процесі.
Можливість виконання 7 метрових кидків залежиться від загального перебігу
гри, чинника суддівства та не може загалом визначати суттєвість переваги будь якої з
команд. Також, варто відмітити, що виконання «прориву» та «відриву» може
обмежуватися вдалими атакуючими діями суперників, відсутністю рівного (за
кваліфікаційною ознакою) складу команди. Відзначимо, що параметри «прориву» та
«відриву» та виконання 7 м кидків за показниками результативності є значними та
такими, що наближені до максимуму із урахуванням кваліфікації спортсменів.
Збільшення їх частки у змагальному результаті можливе лише за рахунок нарощення
кількісних показників виконання, а не за допомогою підвищення результативності.
При цьому нарощування кількісних показників є обмежене об’єктивними
показниками (загальна структура та зміст гри, регламентуючі чинники змагальної
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діяльності, граничні можливості морфофункціональних показників спортсменів
тощо).
Загалом можна спостерігати обернено-пропорційну залежність кількості та
результативності виконання кидків після виконання різних варіантів атакувальних
дій. Отримані дані мають узгодження із деякими роботами фахівців із гандболу [2, 9].
Таким чином врахування показників загальної кількості кидків у змагальній
діяльності гандболістів на етапі підготовки до вищих досягнень, кількості
результативних кидків та загальної результативності та їх параметрів вказує на
резерви й необхідність детального розгляду тактичних дій у позиційному нападі як
таких що можуть забезпечити підвищення спортивного результату.
Згідно фундаментальних досліджень із проблематики тактики та тактичної
підготовки у змагальній діяльності гандболістів різної кваліфікації та статі
встановлено наявність у структурі атакувальних дій групових та індивідуальних
тактичних дій спортсменів [3]. У окремих наукових працях зазначається на
виокремленні командних. Проте, для сучасного гандболу вони не використовуються,
а є синтезованими із сукупностей групових тактичних дій, а також у поєднанні із
індивідуальними [8].
Результати аналізування змагальної діяльності гандболістів на етапі підготовки
до вищих досягнень дали змогу встановити співвідношення сукупності групових та
індивідуальних тактичних дій у нападі за показниками загальної кількості кидків, з
них результативних та загалом результативності.
За результатами реалізації індивідуальних тактичних дій кваліфіковані
гандболісти виконували 13,11±2,71 кидка по воротах з гри. При цьому із них
7,07±2,38 були результативними, що дозволило забезпечити середньо
результативність за підсумками змагального сезону у 2009-2010 рр. на рівні
52,79±8,77%. Для групових тактичних дій у нападі характерний інший розподіл
показників. Загальна кількість виконаних кидків після реалізації групових тактичних
взаємодій становила в середньому 51,11±3,92 кидка м’яча по воротах за гру, з них
результативними були 20,14±3,80 кидка. Це забезпечило результативність на рівні
39,26±5,84%.
Однак, рівень конкуренції та підготовленості спортсменів на етапі підготовки до
вищих досягнень у гандболі вказує на унеможливлення досягнення результату
командою за допомогою активних індивідуальних дій одного спортсмена. Також
поодинокими є випадки (переважно на етапі максимальної реалізації індивідуальних
можливостей) коли у команді добирають кількох спортсменів однакового (високого)
рівня майстерності, які спроможні вирішити завдання із забезпечення спортивного
результату (перемоги).
За умов використання групових тактичних дій у нападі можна розглядати
можливість комбінування складу команди, почергового виконання атакувальних дій з
лівої та правої сторони поля, мінімалізувати можливість адаптації суперників до
арсеналу тактичних дій гандболістів. Це робить їх більш привабливими для
корегування в умовах навчально-тренувального процесу. Проте це потрібно
поєднувати із удосконаленням індивідуальних тактичних дій, що на думку багатьох
фахівців [8] дає змогу суттєво підвищити майстерність команди загалом.
За результатами виокремлення групових тактичних дій гандболістів та їх
аналізування встановлено, що суттєвих розбіжностей за окремими їхніми
параметрами не спостерігається. Так, середня загальна кількість виконання кидків по
воротах становила в межах від 15,96 до 18,07 кидка за гру (р>0,05). Розрахунок
внеску кожного із варіантів групових взаємодій вказав на схильність до
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пропорційності розподілу (паралельні – 33,4%, схресні – 31,2% та комбіновані –
35,4%).
Схожа ситуація спостерігається для абсолютних показників результативного
завершення цих атакувальних дій. Середні показники забитих у ворота м’ячів після
виконання паралельних дій становили 6,71±1,38 кидка за гру (33,34% від загальної
кількості забитих м’ячів після виконання групових тактичних дій у нападі), схресних
− 6,36±1,77 (31,56%) та комбінованих − 7,07±2,52 (35,11%) відповідно.
Вивчення співвідношення різних видів групових взаємодій у змагальній
діяльності гандболістів на етапі підготовки до вищих досягнень доцільно розглядати
із характеристикою структури виконаних кидків по воротах відповідно та до місця їх
завершення.
Встановлено, що найбільшу кількість кидків кваліфікованими спортсменами
виконано з задньої лінії (із-за меж 9 м від воріт). Вона становить в середньому
47,14±3,64 кидка за гру. При розрахунку цієї кількості як частки від загальної
кількості кидків у змагальній діяльності кваліфікованих гандболістів отримано
значення у 70,7%. Таким чином цей варіант місця завершення атакувальних
тактичних дій кваліфікованими гандболістами є домінуючим.
Значно меншу кількість кидків гандболісти на етапі підготовки до вищих
досягнень виконують «з лінії» та «з країв», відповідно 10,36±2,67 та 6,71±1,60 кидка
за гру. Це своєю чергою становить 15,53 та 10,07% від загальної кількості виконаних
кидків у грі. Зауважимо, що частка кидків, що виконуються з 7 метрової лінії є
незначною та становить 3,69% загальної кількості кидків (2,46±0,82 кидка за гру).
Ситуація із домінуванням завершення кидків із-за 9 метрової ліній
спостерігається й для показника кількості забитих у ворота (результативних) кидків у
змагальній діяльності гандболістів на етапі підготовки до вищих досягнень. Проте
домінування тут є менш вираженим. Так, із усієї сукупності закинутих у ворота
кидків ті, які виконуються «з задньої лінії» становлять 49,68% (14,43±3,14 кидка за
гру). Зауважимо, що кидків «з лінії» та «з країв» спостерігається збільшення частки
внеску до сукупності забитих у ворота м’ячів 26,93 та 17,09% (7,82±2,50 та 4,96±1,26
кидка за гру відповідно). Також відмітимо зростання частки для закинутих кидків з 7метрової лінії (6,27%, 1,82±0,54 кидка за гру) у порівнянні із часткою загальної
кількості виконаних кидків.
За підсумками аналізування зазначених вище показників можна спостерігати,
що збільшення кількості кидків із різних позицій (місць, зон майданчика) має
відмінності у порівнянні із кількістю результативних кидків із цих позицій. Ще більш
виражені тенденції спостерігаються при аналізуванні показників загальної
результативності кидків із різних позицій. Так, для трьох показників (виконання "з
лінії", "з країв", 7-метрові) спостерігається високий рівень результативності, в межах
74,55−76,49%. Та, водночас спостерігається суттєва диспропорція у результативності
кидків "із задньої лінії" – 30,45%. Це дало змогу доповнити спектр актуальних
науково-практичних завдань пов’язаних із удосконаленням тактичної підготовленості
кваліфікованих гандболістів та створити окремі завдання для навчальнотренувального процесі спортсменів на визначеному етапі системи багаторічної
підготовки.
Висновки. У змагальній діяльності кваліфіковані гандболісти у більшості
використовують групові взаємодії, які мають домінуючу частку в структурі
реалізованих кидків по воротах. Однак результативність індивідуальних тактичних
дій є вищою (р≤0,05).
Для атакувальних тактичних дій «прорив» та «відрив» гандболістів на етапі
підготовки вищих досягнень та відповідно частки, яка припадає на індивідуальні
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тактичні дії спортсменів у нападі існують об’єктивні чинники обмеження можливості
їхнього збільшення в умовах змагальної діяльності.
Для кидків «з лінії», «з краю» та 7-метрових встановлена оптимальна
результативність у змагальній діяльності гандболістів на етапі підготовки до вищих
досягнень (74−76%), що може піддаватися незначній корекції у стороні покращення.
Наявна диспропорція між кількістю виконаних кидків, з них результативних та
результативності кидків по воротах загалом, що пов’язана із більшими загальними
показниками у випадку виконання кидків «із задньої лінії» та значно меншими
показниками їх результативності (р≤0,05), що створює проблемну ситуацію.
Перспективи
подальших
досліджень
передбачають
визначення
кваліфікаційних особливості структури та змісту змагальної діяльності гандболістів
на різних етапах багаторічної підготовки.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

ЛІТЕРАТУРА
Дорошенко Э. Ю. Управление технико-тактической деятельностью в командних
спортивних играх: монография / Э.Ю. Дорошенко. – Запорожье: ООО ЛИПС ЛТД,
2013. − 436 с.
Дорошенко Э. Ю. Структура и особенности технико-тактической деятельности в
гандболе (на материалах ХIХ чемпионата мира) / Э. Ю. Дорошенко, В. А. Цапенко
и др. // Физическое воспитание студентов творческих специальностей. – 2005. –
№ 4. – С. 9-14.
Клусов Н. П. Ручной мяч. Тактика нападения. Взаимодействия игроков / Н. П.
Клусов // Физическая культура в школе. – 1982. − № 1. − С. 46 − 50.
Мельник В. Структура та ефективність командних атакуючих дій гандболістів
різної спортивної кваліфікації / Валерій Мельник, Володимир Левків // Молода
спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. − Л., 2008. –
Вип.12, т. 1. – С. 199 – 203.
Мельник В. Структура та ефективність командних атакуючих дій гандболістів
різної спортивної кваліфікації / Валерій Мельник, Володимир Левків // Молода
спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. − Л., 2011. –
Вип.15, т. 1. – С. 183 – 188.
Пітин М. Обізнаність гандболістів на етапі підготовки до вищих досягнень з теорії
обраного виду спорту / М. Пітин, О. Білик // Теорія і практика фізичного виховання.
– 2012. – № 2. – С. 146−153.
Пітин М. Обізнаність гандболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки з
теорії обраного виду спорту / Мар’ян Пітин // Спортивний вісник Придніпров’я. –
2012. − № 3. − С. 51−54.
Тищенко В. Структура та зміст змагальної діяльності кваліфікованих гандболісток /
Тищенко В. // Фізична активність, здоров’я і спорт. − 2011. – 2011. − №3 (5). − С.
42−49.
Циганок В. Основные показатели игровой деятельности муж ской сборной
командыУкраины по гандболу на чемпионате Европы 2000 года // Олімпійський
спорт і спорт для всіх: IV Міжнарод. наук. конгрес. – К., 2000. – с. 143.
АННОТАЦИИ

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ГАНДБОЛИСТОВ
НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ К ВЫСШИМ ДОСТИЖЕНИЯМ
Валерий Мельник
Львовский государственный университет физической культуры.
В статье установлены особенности тактических действий гандболистов на этапе
подготовки к высшим достижениям. Установлено, что в соревновательной деятельности
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квалифицированные гандболистыв большинстве используют групповые взаимодействия, при
этом лучшею(р≤0,05) есть результативность индивидуальных тактических действий. Для
бросков «с линии», «с края» и 7-метровых установлена оптимальная результативность в
соревновательной деятельности квалифицированных
гандболистов (74-76%), что может
поддаваться не значительной коррекции в сторону улучшения. Установлена диспропорция между
количеством выполнения бросков, из них результативных и результативности бросков по воротах
в общем, что связано с большим общем показателем в случае выполнения бросков «с задней
линии» и значительно меньшим показателем их результативности.
Ключевые слова: нападение, тактические действия, гандболисты.
СТРУКТУРА І ЗМІСТ ТАКТИЧНИХ ДІЙ ФУТБОЛІСТІВ НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ
ДО ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ
Валерій Мельник
Львівський державний університет фізичної культури.
У статті встановлено особливості тактичних дій гандболістів на етапі підготовки до вищих
досягнень. Встановлено, що в змагальної діяльності кваліфіковані гандболісти більшості
використовують групові взаємодії, при цьому лучшею (р ≤ 0,05) є результативність
індивідуальних тактичних дій. Для кидків «з лінії», «з краю» і 7-метрових встановлена
оптимальна результативність в змагальній діяльності кваліфікованих гандболістів (74-76%), що
може піддаватися не значний корекції у бік поліпшення. Встановлено диспропорція між
кількістю виконання кидків, з них результативних та результативності кидків по воротах загалом,
що пов'язано з великим загальному показником у разі виконання кидків «із задньої лінії» і значно
меншим показником їх результативності.
Ключові слова: напад, тактичні дії, гандболісти.
STRUCTURE AND CONTENT OF TACTICAL ACTIONS OF PLAYERS IN
PREPARATION FOR THE HIGHEST ACHIEVEMENT
Valery Melnik
Lviv State University of Physical Culture.
The structure and content of tactical actions in handball players’ attack in preparation for higher
achievements. Melnyk V.O. Lviv state university of physical culture. The peculiarities of tactical actions
in handball players’ attack in preparation for higher achievements are determined in the article. It is
found that in competitive activities qualified handball players mostly use group interaction, but the
performance of individual tactical actions is higher (r≤0,05). In competitive activities of qualified
handball players the optimal performance is defined for the throws" from the line", "from the edge" and
7-meter throws (74-76%), which may go through small correction in the phase of improvements.
Disproportion between the number of given throws is found, out of which the effective ones and
performance of throws in goal area generally, that is related to greater overall rates in case of the throws
"from the back of the line" and much lower rates of their performance (r≤0,05).
Key words: attack, tactical actions, handball players.

КОРЕКЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ПАУЕРЛІФТЕРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ
ВИТРИВАЛОСТІ
Іван Мичка
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Постановка
проблеми.
Сучасний
етап
розвитку
пауерліфтингу
характеризується дуже високим рівнем спортивних досягнень. Світові рекорди
оновлюються щороку, конкуренція на міжнародній арені так зросла, що іноді лише
кілька кілограмів розділяють суперників у боротьбі за призові місця. Для того, щоб у
процесі багаторічної підготовки атлет зміг досягти такого рівня, потрібно
удосконалювати та шукати нові шляхи в підготовці спортсменів. Методичної
літератури з планування тренувального процесу у пауерліфтингу на даний момент
недостатньо.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основний метод підвищення
витривалості, - збільшення кількості підйомів штанги у тренуванні при якому
інтенсивність має становити 60–70 % від максимуму [2]. З основ теорії і методики
спортивного тренування відомо, що для розвитку спеціальної витривалості
спортсменів потрібно використовувати змагальні і спеціально-підготовчі вправи [1].
Аналіз спеціальної літератури з пауерліфтингу (Ф. Хетфілд, 1993; В.Л.
Муравльов, 1998; Б.І. Шейко 2012; Л. Сіммонс, 2013;) дозволяє зробити висновок, що
рівень розвитку спеціальної витривалості спортсменів та процес їх удосконалення
досліджувався лише фрагментарно, тому для комплексного уявлення про роль
силової витривалості та організації підготовки щодо їх удосконалення у
пауерліфтингу необхідно провести більш детальне вивчення цієї проблеми.
Мета дослідження – вивчення ролі використання засобів спеціальної
витривалості в удосконаленні тренувального процесу пауерліфтерів.
Завдання дослідження – удосконалити методику тренування з використанням
засобів спеціальної витривалості.
Методи і організація дослідження. У роботі використовувались наступні
методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної і
спеціальної літератури, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, методи
математичної статистики.
Результати дослідження та їх обговорення. Побудова тренувального процесу з
використанням засобів спеціальної витривалості застосовувалась протягом 6 тижнів,
вправи виконувались в 1–4 серіях по 8–20 повторень, інтенсивність в межах 40 %–70
%, наступні 4 тижні вправи виконувались в 1–6 серіях по 1–5 повторень,
інтенсивність в межах 40 %–85 %. Рівень навантаження визначався за коефіцієнтом
підйому штанги (кпш). Інтервал відпочинку залежить від вправи, підготовленості
спортсмена і контролюється за чсс, наступний підхід потрібно виконувати при чсс не
більше 108–114 уд/хв. Застосовувати комплекс для удосконалення розвитку силової
витривалості доцільно для атлета новачка або в після змагальному періоді.
В основному педагогічному експерименті брали участь 24 спортсмени 1–2 року
занять, віком 17–20 років , які відносилися до вагової категорії 83, 0 кг та були
розподілені на дві групи (по 12 осіб). Для визначення однорідності
експериментальної та контрольної груп проведено: антропологічні виміри довжини
та маси тіла з метою встановлення вагової категорії спортсменів, тестування рівня
спеціальної фізичної та технічної підготовки, контроль розвитку силових якостей
спортсменів-пауерліфтерів за допомогою спеціальних вправ.
До складу експериментальної групи (n=12) увійшли студенти, які навчалися на
факультеті фізичного виховання та спорту Житомирського державного університету
імені Івана Франка. Контрольну групу (n=12) склали студенти Житомирського
національного агроекологічного університету. Тренувальний процес був спрямований
на розвиток спеціальної витривалості, здійснювався в експериментальній групі за
запропонованою методикою, в контрольній за традиційною методикою. Тестування
проводилося на базі ЖДУ ім. І. Франка.
В усіх трьох контрольних показниках (присідання зі штангою, жим штанги
лежачи, станова тяга) виявлені достовірні відмінності. Найбільший приріст
результатів спостерігається при виконанні вправи станова тяга – 20,5 % у
експериментальній групі проти 11,3 % в контрольній групі та у вправі жим штанги
лежачи – 14,2 %, у експериментальній групі проти 5,1 % в контрольній групі.
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Таблиця 1
Орієнтований недільний план тренувань експериметнальної групи
№

Назва вправи

Кількість
підходів

Кількість
повторень

% від
ПМ

4
2
3
3
3

8
15
8
12
10

55
50
50
40
30

3
3
4
3
3

8
8
8
8
6

55
40
50
-

1
4
3
3
3

20
10
10
8
10

55
60
40
40
40

Понеділок
1
2
3
4.
5.

Присід
Жим лежачи
Присід фронтальний
Розгинання ніг на тренажері
Нахили зі штангою

1
2
3
4
5

Станова тяга
Жим лежачи
Підтягування
Жим стоячи
Гіперекстензія

1
2
3
4
5.

Присід
Жим лежачи
Жим-розведення гантелей
Розгинання рук на тренажері
Французький жим лежачи

Середа

П’ятниця

Таблиця 2
Динаміка приросту показників силової підготовленості в експериментальній
та контрольній групі
Контрольна группа
Експериментальна группа
Підсумкове
Підсумкове
Показники
Вихідні дані
Вихідні дані
Δ
Δ
Тестування
тестування
%
%
x±δ
x±δ
x±δ
x±δ
Присідання зі штангою, кг
89,0±4,38
94,0±5,47
5
88,8±7,25
97,6±6,37
8,8
Жим штанги лежачи,кг
69,0±6,22
74,1±6,13
5,1
72,5±7,38
86,7±8,82 14,2
Станова тяга,кг
120,5±11,11 131,8±14,98 11,3 120,5±11,4 138,0±16,12 20,5
Сума триборства, кг
278,0±21,18 299,9±22,72 21,4 279,8±26,78 323,3±28,7 43,5

Висновки. Використання засобів спеціальної витривалості в навчальнотренувальному процесі пауерліфтингу виявило достовірні відмінності. Найбільший
приріст результатів спостерігається при виконанні вправи: станова тяга – 20,5 % у
експериментальній групі проти 11,3 % в контрольній групі та у вправі жим штанги
лежачи – 14,2 %, у експериментальній групі проти 5,1 % в контрольній групі.
Побудова тренувального процесу з використанням засобів силової витривалості
створює фундамент для росту сили, дана міра срямована, насамперед, на розвиток
тих адаптаційних якостей, які дозволяють атлетам в перспективі тренуватися зі
збільшенням тренувального обсягу, тобто, сприяти підвищенню кількісних
характеристик тренувального процесу.
Перспективою в подальшому дослідженні буде застосування періоду для
удосконалення силової витривалості спортсменок, які займаються пауерліфтингом.
1.

2.
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АНОТАЦІЇ
КОРЕКЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПАУЕРЛІФТЕРІВ З
ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ
Іван Мичка
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Сучасні тенденції розвитку спорту вимагають систематичного удосконалення
організаційно-методичних основ спортивної підготовки. Необхідність удосконалення системи
підготовки спортсменів визначається певними обставинами і умовами, що істотно впливають на
структурно-функціональну організацію тренувального процесу.
У статті розглядається питання дослідження корекції тренувального процесу з
використанням засобів спеціальної витривалості спортсменів-пауерліфтерів 1–2 року
тренування. Цикл складався з трьох тренувальних днів, який є оптимальним для спортсменів
початківців.
Результати дослідження виявили достовірні відмінності використання засобів спеціальної
витривалості для пауерліфтерів 1–2 року тренувань.
Ключові слова: пауерліфтинг, спеціальна витривалість, фізична підготовка.
КОРРЕКЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПАУЭРЛИФТЕРОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ
Иван Мычка
Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
Современные тенденции развития спорта требуют систематического совершенствования
организационно-методических
основ
спортивной
подготовки.
Необходимость
совершенствования системы подготовки спортсменов определяется определенными
обстоятельствами и условиями, которые существенно влияют на структурно-функциональную
организацию тренировочного процесса.
В статье рассматривается вопрос исследования коррекции тренировочного процесса с
использованием средств специальной выносливости спортсменов-пауэрлифтеров 1–2 года
тренировки. Тренировочный состоял из трех тренировочных дней, который является
оптимальным для спортсменов начинающих.
Результаты исследования выявили достоверные различия использования средств
специальной выносливости для пауэрлифтеров 1–2 года тренировок.
Ключевые слова: пауэрлифтинг, специальная выносливость, физическая подготовка.
CORRECTION TRAINING PROCESS POWERLIFTERS WITH THE USE OF
SPECIAL ENDURANCE
Ivan Mychka
Zhytomyr State University named after Ivan Franko
Modern trends in sports require systematic improvement of organizational and methodological
foundations of athletic training. The need for improving the system of training of athletes determined
certain circumstances and conditions that significantly affect the structural and functional organization
of the training process.
The article discusses research correction training process with the use of special endurance
athletes powerlifters 1–2 year training. Training consisted of three training days, which is optimal for
athletes beginners.
Results of the study revealed significant differences use of special endurance for powerlifters 1–2
year training.
Key words: powerlifting, special endurance physical training.

ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
БАСКЕТБОЛІСТІВ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Олена Мітова, Оксана Івченко
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Постановка проблеми. Питання про підготовку спортивного резерву дотепер є
актуальною проблемою. Більшість головних тренерів з баскетболу виявляють значне
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незадоволення рівнем підготовленості
баскетболістів - випускників ДЮСШ,
запрошених у клубні команди, хоча частіше всього запрошуються найбільш
обдаровані, різнобічно підготовлені юнаки, лідери команд свого віку [2, 5, 9].
Етап попередньої базової підготовки в спортивних іграх, та і в більшості інших
видів спорту спрямований на вибір засобів і методів тренування відбір юних
спортсменів для наступного етапу [4].
На цьому етапі вирішується низка питань: виявлення та якісний відбір здібних
дітей; прищеплення стійкої зацікавленості до занять баскетболом; розвиток фізичних
якостей, зміцнення опорно-рухового апарату; розвиток спеціальних якостей та
здібностей, які зумовлюють успішне оволодіння навичками гри в баскетбол [5, 6].
Також співпадає з пубертатним періодом (10-16 років), найбільш складним як у
соціальному, так і в біологічному відношенні
(Козіна Ж. Л., (2010).,
Максименко І.Г., (2010), Шинкарук О.А., (2012), Павлова Т. (2006), Шиян В. М.
(2011), Нестеренко Н.А.,(2013), Матяш В. В., (2013)).
На етапі попередньої базової підготовки основними завданнями є поглиблена
перевірка відповідності попередньо відібраного контингенту дітей вимогам успішної
спеціалізації в обраному виді спорту, виявлення доцільності подальшого
спортивного вдосконалення та визначення його напрямку (Платонов В. Н. [3, 4],
Шинкарук О.А.[9]).
Тому особливої значущості на даному етапі багаторічної підготовки набуває
контроль різних видів підготовленості. Вивченню рівня технічної, фізичної,
психологічної підготовленості присвячені роботи багатьох вчених (Л.Б.Костикова,
2000-2012; Buceta, M. Mondoni, A. Avakumovic, L. Killik, 2000; С.Журід, 2007; С.
Коваль, 2010; Баррел Пайе, Патрик Пайе, 2008; А. Золотарев, 2009; Н. Кудяшев,
2011; J.M. M. Spencer, 2011; Н.Нестеренко, 2013; M. Anshel, 1990; F.Carron, 1993;
В.І.Воронова, 2007, С.Є.Шутова, 2000, Т.Г.Артеменко, 2010 та ін.), але в більшості
випадків це стосувалось висококваліфікованих спортсменів. Крім того, аналіз
науково-методичної літератури засвідчив, що недостатньо уваги приділяється
вивченню рівня інтегральної підготовленості юних баскетболістів на етапі
попередньої базової підготовки, коли вони беруть участь у змаганнях Всеукраїнської
юнацької баскетбольної ліги. Також, контролю інтегральної підготовленості
баскетболістів віком 12-14 років приділено недостатньо уваги у навчальній програмі
для ДЮСШ, відсутні сучасні критерії оцінки її ефективності [1, 3, 7].
Отже, проблема контролю підготовленості юних українських баскетболістів на
етапі попередньої базової підготовки розкрита недостатньо, потребує пошуку та
впровадження нових підходів з урахуванням усіх чинників, що впливають на рівень
інтегральної підготовленості, а саме: вікових особливостей, сенситивних періодів
розвитку рухових якостей, психологічних та психомоторних відмінностей
особистості гравців, особливостей змагальної діяльності, сучасних тенденцій
комплексного контролю у світовому баскетболі, що дозволить тренерам
вдосконалити навчально-тренувальний процес на основі підходів диференціації та
індивідуалізації. Тому даний напрямок досліджень є актуальним.
Зв’язок роботи з науковими планами, темами. Дослідження виконувалися
згідно Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр.
Міністерства освіти, науки, молоді та спорту «Теоретико-методичні основи
удосконалення тренувального процесу та змагальної діяльності в структурі
багаторічної підготовки спортсменів» № держреєстрації 0111U001168.
Завданнями даного етапу дослідження було:
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1.
Проаналізувати сучасний стан інтегральної підготовки та змагальної
діяльності баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки на основі науковометодичної літератури та мережі Інтернет.
2.
Визначити та проаналізувати проблеми контролю рівня інтегральної
підготовленості баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки.
Методи дослідження: аналіз та узагальнення науково-методичної літератури та
мережі Інтернет; аналіз статистичних протоколів техніко-тактичних дій під час
змагальної діяльності; педагогічне спостереження; методи математичної статистики.
Організація дослідження. Педагогічні спостереження проведені в
Дніпропетровську, в реальних умовах змагальної діяльності команди баскетболістів
12-13 років СДЮСШОР№5. Нами було проаналізовано 10 домашніх матчів ВЮБЛ
сезону 2013/2014 р.
Результати дослідження та їх обговорення. Під інтегральною
підготовленістю потрібно розуміти координацію та реалізацію в умовах тренувальної
та змагальної діяльності різних сторін підготовленості, якостей та можливостей, які
забезпечуються використанням вузько спрямованих засобів у повній мірі
відповідають специфічним вимогам змагальної діяльності (В.Н.Платонов [3]).
Інтегральна (Інтеграція (лат.) – поєднання в ціле яких-небудь частин, елементів.
Інтегральний – нерозривно пов’язаний, єдиний) підготовка являє собою систему
тренувального впливу, яка максимально реалізує тренувальні ефекти окремих сторін
підготовки (технічної, тактичної та інших) в цілісній ігровій змагальній діяльності у
баскетболі. В арсеналі баскетболістів багато змагальних дій (прийомів гри), та їх
потрібно виконувати багато разів протягом однієї гри. До цього потрібно додати
фактор узгодженості дій баскетболістів. Через моделювання змагальної діяльності в
тренувальному процесі неможлива якісна підготовка до змагань. Вищою формою
інтегральної підготовки є змагання з баскетболу.
Але призводити інтегральну підготовку лише до двосторонньої гри та
змаганням не можна, до неї повинні входити: цілеспрямований процес утворення
зв’язків між факторами, які обумовлюють ефективність (результат, виграш) ігрових
дій баскетболістів; комплексний вплив цілісної ігрової діяльності, включаючи
змагальну.
Завданнями інтегральної підготовки є:
1. Здійснення зв’язків між видами підготовки – фізичною та технічною;
технічною та тактичною; морально-вольовою та теоретичною; вольовою та
фізичною, техніко-тактичною; теоретичною та техніко-тактичною, фізичною;
2. Досягнення стабільності ігрових навичок у складних умовах змагань;
3. Реалізація фізичної технічної тактичної, теоретичної та морально-вольової
підготовленості в єдності ігрових дій.
Змагальна діяльність, як відображення інтегральної підготовленості юних
баскетболістів, розпочинається вже з 11-12 років на рівні Всеукраїнської
баскетбольної юнацької ліги (ВЮБЛ). Саме цей період у баскетболі відповідає етапу
попередньої базової підготовки.
Нами було проаналізовано показники техніко-тактичних дій у нападі та захисті
юних баскетболістів 12-13 років. Результати дослідження представлено у таблиці 1.
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Таблиця 1
Техніко-тактичні показники у нападі та захисті юних баскетболістів 12-13
років (n=30)
Показники
X
m
δ
Перехоплення м’яча
0,28
0,05
0,16
(за 1 гру)
Штрафні кидки (%)
35,4
2,3
6,9
Очки (за 1 гру)
1,22
0,19
0,63
Фоли (за 1 гру)
0,67
0,10
0,33
Помилки (за 1 гру)
2,32
0,43
1,67
Втрати м’яча (за 1 гру)
4,41
0,45
1,68
Примітки: x – середнє значення, m – стандартна помилка середнього значення,
δ – середнє квадратичне, втрати м’яча – неточні передачі; помилки – пробіжка,
подвійне ведення та ін.
Аналіз результатів свідчить, що у середньому за гру усі показники не мали
вірогідної різниці (р>0,05). Так, в середньому за гру по групі у баскетболістів
спостерігається велика кількість помилок (2,32±0,43), втрат м'яча (4,41±0,45), що
можна пояснити уповільненим прийняттям рішень. Низький відсоток влучення
штрафних кидків (35,4±2,3%) пояснюється недосконалістю техніки та низьким
рівнем концентрації уваги. Мало перехоплень м'яча за гру (0,28±0,05), це свідчить
про те, що юні баскетболісти ще не встигають у захисті, рідко ризикують виходити на
перехоплення м'яча, не мають стійкого рівня інтегральної підготовленості тощо. У
цьому віці допускається велика кількість помилок, що пов'язано з особливостями
підліткового періоду, неузгодженістю прийняття рішень з руховими діями,
нестабільним рівнем уваги під впливом емоційного та фізичного змагального
навантаження.
Виявлення недоліків змагальної діяльності засобами контролю забезпечує
здійснення зворотного зв’язку між тренером і спортсменами, що дозволяє оперативно
вносити корективи в тренувальний процес і керувати станом тих, хто займається. Без
урахування контролю тренер не зможе відмітити зрушень в підготовці, ці результати
виявлятимуться в ігровій, тренувальній і змагальній діяльності. Ефективність
підвищення майстерності юних спортсменів багато в чому залежить від раціональної
побудови всіх видів підготовки, які поєднуються у інтегральній підготовці на різних
етапах багаторічного тренування.
На думку В.М. Платонова [3], метою контролю „...є оптимізація процесу
підготовки й змагальної діяльності спортсменів на основі об’єктивної оцінки різних
сторін їхньої підготовленості й функціональних можливостей найважливіших систем
організму; ... ця мета реалізується шляхом вирішення різноманітних приватних
завдань, пов’язаних з оцінкою стану спортсменів, рівня їхньої підготовленості,
виконання планів підготовки, ефективності змагальної діяльності та ін...”.
Актуальність контролю (за допомогою тестів), в даний час поширюється за
наступних причин: 1) збільшений рівень підготовленості спортсменів зумовив
необхідність підвищити якість підбору тренувальних засобів і методів, що просто не
мислимо без підбору ефективних засобів педагогічного контролю (тестів) для оцінки
рівня підготовленості спортсменів: 2) певні успіхи в розробці загальних питань в
розробці загальних питань педагогічного контролю, особливо у визначенні вимог, що
пред’являються до засобів і показників контролю.3) використання нових тестів, що
дозволяють з більшою точністю і оперативністю оцінювати і рівень розвитку
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спеціальних фізичних якостей у спортсмена і рівень виконання ним технічних
прийомів.
У педагогічній літературі обґрунтовано низку вимог до контролю. У їх числі:
1) відповідність цільовій орієнтації циклу технології навчально- тренувального
процесу, компонентом якого є контроль;
2) індивідуальність, яка обумовлює контроль за тренувальною діяльністю
кожного спортсмена,
3) систематичність контролю, його присутність у всіх циклах технології
навчально-тренувального процесу; 4) всебічність контролю з обхватом всіх розділів
навчально-тренувального процесу (знання, рухові навики й уміння, інструктивні
навики і уміння, норми, вимоги); 5) різноманітність форм і методів його здійснення;
6) об’єктивність і гласність контролю, гарантія виключення навмисних, суб’єктивних
й помилкових оцінних думок та висновків тренера.
Віддзеркалення цих вимог у меті, змісті, формах організації і методах контролю
і дотримання їх в процесі контрольної діяльності тренером забезпечує виконання
контролем своїх функцій в цілісному процесі навчання і управління ним [15]. Таким
чином, контроль є одним з головних компонентів управління, сприяючих досягненню
мети і завдань навчання.
В результаті обговорення матеріалів підсумкового контролю дається оцінка
тренувальному процесу, його досягненням, обґрунтовуються мета, завдання, зміст,
форми і методи рекомендацій для планування і контролю на нових управлінських
циклах.
Аналіз чинної української навчальної програми з баскетболу для ДЮСШ (1999
року видання) свідчить про те, що в контролі різних сторін підготовленості
пропонуються однакові тести для всіх вікових груп з 12 до 17 років, відмінності
спостерігаються лише в оцінці показників [1]. Така система оцінки не відповідає вже
сучасним тенденціям розвитку гри, диференційованого підходу в залежності від
вікових особливостей, сенситивних періодів розвитку фізичних якостей, завдань
кожного з етапів багаторічної підготовки баскетболістів. Крім того, щоб визначити
скільки і які тести слід використовувати в тренувальному процесі, необхідно знати,
які фактори визначають рівень спортивної майстерності на кожному етапі
багаторічної підготовки.
Аналіз педагогічного контролю за видами підготовленості у навчальній
програмі з баскетболу для ДЮСШ України (табл.2) виявив, що контрольні нормативи
з фізичної підготовленості не містять жодного тесту з визначення рівня розвитку
гнучкості, координаційних здібностей і рівноваги, хоча вік 11-12 років є сенситивним
періодом для розвитку цих здібностей. Недостатньо уваги приділено тестам за
визначенням психомоторних здібностей, які, на думку багатьох дослідників важливі в
спортивних іграх.
Щодо контрольних нормативів з технічної підготовленості, на нашу думку,
також простежуються деякі недоліки. Рівень технічної підготовленості визначається
за 5 тестів - з них жодного не передбачається на виявлення рівня оволодіння
захисними діями, хоча на техніку захисту виділяється 40% годин від загального
обсягу технічної підготовки. Зовсім відсутні тести з тактичної, психологічної та
теоретичної видам підготовленості, а також недостатньо тестів, які об'єднують деякі
види підготовленості, які б моделювали сучасні умови змагальної діяльності гравців
у баскетболі. У навчальній програмі не виявлено модельних показників активності та
ефективності ігрової діяльності для даного віку, які надали б інформацію тренеру про
готовність юних баскетболістів до змагальної діяльності та відображали б конкретні
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недоліки в їх підготовленості для подальшої корекції навчально-тренувального
процесу.
Таблиця 2
Характеристика контрольних нормативів по видам підготовленості в
програмі по баскетболу для ДЮСШ України
(1999р. видання) [1].
Види
підготовленості
Теоретична
підготовленість
Фізична
підготовленість

Кількість тестів

Назва тесту

0

-

8

-

Стартова швидкість - 0
Швидкість – 1
Швидкісно-силові якості - 2
Швидкісна витривалість - 1
Гнучкість – 0
Сила – 2
Витривалість – 1

Біг 20 м, с
Стрибок з місця у висоту, см
Стрибок з місця у довжину, с;
Біг 1500 м, хвил. с
Нахили вперед, кількість разів за 30
с. Згинання та розгинання рук за 30 с
Біг 3000 м (Хлопці),
2000 м (дівчата) хв. с

Координаційні здібності - 0
Швидкісна витривалість - 1
5

Біг 2 по 40 с. м

Техніка нападу

5

Комбіновані вправи,с;
Спеціальна працездатність, в од. (%
влучень);
Перемінній біг 98 м, с;
Штрафні кидки,% влучень;
Кидки м’яча в кошик,% влучень

Техніка захисту
Тактична
підготовленість
Інтегральна
підготовленість
Психологічна
підготовленість

0

-

0

-

(лише з 16 років)

-

0

-

Технічна
підготовленість

Висновки. Проаналізувавши сучасний стан інтегральної підготовки та
змагальної діяльності баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки на
основі науково-методичної літератури та мережі Інтернет змогли встановити, що
рівень контролю інтегральної підготовленості не досконалий відповідно до сучасних
вимог системи підготовки у баскетболі. Встановлено, що не дивлячись на достатню
розробленість теорії тестів в олімпійському спорті, не всі види підготовленості юних
баскетболістів контролюються сучасними тестами, які б враховували сенситивні
періоди розвитку рухових якостей, відповідали специфіці виду спорту тощо.
Охарактеризовано тести з різних видів підготовленості баскетболістів навчальнотренувальних груп ДЮСШ на 1-му році навчання. Визначено відсутність тестів для
контролю психологічних, психомоторних здібностей, недостатньо тестів з
визначення швидкості та якості захисних дій, а також тестів, які б поєднували в собі
декілька видів підготовленості.
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Подальші перспективи наших досліджень полягають у визначенні найбільш
інформативних і сучасних тестів та
методів контролю рівня інтегральної
підготовленості юних баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки.
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
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АНОТАЦІЇ

ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
БАСКЕТБОЛІСТІВ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Олена Мітова, Оксана Івченко
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Стаття присвячена особливостям контролю інтегральної підготовленості баскетболістів на
етапі попередньої базової підготовки. Завданнями даного етапу досліджень було: проаналізувати
сучасний стан інтегральної підготовки та змагальної діяльності баскетболістів на етапі
попередньої базової підготовки й визначити проблеми контролю їх рівня інтегральної
підготовленості. Результати дослідження показали, що у чинній навчальній програмі тести вже
не відповідає сучасним вимогам баскетболу, також не виявлено модельних показників активності
та ефективності ігрової діяльності для 12-13 річних баскетболістів, які надали б інформацію
тренеру про готовність юних спортсменів до змагальної діяльності та відображали б конкретні
недоліки в їх підготовленості для подальшої корекції навчально-тренувального процесу.
Ключові слова: юні баскетболісти, етап попередньої базової підготовки, інтегральна
підготовленість, контроль, тести.
ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
БАСКЕТБОЛИСТОВ НА ЭТАПЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ
Елена Митова, Оксана Ивченко
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта
Статья посвящена особенностям контроля интегральной подготовленности баскетболистов
на этапе предварительной базовой подготовки. Задачами данного этапа исследований было:
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проанализировать современное состояние интегральной подготовки и соревновательной
деятельности баскетболистов на этапе предварительной базовой подготовки и определить
проблемы контроля их уровня интегральной подготовленности. Результаты исследования
показали, что в действующей учебной программе тесты уже не отвечает современным
требованиям баскетбола, также не обнаружено модельных показателей активности и
эффективности игровой деятельности для 12-13 летних баскетболистов, которые могли бы дать
информацию тренеру о готовности юных спортсменов к соревновательной деятельности и
отражали бы конкретные недостатки в их подготовленности для дальнейшей коррекции учебнотренировочного процесса.
Ключевые слова: юные баскетболисты, этап предварительной базовой подготовки,
интегральная подготовленность, контроль, тесты.
FEATURES OF INTEGRATED READINESS CONTROL OF BASKETBALL PLAYERS
AT A STAGE OF PRELIMINARY BASIC PREPARATION.
Elena Mitova, Oksana Ivchenko
Dnepropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sport
The article is devoted to features of integrated readiness control of basketball players at a stage of
preliminary basic preparation. Problems of this stage of researches were the following: to analyze a
current state of integrated preparation and competitive activity of basketball players at a stage of
preliminary basic preparation and to define problems of control of their level of integrated readiness.
Results of the research showed that the tests of the existing training program don't meet the modern
requirements of basketball any more, model indicators of activity and efficiency of game activity are
not also revealed for 12-13 year old basketball players who could give information to the coach about
readiness of young athletes for competitive activity and would reflect concrete shortcomings of their
readiness for further correction of educational and training process.
Key words: young basketball players, stage of preliminary basic preparation, integrated
readiness, control, tests.

ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВЕСЛУВАЛЬНИЦЬ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ НА
ЗАКЛЮЧНОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР-2012
Діна Міфтахутдинова, Анастасія Малікова, Микола Маліков
Запорізькій національний університет
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Загальновідомо, що досягнення високих спортивних результатів у різних видах
спортивної діяльності потребує високого рівня розвитку окремих компонентів
загальної підготовленості організму, зокрема, функціональної підготовленості 1, 6,
10.
На думку провідних фахівців у галузі спорту вищих досягнень якісний процес
підготовки спортсменів та спортсменок, зокрема, у веслуванні академічному, може
бути забезпеченій за рахунок постійного контролю за змінами інтегральних
показників функціональної підготовленості, на основі яких можлива відповідна
корекція тренувального процесу і, як наслідок, суттєве підвищення його
ефективності 2, 4, 5 .
Вивченню особливостей динаміки функціональної підготовленості спортсменів
та спортсменок у веслуванні академічному присвячено достатньо велику кількість
досліджень, але практично в усіх дослідженнях аналіз змін рівня функціональної
підготовленості проводився на основі визначення лише окремих параметрів (рівень
фізичної працездатності, аеробних можливостей, поточний функціональний стан
серцево-судинної системи, системи зовнішнього дихання тощо) 3, 7, 9.
На сьогодні практично відсутні експериментальні дослідження, в яких
використовувався би комплекс показників функціональної підготовленості організму,
що найбільш об’єктивно відображає реальний стан загальної підготовленості
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спортсменів. Вочевидь, що наведеній підхід потребує розробки та використання
нових методичних підходів щодо оперативної оцінки поточного рівня функціональної
підготовленості організму з урахуванням останніх досягнень спортивної науки.
Особливе значення це має для спорту вищих досягнень у зв’язку з великою роллю
спорту у суспільному житті.
Актуальність та практична значущість наведеної проблеми стали передумовами
для проведення цього дослідження.
Зв'язок з науковими планами. Робота є частиною наукових програм
факультету фізичного виховання, кафедри олімпійського та професійного спорту і
виконана в рамках теми «Вивчення адаптивних можливостей організму спортсменів
на різних етапах навчально-тренувального процесу» (номер державної реєстрації
0106U000583) Зведеного плану НДР Міністерства освіти і науки України на 20102014 рр.
Мета дослідження – вивчити особливості динаміки показників функціональної
підготовленості представниць збірної команди України з веслування академічного на
заключному етапі підготовки до Олімпійських Ігор-2012.
Методи та організація дослідження. У рамках дослідження було проведено
тестування рівня функціональної підготовленості 10 представниць збірної команди
України з веслування академічного. Тестування проводили на початку (жовтень 2011
р.) та наприкінці (червень 2012 р.) заключного етапу підготовки до Олімпійських
Ігор-2012 У Лондоні. Для оцінки рівня функціональної підготовленості та ії окремих
компонентів у нашому дослідженні використовували комп’ютерну програму експресоцінки «ШВСМ» 8. Визначали такі параметри функціональної підготовленості
спортсменок: абсолютну (аPWC170, кгм/хв) та відносну (вPWC170, кгм/хв/кг)
величини загальної фізичної працездатності, абсолютну (аМСК, л/хв) та відносну
(вМСК, мл/хв/кг) величини максимального споживання кисню, алактатну (АЛАКп,
вт/кг) та лактатну (ЛАКп, вт/кг) потужність, алактатну (АЛАКє, ммоль/кг) й лактатну
(ЛАКє, ммоль/л) ємність, поріг анаеробного обміну (ПАНО, у % від аМСК), частота
серцевих скорочень на рівні ПАНО (ЧССпано, уд/хв), рівні загальної (ЗВ, бали),
швидкісної (ШВ, бали) та швидкісно-силової (ШСВ, бали) витривалості, резервні
можливості організму (РМ, бали), економічність системи енергозабезпечення
м’язової діяльності (ЕСЕ, бали) та загальній рівень функціональної підготовленості
(РФП, бали).
Усі отримані в ході дослідження результати було оброблено за допомогою
пакету програми «Statistika 6.0».
Результати досліджень та їх обговорення. На початку дослідження, що
відповідало першому мезоциклу підготовчого періоду, у веслувальниць збірної
команди України було зафіксовано середні, вище середнього та високі показники їх
функціональної підготовленості (табл. 1).
Якщо високі та вище середнього величини окремих параметрів функціональної
підготовленості можна було розглядати як позитивну характеристику загального
рівня підготовленості обстежених веслувальниць, то лише середні значення загальної
та швидкісно-силової витривалості, резервних можливостей та загального рівня
функціональної підготовленості обстежених спортсменок свідчили про знижений
рівень цього інтегрального показника на початку заключного етапу підготовки до
найважливіших спортивних змагань чотирьохріччя.
Наступне тестування представниць збірної команди України з веслування
академічного було проведено нами у середині дослідження, наприкінці заключного
спеціально-підготовчого мезоциклу підготовчого періоду.
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Результати проведеного проміжного тестування дозволили констатувати суттєве
достовірне покращення практично усіх вивчених показників функціональної
підготовленості обстежених спортсменок (табл. 1).
Таблиця 1
Показники функціональної підготовленості представниць збірної команди
України з веслування академічного на початку та в середині дослідження ( x ± S).
Показники
Початок
Середина
22,80±0,21
25,70±0,26***
вPWC170, кгм/хв/кг
64,19±0,28
72,61±0,30***
вМСК, мл/хв/кг
9,02±0,09
9,65±0,17**
АЛАКп, вТ
14,96±0,18
15,98±0,16**
АЛАКє, ммоль/кг
7,02±0,18
7,53±0,14*
ЛАКп, вТ
11,18±0,19
12,40±0,17**
ЛАКє, ммоль/л
64,44±0,68
67,73±0,53**
ПАНО, %
171,03±1,28
180,40±1,17***
ЧССпано, уд/хв
198,43±2,88
217,25±2,77***
ЗМЄ, у.о.
49,38±0,56
67,98±0,66***
ЗВ, бали
64,94±2,23
77,01±1,79**
ШСВ, бали
68,67±0,67
78,95±0,97***
ШВ, бали
55,38±2,08
69,03±2,01**
РМ, бали
81,36±1,59
84,83±0,68*
ЕСЕ, бали
64,71±0,95
77,93±0,57***
РФП, бали
Примітка: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 в порівнянні з початком дослідження.
Так, відмічалося достовірне підвищення рівня загальної фізичної
працездатності (до 25,70±0,26 кгм/хв/кг), аеробних можливостей (до 72,61±0,30
мл/хв/кг), алактатної та лактатної потужності (відповідно до 9,65±0,17 вТ і 7,53±0,14
вТ), алактатної та лактатної ємності (до 15,98±0,16 ммоль/кг і 12,40±0,17 ммоль/л),
величин ПАНО та ЧССпано (відповідно до67,73±0,53% та 180,40±1,17 уд/хв.), а
також рівнів загальної (до 67,98±0,66 балів), швидкісної (до 78,95±0,97 балів) та
швидкісно-силової (до 77,01±1,79 балів) витривалості.
Крім цього, спостерігалося достовірне підвищення величин загальної
метаболічної ємності (до 217,25±2,77 балів), резервних можливостей (до 69,03±2,01
балів), економічності системи енергозабезпечення (до 84,83±0,68 балів) та загального
рівня функціональної підготовленості (до 77,93±0,57 балів).
Взагалі, отримані дані свідчили про достатньо високу ефективність
запропонованої програми тренувальних занять для веслувальниць збірної команди
України впродовж підготовчого періоду.
Заключне тестування спортсменок-веслувальниць було проведене за місяць до
початку Олімпійських Ігор-2012 в Лондоні.
Показано, що на цьому етапі експерименту для обстежених веслувальниць були
характерні виключно вище середнього та високі показники їх функціональної
підготовленості, які достовірно перевіщували значення цих показників як на початку,
так і, переважно, в середині дослідження (табл. 2).
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Таблиця 2
Показники функціональної підготовленості представниць збірної команди
України з веслування академічного на різних етапах дослідження ( x ± S).
Показники
Початок
Середина
Завершення
22,80±0,21
25,70±0,26***
27,86±0,38***
вPWC170, кгм/хв/кг
64,19±0,28
72,61±0,30***
74,97±0,66***
вМСК, мл/хв/кг
9,02±0,09
9,65±0,17**
10,03±0,15***
АЛАКп, вТ
14,96±0,18
15,98±0,16**
16,01±0,20**
АЛАКє, ммоль/кг
7,02±0,18
7,53±0,14*
7,79±0,13**
ЛАКп, вТ
11,18±0,19
12,40±0,17**
12,68±0,17***
ЛАКє, ммоль/л
64,44±0,68
67,73±0,53**
69,40±0,62***
ПАНО, %
171,03±1,28
180,4±1,17***
188,6±1,14***
ЧССпано, уд/хв
198,43±2,88
217,25±2,77***
227,54±2,90***
ЗМЄ, у.о.
49,38±0,56
67,98±0,66***
81,24±1,18***
ЗВ, бали
64,94±2,23
77,01±1,79**
81,87±1,62***
ШСВ, бали
68,67±0,67
78,95±0,97***
83,3±1,50***
ШВ, бали
55,38±2,08
69,03±2,01**
85,91±0,94***
РМ, бали
81,36±1,59
84,83±0,68*
86,12±0,90**
ЕСЕ, бали
64,71±0,95
77,93±0,57***
86,60±0,74***
РФП, бали
Примітка: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 в порівнянні з початком дослідження; 
- p<0,05;  - p<0,01;  - p<0,001 в порівнянні з серединою дослідження.
Суттєвим доповненням до наведених даних були результати аналізу величин
відносних змін показників функціональної підготовленості обстежених спортсменок
к завершенню дослідження.
Встановлено, що до завершення експерименту для представниць збірної
команди України з веслування академічного було характерно значне зростання рівня
їх загальної фізичної працездатності (на 22,15±2,11%), швидкісної та швидкісносилової витривалості (відповідно на 21,31±2,46% та 26,06±1,23%) та особливо
резервних можливостей (на 55,11±1,10%) та загальної витривалості (на 64,53±2,35%).
Відносні зміни інших показників коливалися в інтервалі від 5,85±1,15% до
16,78±2,53%.
Результатом наведених змін було суттєве зростання загального рівня
функціональної підготовленості обстежених спортсменок – на 33,83±1,27%.
У цілому отримані в ході експерименту дані свідчили про високий рівень
функціональної підготовленості веслувальниць збірної України до Олімпійських Ігор
та про високу ефективність запропонованої програми тренувальних занять.
Вагомим підтвердженням цьому сталі золоті олімпійські медалі наших
спортсменок на головних стартах чотирьохріччя – Олімпійських Іграх-2012 в
Лондоні.
Висновки. Результати проведеного дослідження дозволили констатувати
позитивну динаміку рівня функціональної підготовленості спортсменок високої
кваліфікації, які спеціалізуються у веслуванні академічному, в рамках заключного
етапу підготовки до Олімпійських Ігор, що свідчить про високу ефективність
використаної програми тренувальних занять та перспективність ії практичного
впровадження в роботу зі спортсменками цієї спеціалізації та кваліфікації.
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АННОТАЦИИ

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ГРЕБЧИХ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ НА
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ-2012.
Дина Мифтахутдинова, Анастасия Маликова, Николай Маликов
Запорожской национальный университет
В статье представлены данные относительно динамики функциональной подготовленности
спортсменок сборной команды Украины по академической гребле на заключительном этапе
подготовки к Олимпийским Играм-2012 в Лондоне. Показано, что на протяжении
подготовительного периода у спортсменок отмечался позитивный достоверный рост уровня их
физической работоспособности, аэробной производительности, показателей анаэробного и
анаэробно-аэробного путей энергообеспечения мышечной деятельности, общей метаболической
емкости, резервных возможностей, всех видов выносливости и общего уровня функциональной
подготовленности. К завершению периода подготовки прирост большинства указанных
показателей составил 20-60%.
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Полученные данные свидетельствовали о
высокой эффективности предложенной
гребчихам сборной команды Украины программы тренировочных занятий, способствовавшей
повышению уровня их функциональной подготовленности, результатом чего стали золотые
олимпийские медали наших спортсменок.
Ключевые слова: функциональная подготовленность, академическая гребля, женская
сборная Украины, олимпийский цикл подготовки, заключительный этап, программа
тренировочных занятий.
ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВЕСЛУВАЛЬНИЦЬ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ НА
ЗАКЛЮЧНОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР-2012.
Діна Міфтахутдинова, Анастасія Малікова, Микола Маліков
Запорізькій національний університет
В статті наведено дані відносно динаміки функціональної підготовленості спортсменок
збірної команди України з веслування академічного на заключному етапі підготовки до
Олімпійських Ігор-2012 в Лондоні. Показано, що на протязі підготовчого періоду у спортсменок
відмічалося позитивне достовірне зростання рівня їх фізичної працездатності, аеробної
продуктивності, показників анаеробного та анаеробно-аеробного шляхів енергозабезпечення
м’язової діяльності, загальної метаболічної ємності, резервних можливостей, усіх видів
витривалості та загального рівня функціональної підготовленості. Отримані дані свідчили про
високу ефективність запропонованої веслувальникам збірної команди України програми
тренувальних занять, яка сприялоа підвищенню рівня їх функціональної підготовленості,
результатом чого стали золоті олімпійські медалі наших спортсменок.
Ключові слова: функціональна підготовленість, веслування академічне, жіноча збірна
України, олімпійський цикл підготовки, заключний етап, програма тренувальних занять.
FEATURES DYNAMICS OF FUNCTIONAL TRAINING VESLUVALNYTS
QUALIFICATIONS AT THE FINAL STAGE OF PREPARATION THE OLYMPIC GAMES
2012
Dina Miftahutdynova, Anastasia Malikov, Nikolay Malikov
Zaporizhzhya National University
In the article presents data on the dynamics of functional preparedness of the athletes of
Ukrainian national rowing team in the final stage of preparation to the Olympic Games-2012 in
London. It is shown that during the preparatory period in athletes noted the positive and valid growth of
their physical efficiency, aerobic capacity, indexes of anaerobic and anaerobic-aerobic energy pathways
of muscle activity, the overall metabolic capacity, backup capabilities, all kinds of endurance and
overall functional preparedness. By the end of the training period the majority of growth of these
indexes amounted to 20-60%. The data obtained showed high efficiency of the proposed to womenrowers of Ukraine rowing team program of training sessions, that to increase the level of functional
preparedness, which resulted in the Olympic gold medals of our athletes.
Key words: functional preparedness, rowing, women's national team of Ukraine, Olympic cycle
training, final stage, program of training sessions.

СПЕЦИФІЧНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ В БАСКЕТБОЛІ НА ВІЗКАХ
Максим Мішин
Харківська державна академія фізичної культури
Постановка проблеми. Високий рівень спортивних результатів спортсменівінвалідів забезпечується постійним зростанням обсягів та інтенсивності
тренувальних навантажень, що пов’язується з тенденцією впровадження теоретикометодичних основ підготовки здорових спортсменів. Але ці основи мають бути дещо
розширені та доповнені, і особливо в тих видах спорту, які адаптовані для інвалідів, у
зв’язку з особливим контингентом спортсменів, і мають свої специфічні відзнаки від
традиційних видів спорту.
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Особливо це стосується такого виду спорту як баскетбол на візках – грі, що
дозволяє компенсувати серйозно травмованим людям недолік динаміки у житті, і
одному з найпопулярніших і видовищних видів спорту в світі серед спортсменів з
ураженням опорно-рухового апарату [8].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як свідчать фундаментальні джерела
[2], концепцією адаптивного спорту є інтеграція інвалідів у суспільне життя через
використання засобів спорту, тобто шляхом тренувальної та змагальної діяльності.
Також досягнення в сучасному паралімпійському спорті мають незаперечне
соціальне значення, а їх рівень потребує використання всіх можливих (часто, над
можливих) засобів підготовки [6].
Аналіз спеціальної літератури показав, що на сьогодні достатньо ґрунтовно
вивчені питання історичного розвитку та формування баскетболу на візках у системі
паралімпійських видів спорту (М.Пітин, 2004, 2006, О.Галкіна, 2012, М. Мішин,
2015), особливості проведення змагань та організації процесу підготовки
баскетболістів на візках (И.Щербаков, М. Уваров, 2001), розглянуті питання щодо
використання засобів силової та технічної підготовки, і особливо рівня володіння
баскетбольним візком, кваліфікованими спортсменами, та їх вплив на показники
змагальної діяльності (М.Пітин, 2003, 2005, М.Мішин, 2010, 2012), також розглянуті
питання щодо тактики гри в баскетболі на візках (E. Bolach, 1994).
Ці результати наукових досліджень щодо спортивної підготовки баскетболістів
на візках мають фрагментарний характер і як правило стосуються тільки
кваліфікованих спортсменів.
Тому сучасними питаннями стають загальні особливості та проблеми
підготовки в баскетболі на візках.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дане наукове
дослідження виконано у рамках Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері
фізичної культури і спорту на 2011-2015 р. по темі «Теоретико-методичні засади
розвитку спорту інвалідів» (шифр наукової теми 1.4).
Мета дослідження: виявити специфічні фактори, які впливають на
ефективність процесу підготовки в баскетболі на візках.
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних науковометодичної літератури та всесвітньої інформаційної мережі Інтернет.
Результати дослідження та їх обговорення. Спортивний результат як продукт
змагальної діяльності, який має самостійну цінність для спортсмена, тренера,
глядачів, спортивної організації, країни, обумовлюється великою кількістю факторів.
У їхньому числі індивідуальні особливості особистості спортсмена, ефективність
системи підготовки, матеріально-технічні умови підготовки і змагань, кліматичні,
географічні та соціальні умови, в яких проводяться змагання.
Специфіка командних ігрових видів спорту обумовлюється тим, що на результат
в них впливає набагато більше факторів, ніж в інших видах спорту [3], і особливо це
стосується баскетболу на візках.
На основі аналізу літературних джерел, а також багаторічного спостереження за
навчально-тренувальним процесом та змагальною діяльністю спортсменів, які
спеціалізуються у баскетболі на візках можна визначити, що підготовка в баскетболі
на візках, будується на основних принципах спортивного тренування, які є
результатом досліджень спортивної науки. Але можна виділити особливі фактори, що
визначають та впливають на ефективність підготовки в баскетболі на візках.
1. Устаткування. Устаткування і технічні засоби мають велике значення для
підготовки спортсменів в баскетболі на візках, чим у звичайному баскетболі.
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Спортивні споруди. Спортивний зал і його приміщення (роздягальня, душ,
туалет і так далі), мають бути доступні для інваліда, що пересувається на візку. Всі
в’їзди повинні мати безбарьерну архітектуру або мати пандуси для заїзду, щоб атлети
були в змозі увійти до будівлі, в якій розташовано спортивний майданчик. Простір,
який знаходиться довкола майданчика, має бути достатнім, щоб забезпечити
безпечну відстань для людей, що знаходяться на інвалідних візках. Вхідні двері
мають бути великими, оскільки більшість візків, і особливо баскетбольні візки
набагато ширші, ніж стандартні двері. Так згідно даних, які наводить Арістова А.В.,
розміри приміщення для проведення навчально-тренувальних занять з баскетболу на
візках повинні бути наступними: 36м у довжину, 18м у ширину та 7м у висоту, а сам
ігровий майданчик має бути розмірами 26х14м та мати 2-3м зону безпеки [1].
Спортивний візок. При підготовці спортсменів використовуються баскетбольні
візки, які коштують від 3000 до 5000 Євро. Тому тренери або спортсмени мають бути
знайомі з їх ремонтом, а краще всього мати людину, яка б виконувала цю функцію.
Також тренер повинен вміти виконувати основні антропометричні виміри
спортсмена, з метою підбору йому баскетбольного візка. Хорошим прикладом може
служити досвідчений гравець зі стажем, подібним функціональним класом та типом
статури, як дослідний гравець. Дуже важно підібрати такий баскетбольний візок,
який з одного боку б сприяв розвитку гравця, а з іншого – щоб враховував деяке
експериментування і можливість індивідуального налаштування баскетбольного візка
під спортсмена. Пріоритет має бути зроблений у бік висоти спортсмена, але це не
повинно бути вирішальним чинником, оскільки тоді баскетбольний візок може
обмежити виконання спортсменом основних рухових дій [5]. З початку своєї
спортивної кар’єри спортсмени з часом будуть збільшуватимуться в рості і вазі, тому
тренери повинні знати про це і готувати гравців до наступного рівня підготовленості
враховуючи ці зміни.
2. Початок занять баскетболом на візках. У баскетболі на візках існує
декілька варіантів для початку занять баскетболом. Для спортсменів вони частково
засновані на природженій або придбаній інвалідності. Люди з природженою
інвалідністю можуть з самого дитинства займатися баскетболом або прийти в
баскетбол, випробувавши свої сили в інших видах спорту. Люди, що стали
інвалідами, могли донині займатися баскетболом, займатися іншими видами спорту
або взагалі не займатися спортом [10]. Тому тренеру, на деяких етапах підготовки,
необхідно постійно оцінювати рівень кваліфікації гравців, щоб пристосувати
тренувальний процес, залежно від умінь і навиків, якими спортсмени вже володіють.
Також у тренера, при підготовці, можуть виникати питання, пов’язані з
функціональною особливістю і кваліфікацією спортсменів, і з тим, що одні
спортсмени в своєму повсякденному житті використовують візок (як правило гравці
1 – 3 функціонального класу), а інші є ходячими спортсменами, які використовують
візок лише на тренуваннях (3 – 4,5). Тому ці відмінності в особливостях спортсменів,
потрібно розглядати в межах контексту тренування і розвитку атлета. Всі тренери, що
працюють в баскетболі на візках, повинні поступово вчитися знатися на
функціональних здібностях гравців і рухових діях в баскетболі на візках, прагнути до
здобуття знань і досвіду відносно важких захворювань і функціональної
класифікації, вміти визначити максимальний рівень підготовленості спортсмена,
який відповідатиме його індивідуальним можливостям, знати про специфічні
чинники баскетболу на візках, бути готовими тренувати і прагнути індивідуалізувати
тренування, щоб задовольнити потреби кожного спортсмена.
3. Функціональна класифікація. Правила з баскетболу на візках мають
доповнення, що стосуються функціональної класифікації гравців, створюючи баланс
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команди, для об’єктивності визначення переможця. Гравці і тренери повинні
зрозуміти систему класифікації і функціональних можливостей, на яких вона
базується, щоб усвідомити її основні положення [7].
По-перше, коли гравець починає займатися баскетболом, необхідно визначити
його функціональні можливості, тобто як гравець може виконувати різні рухові дії.
Кожен гравець може виконати певні дії, і на виконанні цих дій ґрунтуються його
функціональні можливості. Спортсмени повинні усвідомлювати свої функціональні
можливості, і таким чином, використовувати усі можливі м’язові групи для
виконання рухових дій [8]. У свою чергу тренер повинен орієнтуватися у
функціональних відмінностях гравців, щоб мати можливість пристосувати підготовку
спортсмена, виходячи з можливості виконання ним рухових дій [4, 5].
4. Тренування. Якісне тренування важливе для успішної підготовки
спортсменів. Тренери по баскетболу на візках повинні мати ясне уявлення про
філософію цього виду спорту [9].
По-перше, тренуючи спортсменів з інвалідністю, тренер повинен знати природу
недієздатності спортсмена і як це впливає на виконання гравцем дій, властивих
баскетболу на візках. Усі спортсмени можуть виконувати різні рухові дії баскетболу
на візках, але вони можуть використовувати функції м’язових груп по іншому, при
виконанні цих рухових дій [4, 5, 8].
По-друге, тренери повинні творчо підходити до планування методів тренування,
які направлені на групу спортсменів, що знаходяться в різних стадіях розвитку один
від одного, так само як і для окремих спортсменів, що мають різний рівень
підготовленості. Щоб максимально використовувати потенціал кожного спортсмена,
методи мають бути розроблені з широким діапазоном розвитку, а не бути
традиційними і вузько спрямованими [4].
У результаті аналізу науково-методичної літератури можна зробити такі основні
висновки:
1.
Процес підготовки в баскетболі на візках будується на загальних
теоретично-методичних засадах традиційного баскетболу, але має специфічні
фактори, що впливають на її ефективність.
2.
Значна частина труднощів в реалізації спортивної підготовки в
баскетболі на візках полягає в організації просторового середовища і необхідності
обліку потреб інвалідів, що пересуваються на візках, які пов’язані з доступністю
спортивних споруд і їх приміщень.
3.
Специфіка виду спорту вимагає від спортсмена використання
спеціального баскетбольного візка, який згідно правил, є частиною гравця. Тому
правильно підібраний баскетбольний візок, згідно антропометричних особливостей
та функціональних можливостей гравця, дасть можливість максимально реалізувати
весь потенціал спортсмена.
4.
Урахування в процесі підготовки, такого фактору, як початок занять
баскетболом на візках, допоможе пристосувати тренувальний процес, залежно від
умінь і навиків, якими спортсмени вже володіють і задовольнити потреби кожного з
них.
5.
Зрозуміння системи класифікації і функціональних можливостей, на
яких вона базується, допоможе тренеру орієнтуватися у функціональних
відмінностях гравців, щоб мати можливість пристосувати їх підготовку, виходячи з
можливостей виконання ним рухових дій.
6.
Процес підготовки в баскетболі на візках буде якісним та ефективним
лише тоді, коли тренери будуть мати ясне уявлення про філософію цього виду спорту.
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Перспективи подальших досліджень пов’язано з розробкою теоретикометодичних основ підготовки спортсменів в баскетболі на візках.
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АНОТАЦІЇ

СПЕЦИФІЧНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУ
ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ В БАСКЕТБОЛІ НА ВІЗКАХ
Максим Мішин
Харківська державна академія фізичної культури
У статті подано результати аналізу науково-методичної літератури з проблеми спортивної
підготовки в баскетболі на візках. У результаті дослідження виявлено, що для підвищення
ефективності процесу підготовки в баскетболі на візках слід ураховувати вплив специфічних
факторів, до яких відносяться: устаткування (спортивні споруди та баскетбольний візок); початок
занять баскетболом на візках; функціональна класифікація; тренування.
Ключові слова: спорт, підготовка, тренувальний процес, баскетбол, баскетбол на візках
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ В БАСКЕТБОЛЕ НА КОЛЯСКАХ
Максим Мишин
Харьковская государственная академия физической культуры
В статье представлены результаты анализа научно-методической литературы по проблеме
спортивной подготовки в баскетболе на колясках. В результате исследования выявлено, что для
повышения эффективности процесса подготовки в баскетболе на колясках следует учитывать
влияние специфических факторов, к которым относятся: оборудование (спортивные сооружения
и баскетбольная коляска); начало занятий баскетболом на колясках; функциональная
классификация; тренировка.
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Ключевые слова: спорт, подготовка, тренировочный процесс, баскетбол, баскетбол на
колясках.
SPECIFIC FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF PREPARATION OF
ATHLETES BASKETBALL IN WHEELCHAIRS
Maxim Mishin
Kharkiv State Academy of Physical Culture
In the article the results of analysis of scientific-methodical literature are presented on issue of
sporting preparation in Wheelchair basketball. It is exposed as a result of research, that for the increase
of efficiency of process of preparation in Wheelchair basketball it is necessary to take into account
influence of specific factors to which behave: equipment (sporting buildings and the wheelchair
basketball wheelchair); entry points; classification; coaching.
Key words: sport, preparation, training process, basketball, Wheelchair basketball.

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ
11-12 РОКІВ НА ОСНОВІ ГЕНЕТИЧНО ДЕТЕРМІНОВАНИХ МАРКЕРІВ
Віталій Намяк, Аліса Аблікова
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми. На сьогоднішній день використання сучасних методик
індивідуального прогнозування розвитку рухових здібностей
дає можливість
вчителю фізичної культури прогнозувати та розкрити потенційні можливості учнів
[4,5,6].
Для вирішення проблеми індивідуального прогнозування розвитку
морфологічних показників, рухових здібностей та функціональних ознак
перспективним напрямком на сьогодні є використання генетично детермінованих
маркерів ( дерматогліфіка пальців рук, групи крові та конституція тіла), так як вони є
незмінними протягом життя [1,5].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки науковці значну
увагу приділяють розробці методів діагностики розвитку рухових здібностей та
пошуку генетичних маркерів, які детермінують природні задатки дітей до фізичного
удосконалення (С.І. Присяжнюк, 2001; Т.В. Селезньова, 2003).
Перші роботи, присвячені пошуку зв'язку дерматоглифики з фізичними
якостями, з'явилися в 70-80 роках XX століття. У Польщі було опубліковано ряд
робіт, в яких відзначався зв'язок рівня розвитку гнучкості із дерматогліфікою пальців
лівої руки (M.Arska-Kotlinska, 1979; Z.Drozdowski E.Ziolkowska, 1979). Подібного
роду дослідження, з переважним урахуванням тотальних ознак пальцевої
дерматоглифики, з'явилися також в 70-ті роки на основі робіт Б.А.Нікітюка та А.Г.
Арутюняна (1988) які виявили однакове підвищення рівня швидкісно-силових
показників у хлопчиків і дівчаток дошкільного віку на основі зменшення сумарного
гребеневого рахунку. Показники витривалості повязані з дерматогліфічними
ознаками розглядалися в роботі В.Б. Шварца і С.В. Алєксєєвой (1988).
На теперішній час мають місце також дослідження, присвячені особливостям
пальцевої дерматоглифики і специфікою у спорті. Фактично, майже відсутні роботи
пов’язані з процесом фізичного виховання учнів. В зазначених наукових джерелах
недостатня увага приділена використанню генетично детермінованих маркерів, таких
як дерматогліфіка пальців рук, групи крові і конституція тіла у процесі розвитку
силових здібностей школярів. Тому тема наших досліджень є актуальною.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження
виконано згідно Зведеного плану науково - дослідної роботи ЛДУФК у сфері
фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр. за темами 3.7 та 2.4. «Теоретичне
обґрунтування побудови системи масового контролю і оцінки рівня фізичного
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розвитку і фізичної підготовленості контенгенту обстежуваного населення» та
«Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально - тренувального процесу в
ігрових видах спорту».
Мета роботи – прогнозування розвитку силових здібностей школярів на основі
генетично детермінованих ознак-маркерів.
Завдання дослідження.
1. Визначити дерматогліфічні особливості п’яти пальців рук досліджуваної
групи школярів віком 11-12 років.
2. Визначити групи крові та тип конституції тіла школярів 11-12 років.
3. Провести комплексне тестування силових здібностей школярів.
4. Визначити взаємозв’язки між генетично детермінованими маркерами та
тестами для визначення силових здібностей. Провести порівняльну оцінку
схильності школярів 11-12 років за генетично детермінованими маркерами та
тестами до і після навчального процесу.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літератури; медикобіологічні методи; методи педагогічного тестування; методи математичної
статистики.
Організація дослідження. Дослідження проходило в три етапи. На першому
етапі визначали дерматогліфічні особливості пальців рук, групи крові та тип
конституції тіла школярів 11-12 років.
На другому етапі визначали рівень розвитку силових здібностей школярів
методом використання педагогічного тестування, в яке входило п’ять тестових вправ:
кистьова і станова динамометрія, стрибок вгору, стрибок в довжину, згинання і
розгинання рук в упорі лежачи.
На третьому етапі визначили зв’язки між генетично детермінованими
маркерами та тестами. Проводили порівняльну оцінку схильності школярів до і після
навчально тренувального процесу.
У дослідженні прийняли участь школярі віком 11-12 років, серед яких були 112
хлопців та 104 дівчини які навчалися в п’ятих та шостих класах. Загалом в
експерименті приймали участь 216 осіб.
Результати досліджень та їх обговорення. Розглядаючи в якісному складі типи
візерунків пальців школярів потрібно відзначити, що найпростіші типи узорів
проявлялися переважно на I-му та V-му пальцях лівої руки. На рис. 1 показано
поширення типів візерунків на першому пальці лівої руки. Як виявилось найбільше
поширення притаманне петлевому узору - 68,0 %. Однаковий відсоток (13,9%)
спостерігався у завитковому узорі і подвійній петлі. Обидва типи узорів є складними
за будовою. Найменше зустрічались різновиди типу візерунку дуга – 4,2%. Такий
тип візерунку як радіальна петля (R) на I-му пальці був відсутнім.
На відмінну від першого пальця складне поширення узорів має місце на
другому пальці. Тип узору ульнарна петля становив 38,4%, а завиток 34,3%. Менший
відсотковий склад набув поширення в таких типах узору як дуга, подвійна і
радіальна петлі. Тип узору дуга становив 9,8 %, а подвійна петля – 6,4 %. Мало місце
значне поширення радіальної петлі – 11,1%. Цей тип узору зустрічається дуже рідко.
В школярів, яким був притаманний цей тип узору, практично у всіх зустрічався лише
на II-му пальці (рис. 2).
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Рис. 1 Поширення типів узорів на I-му Рис. 2 Поширення типів узорів на II
пальці школярів 11-12 років : U- ульнарна – пальці школярів: U- ульнарна петля, W –
петля, W – завиток, L2- подвійна петля, A завиток, L2- подвійна петля, A – дуга, R – дуга.
радіальна петля.

Тенденція поширення типів узорів на III–му пальці в більшості за якісним
складом схожа до II–го пальця. Проте кількісний склад дещо відрізняється. На рис. 3
добре видно, що відсутній тип узору дуга. Найбільшого поширення має тип узору –
ульнарна петля, який становив 57,5%. Тип узору завиток дорівнював 25,9 %.
Однакове поширення на III –му пальці відповідало радіальній і подвійній петлі. Їх
кількість становила, 8,3% ( рис. 3 ). На IV-му пальці значний прояв спостерігається
типу узору ульнарна петля і відсотковий компонент якого складає 56 %. Тип узору
завиток також мав тенденцію до збільшення і становив 39,8 %. Найменшого значення
мав тип узору дуга. Його частка становила 4,2 %. Отже можемо говорити про те, що
на IV – пальці спостерігається ускладнення типів узору (рис.4).
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Рис. 3. Поширення типів узору на
Рис. 4. Поширення типів узору на IV
III – пальці школярів: U- ульнарна петля,
– пальці: U- ульнарна петля, W – завиток,
W – завиток, L2- подвійна петля, R –
А – дуга.
радіальна петля.
Поширення типів узору на V пальці за складом є схожим до I-го – пальця. На V
пальці значного поширення має такий тип узору як ульнарна петля. Його відсотковий
склад становить 71,3%. Це свідчить про тенденцію щодо прояву типу візерунку
ульнарна петля на V пальці. Тип узору завиток становить 16,2%, що є значно меншим
показником відносно поширення на інших чотирьох пальцях. Найменша кількість на
п’ятому пальці типів узорів подвійна петля та дуга. Їх відсотковий компонент склав
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7,9 % та 4,6% відповідно. Доцільно зауважити, що на V пальці не спостерігався тип
узору радіальна петля (рис.5).
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Рис. 5. Поширення типів узору на V - пальці школярів 11-12 років: U- ульнарна
петля, W – завиток, L2- подвійна петля, А - дуга.
Наступним кроком нашого дослідження було визначення розподілу груп крові
та резус - фактора крові дослідної групи школярів. В ході опрацювання даних
встановлено, що 78 учнів мали першу (О) групу крові тобто 35,8 %. З другою
групою крові (А) виявилось вісімдесять вісім дітей і їх кількість склала 40,3%.
Тридцять п’ять учнів (16,1 %) мали третю групу крові (В), а сімнадцять дітей четверту (АВ), тобто 7,8 %.
Отримавши данні антропометричних досліджень ми мали можливість провести
дослідження конституції тіла дослідної групи школярів віком 11-12 років. Для
визначення конституції тіла шолярів використовували схему конституціональної
діагностики за В.Г. Штефко і А.Д. Островським, де виділялись 5 типів: астеноідний,
дігестивний, торакальний, м'язовий, абдомінальний.
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Рис. 6. Розподіл школярів за типами конституції тіла: 1- торакальний, 2 дігестивний, 3 – м'язовий 4 - астеноідний, 5- абдомінальний
Наші дослідження показали, що для 45,4 % школярів характерним є м’язовий
тип конституції тіла який характеризується рівномірно розвиненим тулубом,
середньою довжиною грудної клітки, високими й широкими плечима, та добре
розвиненими м'язами, особливо на кінцівках. Астеноїдний тип конституції тіла
характеризується тонким кістяком, розвиненими нижніми кінцівками, тонкою
звуженою донизу грудною кліткою, слабо розвиненим животом). Такий тип
конституції тіла зустрічався в 27,8 % дітей. Школярів з торакальним типом
конституції тіла було 13% для яких характерною є сильний розвиток грудної
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клітини. Дігестивний та абдомінальний типи зустрічались в однаковій кількості по
6,9% кожного.
Наступним кроком було визначеня силових здібностей школярів. Силова
підготовка учнів середніх класів направлена на підвищення силового потенціалу всіх
основних м'язових груп, що забезпечує гармонійний розвиток м'язової системи. У
підлітковому віці у зв'язку з віковими особливостями формування систем організму
складаються найсприятливіші передумови розвитку сили. Так як з 8 до 11-12 років
спостерігається рівномірне зростання сили як у хлопців так і у дівчат нами були
обрані однакові вправи. Для визначення максимальної м’язевої сили – кистьова і
станова динамометрія. Для визначення швидкісної мязевої сили використовували
стрибок вгору, стрибок в довжину; а для силової витривалості – згинання і
розгинання рук в упорі лежачи.
Таблиця 1
Взаємозв’язки показників тестів на розвиток силових здібностей та
генетично детермінованих маркерів (дерматогліфіка пальців рук, групи крові і
Тести

Тип узору

конституція тіла).
Група крові

Конституція
тіла
м’язовий *,
дигестивний
м’язовий*

< 0,01- 0,05

P

стрибок вгору з місця

VА*

III, ІІ,І*

cтрибок в довжину з
місця
згинання кисті (кистьова
динамометрія)
розгинання
тулуба
(станова динамометрія )
згинання і розгинання
рук в упорі лежачи

W A*

II**, III*

V А*

II, I*

дигестивний*

< 0,01- 0,05

V А**

I, II*

< 0,01

V А*

I*

м’язовий**,
абдоміальний*
дигестивний**
м’язовий *

< 0,01

< 0,01- 0,05

Примітки : * - достовірні взаємозв’язки при p≤0,01
** - достовірні взаємозв’язки при p≤0,05
Високий рівень значущості (p≤0,01) спостерігався в кореляційних
взаємозв’язках між показниками тестових завдань «стрибок в гору з місця» та
типами узорів дуга та ульнарна петля, першою групою крові та м’язовим типом
конституції тіла. В ході аналізу тестової вправи «cтрибок в довжину з місця»
знайшли достовірні взаємозв’язки (p≤0,01) між показниками дерматогліфіки пальців
(наявність дуги - А), першою групою крові, та дигеститивного типу конституції.
Схожі результати аналізу взаємозв’язків були з тестовими завданнями «згинання і
розгинання рук в упорі лежачи», а також «згинання кисті» ( табл. 1.) Високий рівень
значущості (p≤0,01) спостерігався з тестовим завданням «розгинання тулуба» та
абдомінальним типом конституції тіла.
Проведення систематичного навчально - тренувалього процесу показало, що
школярі які відносились до групи «високої схильності» мали кращі показники на
початку і підчас проведення експерименту та характеризувались високою
працездатністю під час виконання усіх типів вправ. При цьому якість виконання
вправ тривалий час не знижувалася, та мало місце швидке засвоєння рухів. В групі з
«низькою схильністю» якість виконання вправ швидко знижувалась, а перед
виконанням складної вправи в більшості дітей проявлялась нерішучість, через що
для їх навчання необхідно було значно більше часу.
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Рис. 7. Розподіл школярі за рівнями схильністі до силових здібностей на початку та в
кінці навчально процесу: 1 – висока схильність, 2 – середня схильність, 3- низька
схильність.
При порівнянні кількісного складу після навчального процесу значні
відмінності спостерігались в групах дітей з середньою та низькою схильністю. Зміни
відбулися у збільшенні кількості школярів які виявляли середню схильність і
відповідно зменшився показник у групі низької схильності. Характерно, що кількість
школярів з високою схильністю до розвитку сили майже не змінилась ( рис. 7).
Висновки:
1. Виявлено тенденцію поширення простих узорів на I-му та V-му пальцях лівої
руки. Більш складніші типи узорів проявляються на II –му, III –му і IV –му пальцях
лівої руки, досліджуваної групи школярів.
2. Результати дослідження показали перевагу у школярів другої та третьої груп
крові. Аналіз типів конституції тіла вказував на більше розповсюдження
дигестивного та м’язового типів.
3. Виявлено позитивний кореляційний взаємозв’язок між показниками в
силових тестах у школярів за кількістю візерунків типу ульнарна (U) петля на I–V
пальцях та візерунку дуга (A) на всіх окрім другого пальця. Це означає, що
переважання таких візерунків на І, ІІ і V пальцях вказує на можливість швидкого
покращення результатів у вправах школярів на силу (стрибках в довжину і висоту, а
також кистьовій і становій динамометрії). Діти, які мають високий рівень розвитку
силових здібностей, характеризуються відносно малою довжиною тіла, першою
групою крові та м’язовим типом конституції тіла.
Перспективи подальших досліджень полягають у виявленні більшої кількості
достовірних взаємозв’язків між генетично детермінованими маркерами та фізичними
якостями, що будуть покращувати рівень фізичного виховання в школах.
1.

2.
3.
4.
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АНОТАЦІЇ

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ 11-12 РОКІВ
НА ОСНОВІ ГЕНЕТИЧНО ДЕТЕРМІНОВАНИХ МАРКЕРІВ
Віталій Намяк, Аліса Аблікова
Львівський державний університет фізичної культури
В статті приведені результати аналізу генетично детермінованих маркерів школярів віком
11 – 12 років і їх зв'язок з силовими здібностями. На основі аналізу таких маркерів як:
дерматогліфіка пальців рук, груп крові та конституції тіла школярів встановлено їх зв'язок з
силовими показниками. Достовірно показано (р ≤ 0,05 - 0,01 ), що школярі в яких переважали
типи візерунку ульнарна петля (U) та дуга (A) на І, ІІ і V пальцях рук мали більшу схильність до
розвитку силових здібностей. Для школярів з типом візерунку на пальцях дуга (A), І (O) групою
крові, м’язовим типом конституції тіла можна прогнозувати значний розвиток силових
здібностей (р≤0,05 - 0,01 ).
Ключові слова: групи крові, дерматогліфіка, конституція тіла, сила , школярі.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ
11-12 ЛЕТ НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ МАРКЕРОВ.
Виталий Намяк, Алиса Абликова
Львовский государственный университет физической культуры
В статье представлены результаты анализа генетически детерминированных маркеров
школьников 11 - 12 лет и их связь с силовыми способностями. На основе анализа таких маркеров
как: дерматоглифика пальцев рук, групп крови и конституции тела школьников установлено их
связь с силовыми показателями. Достоверно показано (р ≤ 0,05 - 0,01), что школьники у которых
преобладали типы узоров на пальцах ульнарная петля и дуга на I, II и V пальцах рук имели
большую склонность к развитию силовых способностей. Для школьников с узором на пальцах
дуга, I (O) группа крови, мышечный тип конституции тела можно прогнозировать значительное
развитие силовых способностей (≤ 0,05 - 0,01).
Ключевые слова: группы крови, дерматоглифика, конституция тела, сила.
THE PROGNOSIS OF DEVELOPMENT FOR POWERFUL ABILITIES OF PUPILS IN
THE AGE OF 11-12 YEARS OLD BASED ON A GENETICALLY DETERMINED MARKERS
Vitaly Namyak Alise Ablikova
Lviv State University of Physical Culture
In the article there are shown the results of the analysis of genetically determined markers of
pupils 11 - 12 years old and their connection with powerful abilities. On the basis of these markers such
as dermatoglyphics of fingers, blood groups and body constitution of pupils there is found out their
connection with powerful abilities. A truly shown with a result p≤0,05 - 0.01 that pupils which have
predominant pattern types: ulnarna loop ( U) and curve (A) in I, II and V fingers had a greater tendency
to develop powerful abilities. For pupils with a pattern on the fingers: loop,1 group of blood, muscular
type of body constitution can be predicted significant development of power abilities (p ≤ 0,05 - 0.01).
Key words: blood group, dermatoglyphics, the constitution of the body, the power, pupils.
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ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У СПОРТИВНОМУ ТРЕНУВАННІ
Ігор Оксенюк, Ігор Українець
Рівненський державний гуманітарний університет
Постановка наукової проблеми. Для успішного управління процесом
підготовки у спортивному тренуванні тренер повинен мати об'єктивну інформацію
про здоров'я і психічний стан кожного спортсмена, про вплив фізичних навантажень і
про зміни у функціональних системах організму юних спортсменів та вміти
оперативно оцінювати рівень техніко-тактичної майстерності. Високий рівень
підготовки багато в чому залежить від використання в тренувальному процесі
спеціалізованих вправ яківибірково впливають як на фізичну підготовленість, так і на
техніко-тактичну майстерність. Тактичні дії, що виконуються під час ігор є
реалізацією тактичних знань, а також рішень, прийнятих після оцінки, що склалася у
відповідній ситуації. Тому можна вважати, що рівень тактичного мислення
обумовлює ефективність техніки, дозволяє використовувати потенціал в найбільш
доцільних формах і умовах. За сучасними уявленнями спортивне тренування є
педагогічним процесом управління станом спортсмена, а стрижневим, основним
шляхом до цього є реалізація педагогічного контролю. Цілорічне тренування,
застосовуване в підготовці спортсменів, ділиться три періоди. Рішення завдань, що
стоять перед тренерами в різні періоди і етапи підготовки, немислимо без лікарськопедагогічного контролю саме тому, що педагогічні дослідження в ході навчальнотренувального процесу на різних етапах підготовки ставлять метою з'ясувати, як
збільшується тренованість, попередити перевантаженість і перенапруження. Оцінка
фізичної, технічної і тактичної підготовки визначається на підставі численних
спостережень, порівняльних характеристик їхніх дій у тренуванні і грі, що дозволяє
тренерові моделювати процес підготовки, програмувати засоби і методи навчальнотренувального процесу. Особливе місце в тренувальному процесі займає контроль і
оперативна оцінка підготовленості. В даний час безперечним є положення про те, що
планування навчально-тренувального процесу має здійснюватися за результатами
педагогічного контролю. Метою педагогічного контролю є підвищення ефективності
фізичного виховання і тренування, шляхом оптимізації на основі об'єктивної оцінки
стану рухової функції спортсменів в конкретних умовах спортивної діяльності.
Предметом контролю в спорті є зміст навчально-тренувального процесу, змагальної
діяльності, стан різних сторін підготовленості (технічної, техніко-тактичної), їх
працездатність, можливості функціональних систем. Ефективність контролю
навантажень залежить від того, які показники використовуються, наскільки
взаємопов'язані різновиди контролю навантажень, яким має бути стан тренувальних і
змагальних навантажень, за допомогою, яких критеріїв оцінюється вплив
навантажень.
Аналіз останніх досліджень. Аналіз науково-методичної літератури свідчить
про те, що процес спортивного тренування досліджували багато науковців, які
вивчали фізичну (Верхошанський Ю.В., 1972,1984; Кузнєцов В.В.,1975; Філін В.П.,
1986; Бомпа Т.О., 1996; Озолін Н.Г., 2002; Ровний А.С., 2007), технічну
підготовленість спортсменів (Михайлов В.В., 1984; Озолін Е.С., 1986; Шестаков
М.П., 1998; Аракелян Є.Е., Гагуа Є.Д., 1990, 1999, 2001; Тер-Ованесян І.А., 2000;
Мірзоєв О.М., 2000, 2002) та засоби їх удосконалення в тренувальному процесі
(Верхошанський Ю.В., 1998; Матвєєв Л.П., 1999; Платонов В.М., 1997, 2004). Проте
лише окремі роботи розкривають особливості взаємозв’язку фізичної і технічної
підготовленості (Примаков Ю.М., 1968; Борзов В.Ф., 1980; Конестяпін В.Г., Ханікянц
О.В., 2006). Структуру фізичної і технічної підготовленості частково вивчали
дослідники спорту вищих досягнень, однак на етапі спеціалізованої базової
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підготовки спортсмени не можуть її використовувати. Тому комплексний аналіз
фізичної і технічної підготовленості є актуальним.
Виділення невирішених частин загальної проблеми та формування цілей
статті.
1.
Розглянути структуру поняття педагогічного контролю у спортивному
тренуванні.
2.
Викласти наукову новизну, теоретичне і практичне значення.
Мета статті: визначити основи керування в спортивному тренуванні;
розглянути види контролю в процесі тренувань і змагань; проаналізувати психічні
стани та визначити їх об’єктивну й суб’єктивну оцінку; ознайомитися зі станами
тренованості й „спортивної форми”; визначити роль лікарсько-психологічних
спостережень в процесі тренувальних занять; проаналізувати роль самоконтролю при
заняттях фізичною культурою й спортом; визначити місце контролю психічної
підготовленості; формувати професійну спрямованість студентів; вчити студентів
навчатися працювати.
Виклад основного матеріалу досліджень. Ефективність процесу підготовки
спортсмена в сучасних умовах багато в чому обумовлена використанням засобів і
методів педагогічного контролю як інструменту управління, що дозволяє
здійснювати зворотні зв'язки між тренером і спортсменом, і на цій основі
підвищувати рівень управлінських рішень при підготовці що займаються.
Спортивне тренування - це спеціалізований процес всебічного фізичного
виховання, спрямований на досягнення високих спортивних результатів.
Тренування має наступні завдання збереження і зміцнення здоров'я;
гармонійний фізичний розвиток (в тому числі поліпшення статури); виховання
фізичних якостей і формування системи рухових навичок; збагачення спеціальними
знаннями і навичками організаційної та інструкторській роботи. У процесі
спортивного тренування здійснюється не лише навчання, а й виховання займаються,
яка має виключне значення як у формуванні особистості, так і у вирішенні
практичних завдань. При вихованні спортсмена формуються його почуття, навички
та звички, моральні переконання і світогляд.
Провідну роль у тренуванні спортсмена відіграє тренер. Педагогічна
майстерність тренера включає в себе не тільки практику педагогічної діяльності, але і
глибокі знання теорії цього виду спорту, а також знання з області суміжних
дисциплін. У своїх діях тренер зобов'язаний спиратися на досягнення сучасної науки
і передового досвіду. Головне в педагогічну майстерність - творче ставлення до
роботи, пошук і розумне використання нового в теорії і практиці. Тому тренер
повинен безперервно і систематично займатися самоосвітою, покращувати свою
професійно-педагогічну підготовку.
Особливе значення мають зміст і методика педагогічних вимог. Вимоги, що
пред'являються до спортсменів, повинні бути реально здійсненні. Педагог
зобов'язаний поступово створювати своєрідну «сходи» вимог, за допомогою яких і
відбувається організація діяльності спортсменів, управління і керівництво нею.
Вплив вимог вихователя посилюється вимогами колективу, коли він підтримує
педагога і висловлює свою громадську думку[1].
Ефективне функціонування системи педагогічного контролю потребує
дотримання певних умов:
Об'єктивність контролю. Це означає, що всі викладачі та студенти, оцінюючи
стан навчальної роботи, діють за єдиними узгодженими критеріями, обґрунтування
яких усім відоме заздалегідь.
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Оцінки, отримані в результаті контролю, вважаються непорушними, не
піддаються сумніву як з боку тих, хто контролює, так і з боку тих, кого контролюють,
оскільки будуються на об'єктивних критеріях, відомих обом сторонам.
Контроль та його результати вимагають гласності, щоб будь-хто мав змогу
уважно вивчити їх, зробити на підставі цього обґрунтовані висновки, які
налаштовують на активну позитивну роботу, спрямовану на необхідне коригування
навчального процесу.
До контролю знань ставлять такі вимоги:
об'єктивність — створення умов, за яких би максимально точно виявлялися
знання студентів, висунення до них єдиних вимог, справедливе ставлення до
кожного;
обґрунтованість оцінок — їх аргументація;
систематичність — як важливий психологічний чинник, що сприяє формуванню
таких якостей, як організованість та дисциплінованість; формує наполегливість і
спрямованість на досягнення мети;
індивідуальний та диференційований підхід до оцінки знань передбачає
застосування таких дидактичних умов, за яких знижується психологічна
напруженість, враховуються особливості нервової системи студентів, їх характеру,
потенційних можливостей, здібностей тощо, завдяки чому викладач стає
спроможним якомога повніше, правильніше й об'єктивніше виявити та оцінити
знання студентів;
усебічність та оптимальність передбачає: по-перше, адекватність контролю
цілям навчання, тобто змістовний бік контролю має контролювати те, чого навчали
студентів і обсяг матеріалу, який треба засвоїти; по-друге, валідність контролю, він
має охоплювати весь обсяг знань, що контролюється, та його надійність —
усталеність результатів, одержаних за повторним контролем через певний час, а
також близькість результатів під час проведення контролю різними викладачами;
6) професійна спрямованість контролю, що зумовлюється цільовою підготовкою
спеціаліста та сприяє підвищенню мотивації пізнавальної діяльності студентів —
майбутніх фахівців[4].
Оскільки спортивне тренування є процесом педагогічним, в ній знаходять
застосування загальні принципи навчання і виховання. Разом з тим є і специфічні
принципи тренування, що відображають її особливості: максимальний розвиток
фізичних здібностей та наявність змагань.
Особливості заломлення в спортивному тренуванні принципу свідомості
виражаються в тому, що співпраця тренера і спортсмена немислимо без розуміння
найближчих і кінцевих цілей роботи і шляхів їх реалізації, без з'ясування
закономірностей, що лежать в основі технічної, фізичної та інших сторін підготовки,
в режимі всього життя. Спортсмен повинен розуміти завдання, знати засоби і методи
тренування. Важливе значення має усвідомлення ним тих змін у діяльності організму,
які відбуваються в процесі тренування. Все це збільшує ефективність проведеної
роботи, заняття стають більш продуктивними. Навчаючись мислити під час занять,
спортсмен легше засвоює спеціальні знання. Свідоме засвоєння знань, умінь і
навичок дозволяє йому передавати свій досвід іншим, успішно виступати
пропагандистом спорту.
Здійснюючи в тренуванні принцип активності, тренер зобов'язаний створювати
умови для самостійної діяльності учнів. Велике значення при цьому має педагогічна
оцінка діяльності спортсмена. Відомо, що очікування оцінки може як активізувати
виконання рухів, так і стати причиною нервозності, негативно впливати на хід
педагогічного процесу.
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Принцип наочності здійснюється протягом усього тренувального процесу.
Однак характер наочності в залежності від періоду тренування змінюється. Коли
створюються уявлення про досліджуваному матеріалі, застосовуються прийоми
безпосередній наочності (демонстрація рухів); при роботі зі спортсменами старших
розрядів, тим більше якщо тренер сам не може показати рух, використовуються кіно
фотознімки, графічні зображення. Правильне застосування принципу наочності
активізує мислення спортсменів, оскільки він пов'язаний не тільки з чуттєвим
сприйняттям, а й з аналізом, осмисленням баченого і почутого.
У тренуванні з її тривалим, постійним впливом на організм і особистість
займаються принцип доступності означає суворий облік їх вікових, статевих та
індивідуальних особливостей, стану здоров'я, ступеня фізичного розвитку та
підготовленості, рівня знань, характеру роботи і відпочинку, умов побуту,
харчування. Аналіз всіх цих факторів дозволяє правильно вирішити питання про
підбір вправ і характер тренувальних навантажень. Для того щоб навчальний
матеріал був доступний, тренер повинен готувати спортсменів до роботи над ним.
Наприклад, знаючи, що дана спортивна техніка вимагає певного рівня розвитку
фізичних якостей, слід перш підготувати учнів фізично, а потім навчати. Доступність
в навчанні необхідно пов'язувати з свідомістю: учень повинен розуміти, що труднощі,
що стоять перед ним, неминучі, але подоланні. Тому тренеру потрібно підбирати
завдання важкі, але доступні, тобто такі, які відповідають силам учня і викликають їх
напруга, розвиток. Тренеру доводиться вирішувати питання і психологічних
труднощів (невпевненість, страх), що роблять вправи менш доступними. Щоб
подолати ці труднощі, слід використовувати страховку і самостраховку, допомога при
виконанні рухів. Принцип доступності в процесі тренування може бути дотриманий
лише в тому випадку, якщо тренером створена струнка система планування.
Принцип міцності припускає, що знання, уміння і навички, набуті в процесі
тренування, повинні бути міцними, стійкими. Це дозволить використовувати їх у
багатьох видах діяльності, що виходять за межі власне спорту. Вправи, які складають
основу спортивної техніки, повинні бути засвоєні особливо міцно. Основним
методом, що забезпечує міцність навички, є повторення вправ, правильно
розподілене в часі. Разом з тим навички повинні бути не тільки міцними, стійкими,
але і варіативними. Ця риса зумовлена їх, принаймні, двома причинами: по-перше,
можуть змінюватися зовнішні умови прояву навичок (рельєф місцевості,
освітленість, температура, рух повітря), по-друге, постійно зростають функціональні
можливості спортсмена. Це зобов'язує тренера відповідно формувати й
удосконалювати техніку не тільки в стандартних, звичних умовах, але й у зміненій,
ускладненою обстановці.
Принцип систематичності в тренуванні означає правильну послідовність всіх її
розділів, розташування матеріалу окремих тренувальних занять у такому порядку,
при якому наступний ґрунтується на попередньому і підсилює його позитивний
ефект. Таким чином, в систематичності відображені як послідовність, так і
наступність навчального матеріалу. Крім того, принцип систематичності означає
встановлення у свідомості тренуються зв'язків між елементами вивченого матеріалу.
Механізмом наступності між окремими фізичними якостями або руховими
завданнями є перенесення, тобто вплив одного навички або якості на інші.
До специфічних принципів спортивного тренування, які мають тісний зв'язок з
дидактичними принципами, зокрема з принципом систематичності, відносяться (за
Л. П. Матвєєва): єдність загальної і спеціальної підготовки спортсмена;
безперервність тренувального процесу; поступове і максимальне збільшення
тренувальних вимог; хвилеподібно динаміки навантажень і циклічність
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тренувального процесу. Ці принципи спортивного тренування визначають її зміст і
побудову[6, с.23].
У процесі тренування спортсмен зобов'язаний розвивати не тільки фізичні, але
й інші здібності, які становлять його духовне обличчя, - у цьому полягає зміст
всебічності в широкому розумінні. У самій тренуванні всебічність означає єдність
всіх сторін загальної та спеціальної підготовки (фізичної, технічної, тактичної,
морально-вольової, теоретичної). Загальна підготовка грає роль фундаменту, бази для
спортивної спеціалізації. Цей вид підготовки розвиває функціональні можливості,
фізичні якості спортсмена, збагачує його різноманітними руховими навичками й
уміннями, сприяє його загального розвитку, підготовки до праці й оборони. Склад
засобів загальної підготовки, оскільки вона вирішує завдання загального і
різнобічного розвитку, дуже широкий.
Висновки. У зміст спортивного тренування входять такі сторони підготовки
спортсмена, як фізична, технічна, тактична, морально-вольова і теоретична.
Термін «підготовка спортсмена» означає систематичне і планомірне
використання засобів і методів, що забезпечують певну готовність людини до
спортивних досягнень. Всі сторони підготовки спортсмена тісно пов'язані між собою.
Педагогічні вимоги повинні бути єдиними. Тому слід домагатися узгоджених
дій не тільки тренерів, а й спортивних суддів, лікарів, представників команд.
Ефективне функціонування системи педагогічного контролю потребує дотримання
певних умов.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямку.створення
спокійної доброзичливої атмосфери в процесі контролю сприяє кращій роботі
студентів та позитивно впливає на результати контролю.
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АНОТАЦІЇ

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У СПОРТИВНОМУ ТРЕНУВАННІ
Ігор Оксенюк, Ігор Українець
Рівненський державний гуманітарний університет
Наукова стаття включає теоретико-методичне обґрунтування педагогічного контролю у
спортивному тренуванні. Фізична культураіспортвносить внесок у формування всебічно
розвиненої особистості. Педагогічний контроль за фізичним вихованням – невід'ємна частина
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навчального процесу у загальноосвітньому навчальному закладі, що включає заходи, спрямовані
на оптимізацію, безпеку та ефективність фізичної культури.
Педагогічний контроль є необхідним компонентом педагогічного процесу, що забезпечує
своєчасне визначення рівня функціональних можливостей організму та адекватність фізичних
навантажень.
Оскільки спортивне тренування є процесом педагогічним, в ній знаходять застосування
загальні принципи навчання і виховання. Разом з тим є і специфічні принципи тренування, що
відображають її особливості: максимальний розвиток фізичних здібностей та наявність змагань.
Ключові слова:фізичне виховання, педагогічний контроль, спортивне тренування, фізична
культура, ефективність, майстерність.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКЕ
Игорь Оксенюк, Игорь Украинец
Ровенский государственный гуманитарный університет
Научная статья включает теоретико-методическое обоснование педагогического контроля в
спортивной тренировке. Физическая культура и спорт вносит вклад в формирование всесторонне
развитой личности. Педагогический контроль за физическим воспитанием - неотъемлемая часть
учебного процесса в общеобразовательном учебном заведении, включая меры, направленные на
оптимизацию, безопасность и эффективность физической культуры. Педагогический контроль
является необходимым компонентом педагогического процесса, обеспечивает своевременное
определение уровня функциональных возможностей организма и адекватность физических
нагрузок. Поскольку спортивная тренировка является процессом педагогическим, в ней находят
применение общие принципы обучения и воспитания. Вместе с тем существуют и
специфические принципы тренировки, отражают ее особенности: максимальное развитие
физических способностей и наличие соревнований.
Ключевые слова:физическое воспитание, педагогический контроль, спортивная
тренировка, физическая культура, эффективность, мастерство.
IN PEDAGOGICAL CONTROL OF SPORTS TRAINING
Igor Oksenjuk, Igor Ukrainian
Rivne State Humanitarian University
Scientific article includes theoretical and methodical study of pedagogical control in sports
training. Physical education and sport contributes to the formation of a fully developed personality.
Teaching physical education control - an integral part of the educational process in secondary schools,
including measures aimed at optimization, safety and efficacy of physical training. Teaching control is a
necessary component of communication, providing timely identification of features of the organism and
adequate physical activity. Since sports training is the process of teaching, there are used the general
principles of training and education. However, there are specific training principles, reflecting its
features: the full development of physical abilities and the presence of competition.
Keywords: physical education, pedagogical control, sports training, physical training, efficiency,
skill.

АНАЛІЗ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДІТЕЙ 6-7 РОКІВ НА
ПЕРШОМУ РОЦІ ЗАНЯТЬ МІНІ-БАСКЕТБОЛОМ
Віола Онищенко
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій.
Останнім часом, у країні, разом із погіршенням стану здоров'я, спостерігається і
зниження рівня фізичної підготовленості дітей 6-7 років [5]. Низький рівень фізичної
підготовленості дітей шкільного віку є проблемою, що тривожить не лише Україну,
але й світову громадськість. Зарубіжні фахівці [10] констатують, що для сучасних
дітей і підлітків властива стійка негативна тенденція у рівні їх фізичної
підготовленості. Відповідних змін у зв’язку з цим зазнає стан здоров’я. Сучасні
вимоги, що пред'являються суспільством до стану здоров'я і фізичної підготовленості
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дітей, обумовлюють необхідність якісного поліпшення процесу підготовки дітей в
школах, ДЮСШ, СДЮСШОР.
Високий організаційний та методичний рівень спортивної підготовки дітей та
підлітків у значній мірі визначає в подальшому успіх тієї чи іншої країни на
міжнародній спортивній арені. В останні роки увага фахівців все в більшій мірі
зосереджується не тільки на розробці технологій тренування найсильніших
спортсменів, а й в подальшому вдосконаленні системи підготовки спортивних
резервів, що розширює діапазон відбору та забезпечує більш якісне поповнення
складів національних збірних. Сьогодні багато фахівців стверджують, що ключ до
спортивних успіхів слід шукати в ранній спортивній спеціалізації. І в цьому
відношенні міні-баскетбол представляє необмежені можливості.
В Італії, Англії, Іспанії є секції міні-баскетболу, куди приводять дітей в 6-7
років. Перші роки тренери дають різні ігри та естафети з м'ячем. Зовсім прості
завдання, щоб діти звикли до м'яча. Еттор Мессіна вважає, що зовсім маленьких
дітей вже можна знайомити з м'ячем. Показувати, як з ним можна управлятися:
котити його, кидати, ловити, бігти з м'ячем у руках. Це ідеальний спосіб залучення
до баскетболу. Мається на увазі не основні баскетбольні навички, як основний
елемент тренування, а підвідні та спрощенні вправи у вигляді переміщень, передач,
катань м’яча, влучання у ціль та інше. А вже з 8-9 років вже можна більше часу
приділяти техніці: веденню, ловлі м'яча, рівновазі, потроху додавати рухи з м'ячем.
Але обов'язково залишати достатньо часу, щоб діти просто грали, додаючи деякі
правила [11].
Враховуючи вищевикладене, вивчення рівня фізичної підготовленості дітей на
першому році занять міні-баскетболом з метою побудови більш раціонального
навчально-тренувального процесу на етапі початкової підготовки, є актуальним
науковим напрямком на сьогоднішній день.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота
виконується згідно Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 20112015 рр. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, за темою: 2.6
«Теоретико-методичні основи удосконалення тренувального процесу та змагальної
діяльності в структурі багаторічної підготовки спортсменів» № держреєстрації
0111U001168.
Мета - теоретично і експериментально обґрунтувати побудову навчальнотренувального процесу дітей 6-7 років в міні-баскетболі.
На даному етапі вирішувались такі завдання:
1.
Проаналізувати сучасний стан рівня фізичної підготовленості дітей 6-7
років на основі науково-методичної літератури.
2.
Оцінити рівень фізичної підготовленості дітей на першому році занять
міні-баскетболом.
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних науковометодичної літератури, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, методи
математичної статистики.
Організація дослідження. У дослідженні взяли участь 60 дітей віком 6-7 років,
що займалися міні-баскетболом перший рік в м. Дніпропетровськ.
Результати дослідження та їх обговорення. До числа найбільш значимих і
перспективних проблем у галузі фізичної підготовки фахівці відносять проблему
підвищення рівня фізичної підготовленості дітей. Ряд вчених [1, 4] вказують на те,
що сформована «традиційна» система фізичного виховання в школі не повною
мірою задовольняє потреби зростаючого організму в руховій активності. Знижена
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рухова активність погіршує стан здоров'я дитини і перешкоджає його нормальному
біологічному розвитку [3, 8].
Сучасні діти 6-7 років відрізняються недостатньою фізичною підготовленістю,
низьким рівнем працездатності, низькою стійкістю уваги, швидкої втомлюваності, а
також підвищеною чутливістю до обмеження рухової активності та низькою
опірністю до інфекційних захворювань. Виявлено, що в цей віковий період маються у
наявності значні функціональні резерви в організмі дітей. Саме в дошкільному та
молодшому шкільному віці, за умови раціонального підбору засобів і методів, можна
розвинути практично всі фізичні якості і все тому, що це час сенситивних періодів у
розвитку рухових здібностей дітей. Як відомо, не використання сенситивних періодів
для досягнення оптимальних результатів призведе до того, що багаточисельний
потенціал організму не буде повністю реалізований в розвитку певних якостей і на їх
реалізацію буде потрібно значно більше часу і сил. Однак ці вікові можливості
використовуються не в повній мірі [2], внаслідок чого рівень фізичної
підготовленості дітей низький. Успішне навчання, можливість швидко приймати
рішення, орієнтуватись у ситуації, що склалась, оволодіння основними життєвим
навичками залежить не тільки від високого рівня розумової працездатності, але і в
значній мірі пов'язане фізичним розвитком та фізичною підготовленістю дитини [7,
9].
Показники фізичної підготовленості, фізичного розвитку дають оперативну
інформацію стосовно потенційних можливостей людини. Важливою особливістю гри
баскетбол є те, що зміна прийомів і дій відбувається залежно від ситуацій. У процесі
занять баскетболом періоди навантаження чергуються з періодами відпочинку, що
запобігає передчасного стомлювання організму. Одночасно з швидкою орієнтацією та
рішенням тактичних завдань, з умінням поєднувати максимальну швидкість
пересування з високою швидкістю і точністю виконання прийомів, а також з
швидкістю і точністю зміни виконання одних прийомів іншими відповідно до ігрової
обстановкою, спортсмен проявляє високі координаційні здібності, тобто - cпритність
рухів. Обґрунтовані і правильно організовані систематичні заняття в спортивних
секціях підвищують функціональні можливості серця і судин, та організму в цілому.
Серце міцнішає – це неминуче позначається на його продуктивності. Підвищується
киснева ємність крові. До всіх тканин і органів надходить більше крові, збагаченої
киснем і живильними речовинами. Підвищується розумова активність. Кров під час
занять рясно насичується киснем, підвищується обмін речовин, внаслідок цього,
більш активно функціонує центральна нервова система, а отже і мозок. Систематичні
заняття спортом сприяють підвищенню імунітету, за рахунок збільшення в крові
еритроцитів і гемоглобіну.
Крім завдання підвищити рівень фізичної підготовленості, ще під час
тренування вирішується питання розумового розвитку, мислення, уяву, передбачення
певної дії наперед.
Вік 6-7 років є найбільш сприятливим періодом цілеспрямованого впливу, в
рамках якого виявляється позитивний вплив на фізичний розвиток дітей. Навчальний
процес у школі, у побутовому житті, на заняттях в спортивних секціях передбачає
створення основ базової фізичної підготовки, формування необхідного фонду
рухових умінь і навичок, досягнення всебічного гармонійного розвитку. Однак,
рівень фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку не відповідає
запитам сьогодення. Дане положення набуває особливої значущості, якщо врахувати,
що молодший шкільний вік в переважній більшості видів спорту співпадає з
початком спеціалізації. Виникає необхідність розробки комплексів навчально291
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тренувальних занять, за допомогою яких можна було б підвищити рівень фізичної
підготовленості дітей, які займаються в секції [6].
Методика фізичної підготовки дітей повинна відповідати віковим
морфофункціональних і психічним особливостям їх організму. Відомо, що для дітей
молодшого віку, і особливо для шестирічок, найбільш обтяжливим елементом
шкільного режиму є тривале сидіння за партою, що сприяє хронічної перевантаження
хребта. Тому хребет повинен бути предметом особливих турбот при підборі вправ під
час занять в спортивних секціях.
У цьому віці можна розвивати практично всі якості і навчати всіх рухів, чому
сприяє інтенсивний розвиток рухової функції. Відставання приросту фізичних
якостей від приросту антропометричних показників свідчить про неправильну
методику фізичного виховання і негативно позначається як на фізичному розвитку,
так і на розумовій працездатності. Комплексний розвиток фізичних якостей з
спрямованим розвитком витривалості створює базу для освоєння більш складних по
координації рухових дій. На початкових етапах розвитку необхідно закласти
фундамент фізичного вдосконалення людини, який буде служити запорукою його
подальших успіхів у розумовій, трудової та спортивної діяльності.
Для оцінки рівня розвитку фізичних якостей та здійснення контролю за рухової
підготовленістю дітей, ми застосовували тести - «Човниковий біг 3х10 м. з
оббіганням набивних м’ячів», «Човниковий біг 4х9 м.», «Біг до пронумерованих
набивних м’ячів» стрибок у довжину з місця, стрибок у висоту, що характеризують
рівень розвитку координаційних здібностей, орієнтації тіла у просторі, швидкісносилові якості. Тести дають можливість отримати об'єктивні дані про рівень розвитку
рухових здібностей учнів різних вікових категорій. Перевага названих тестів полягає
в тому, що вони порівняно легко запам'ятовуються і їх виконання не вимагає від дітей
тривалого розучування.
Результати отримані до проведення експерименту при виконанні тесту
«Човниковий біг 3х10 м. з оббіганням набивних м’ячів» свідчать, що у дівчат
середній показник 11,22±0,21 c., у хлопців - 10,81±0,12 c., що за рекомендованою
шкалою оцінок для дівчат і хлопців 6-7 років відповідає «середньому» рівню. Після
проведення констатуючого експерименту результати у дівчат і хлопців покращились 10,87±0,19 c. і 10,43±0,1 c. відповідно, але на загальному рівні вони не перевищують
середній рівень.
Аналіз результатів отриманих при виконанні тесту «Човниковий біг 4х9 м.»
говорить про те, що середній показник у дівчат і хлопців до проведення
констатуючого експерименту такі - 13,81±0,25 с. і 13,4±0,12 с. відповідно. Що
відповідає нижче середньому рівню у дівчат і середньому рівню у хлопців. Після
експерименту час виконання тесту покращився у дівчат до рівня вище середнього і
становить 12,95±0,22 с., у хлопців також час виконання покращився до рівня вище
середнього і становить 12,67±0,11 с (табл. 1).
Таблиця 1
Показники координаційних здібностей у дітей 6-7 років, які займаються
міні-баскетболом, до та після проведення констатуючого експерименту ( x  S )
Показники
Човниковий біг
3х10 м. з оббіганням набивних
м’ячів, с.
Човниковий біг 4х9 м., с.
Біг до пронумерованих набивних
м’ячів, с

Дівчатка (n = 23)
До
Після

Хлопчики (n = 37)
До
Після

11,22±0,21

10,87±0,19

10,81±0,12

10,43±0,1

13,81±0,25

12,95±0,22

13,4±0,12

12,67±0,11

13,06±0,27

12,29±0,24

13,2±0,27

12,28±0,18
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Дані отримані в ході тестування до здатності швидкого орієнтування тіла у
просторі показують, що у дівчат до експерименту середньостатистичний час
виконання вправи становить - 13,06±0,27 с., у хлопців – 13,2±0,27 с., що відповідає
задовільному рівню у дівчат і хлопців. Після експерименту у дівчат і хлопців час
виконання тесту трохи покращився, але по шкалі рівнів не змінився і залишився на
задовільному рівні.
Показники розвитку швидкісно-силових якостей у дівчат і хлопців 6-7 років,
показують, що у дівчат до експерименту результат 102,13±2,68 см., у хлопців 102,73±1,41 см., що відповідає середньому рівню в обох статевих групах (табл.2).
Після експерименту дані відповідають у дівчат і хлопців - 107,65±2,14 см. і
107,27±1,32 см., відповідно середньому рівню Результати тестування стрибка у
висоту з місця показав, що до експерименту показники у дівчат і хлопців
відповідають середньому рівню (дівчата - 18,43±0,53 см., хлопці -19,7±0,4 см. ). Після
експерименту рівень не підвищився і результат у дівчат становить - 21,96±0,45 см., у
хлопців - 23,32±0,41 см.
Таблиця 2
Показники розвитку швидкісно-силових якостей у дітей 6-7 років,
які займаються міні-баскетболом, до та після проведення констатуючого
експерименту ( x  S )
Показники
Стрибок у довжину з місця, см.
Стрибок у висоту з місця, см.

Дівчатка (n = 23)
До
Після
102,13±2,68
107,65±2,14
18,43±0,53
21,96±0,45

Хлопчики (n = 37)
До
Після
102,73±1,41
107,27±1,32
19,7±0,4
23,32±0,41

Висновки. Після проведення констатуючого експерименту протягом першого
року занять міні-баскетболом, можна зробити висновок, що рівень фізичної
підготовленості дітей 6-7 років знаходиться на незадовільному рівні. В окремих
тестах, таких як: «човниковий біг 3х10 м. з оббіганням набивних м’ячів», стрибок у
висоту, в яких майже не відбулося змін, «біг до пронумерованих набивних м’ячів» діти показували гідні результати, але ці показники не можна розцінювати як стійки на
фоні загального незадовільного розвитку.
Перспективи подальших досліджень полягають у теоретичному і
експериментальному обґрунтуванні побудови навчально-тренувального процесу
дітей 6-7 років на першому році занять міні-баскетболом, з урахуванням рівня
фізичної підготовленості, фізичного здоров’я дітей.
1.
2.

3.
4.
5.
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АНОТАЦІЇ

АНАЛІЗ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДІТЕЙ 6-7 РОКІВ НА ПЕРШОМУ
РОЦІ ЗАНЯТЬ МІНІ-БАСКЕТБОЛОМ
Віола Онищенко
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Метою дослідження є визначення стану та рівня розвитку фізичної підготовленості дітей 67 років. Були визначені показники в таких тестах як: «Човниковий біг 3х10 м. з оббіганням
набивних м'ячів», «Човниковий біг 4х9 м.», «Біг до пронумерованих набивним м'ячів", стрибок у
довжину з місця, стрибок у висоту. Визначено середньостатистичні показники розвитку фізичних
якостей у хлопчиків і дівчаток. Дані отримані в ході тестування стануть поштовхом для
раціональної побудови навчально-тренувального процесу для дітей 6-7 років в річному циклі
підготовки з урахуванням морфо-функціональних особливостей дитячого організму, сенситивних
періодів розвитку фізичних якостей, а також розвитку специфічних для баскетболу навичок.
Ключові слова. фізична підготовленість, міні-баскетбол, діти 6-7 років.
АНАЛИЗ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ НА
ПЕРВОМ ГОДУ ЗАНЯТИЙ МИНИ-БАСКЕТБОЛОМ
Виола Онищенко
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта
Целью исследования является определение состояния и уровня развития физической
подготовленности детей 6-7 лет. Были определены показатели в таких тестах как: челночный бег
3х10 м. с оббеганием набивных мячей, челночный бег 4х9 м., бег к пронумерованным набивным
мячам, прыжок в длину с места, прыжок в высоту. Определены среднестатистические показатели
развития физических качеств у мальчиков и девочек. Данные полученные в ходе тестирования
станут основой для рационального построения учебно-тренировочного процесса для детей 6-7
лет в годичном цикле подготовки с учетом морфофункциональных особенностей детского
организма, сенситивных периодов развития физических качеств, а также развития
специфических для баскетбола навыков.
Ключевые слова: физическая подготовленность, баскетбол, дети 6-7 лет, нормативы,
сенситивный период, ранняя специализация.
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ANALYSIS OF LEVEL OF PHYSICAL PREPAREDNESS OF CHILDREN 6-7 YEARS
INVOLVED IN MINIBASKET FOR THE FIRST YEAR
Viola Onishchenko
Dnepropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sports
The aim of the study is to determine the status and level of development of physical fitness of
children 6-7 years. Identified performance in such tests as: shuttle run 3x10 m alleganies printed balls,
shuttle run 4x9 m., running to the numbered printed balls, jump with space, the jump height.
Determined the average indicators of development of physical qualities in children. Data obtained
during testing will be the impetus for the rational construction of the training process for children 6-7
years in the annual cycle of training taking into account morphological and functional peculiarities of
the child's body, the sensitive periods of development of physical qualities, as well as the development
of specific basketball skills.
Key words: physical fitness, basketball, children 6-7 years old, specifications, sensitive period,
early specialization.

РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ В ПРОЦЕСІ
ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ ЛИЖНИХ ХОДІВ ЮНИХ ЛИЖНИКІВГОНЩИКІВ
Віталій Павленко
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень. Проблеми розвитку і
удосконалення витривалості у юних лижників-гонщиків є самим актуальним і
постійно зосереджує увагу тренерів, педагогів, а також і самих спортсменів. Лижні
гонки, як відомо являються типовим видом спорту на витривалість [1, 5, 6].
В фізіологічному відношенні лижні гонки відносяться до роботи помірної
інтенсивності. Але під час проходження підйомів та фінішних відрізків потужність
роботи вимірюється часом і величиною затрати енергії, та значно підвищується і
наближається до субмаксимальної. При цьому кількість засвоєного кисню не
покриває повністю організм. М’язова робота в лижних гонках, вимагає широкої
мобілізації фізіологічних функцій організму, супроводжується умовним і
безумовними діями на внутрішні органи. Зміни діяльності функцій дихання і
кровообігу необхідно вбачати, як умовно-рефлекторні акти, що відбуваються при
участі нервової системи. Під час інтенсивного пересування на лижах значно
активізується діяльність серцевого м’язу, посилюється ударний і хвилинний об'єм
серця. Величина артеріального тиску, максимально підвищується і мінімального
понижується, життєвий об'єм легень у тренованих лижників доходить до 5,5 і більше
літрів. Таким чином необхідною умовою високої працездатності являється достатній
рівень розвитку вегетативних функцій(серцево-судинної і дихальної системи), які
забезпечують енергетичним харчуванням працюючи м’язи. При проходженні
дистанції лижник повинен до кінця підтримувати оптимальну величину зусиль у фазі
відштовхування лижами і палками при постійному зростанні втоми [3, 5, 7].
В методиці підготовки лижників до даного часу стоїть питання про питому вагу
занять силовою підготовкою, проблемою відношення об'єму навантаження,
направлених на розвиток сили і витривалості на різних етапах і в різних періодах
багаторічних тренувань [1, 5, 6].
Ряд авторів И.М. Бутин [2], В.М. Волков, В.П Філін [8] та ін. показують, що на
начальних етапах тренувань у спортсменів, що спеціалізуються у видах спорту
переважно з розвитком витривалості, від цієї якості в належній мірі більш від других
залежить спортивний результат. З ростом майстерності спортсмена в загальній
структурі в тому числі і розвитку фізичних якостей підвищується роль силових
якостей.
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Мета дослідження - експериментально визначити найбільш ефективні засоби і
методи розвитку спеціальної витривалості в процесі вдосконалення техніки
пересування на лижах юних спортсменів.
Методи і організація дослідження. Для вирішення поставленої мети
дослідження використовувались наступні методи: вивчення і аналіз наукової
літератури; педагогічні спостереження; методи аналізу, синтезу і порівняння,
педагогічний експеримент, методи математичної статистики.
Тестування, як технічної підготовленості так і силових показників проводилось
в ході тренувального процесу в результаті етапного контролю. Контрольними
тестовими завданнями були елементи класичного поперемінного двокрокового ходу:
час проходження дистанції 10 км, час проходження 100 м з ходу; кількість кроків на
відрізку 25м.; час на відрізку 25 м. при проходженні 2 км, с; кількість кроків на
відрізку 25м. при проходженні 10км. та час на відрізку 25м. при проходженні 10км (с)
З метою покращення методики удосконалення техніки і розвитку сили та
витривалості у юних лижників-гонщиків був проведений педагогічний експеримент з
учнями ДЮСШ в якому взяли участь 20 спортсменів 15-16 років, що мали 2 і 3
спортивний розряд. Спортсмени, що брали участь в експерименті були поділені на
дві групи "А"і "Б" по 10 чол. в кожній і мали суттєво однакові показники по рівню
розвитку фізичних якостей в тому числі в спеціальній витривалості і технічній
підготовці.
Група «А» (контрольна група) тренувалась по загальноприйнятій методиці
згідно з програмою ДЮСШ. Техніка лижних ходів в зимовий період вивчалась і
удосконалювалась на початку занять перед розвитком відповідних фізичних якостей.
Група «Б» (експериментальна група) вивчала техніку пересування на лижах
варіативно по спеціально розробленій програмі: в підготовчий і основний частині, а
також в кінці тренувального заняття, тобто на стані «втомлюваності». Педагогічний
експеримент продовжувався на протязі 3-3,5 місяців. Заняття проводилось на лижах 4
рази на тиждень по 2 години. Основними задачами тренувань було:
- розвиток спеціальної витривалості;
- удосконалення техніки класичних ходів.
Техніка пересування на лижах удосконалювалась в такій послідовності:
оволодіння поперемінним двокроковим ходом, оволодіння одночасного безкрокового
та одночасного однокрокового ходу. Основна увага при вивченні і удосконаленні
лижних ходів зверталась на правильну стійку лижника, раціональне відштовхування
руками (палками) і ногами (ступнею), широкий ковзний хід (прокат на одній лижі),
вміння розслаблятись після відштовхування, правильне дихання. У першому періоді
занять на снігу (період "вкатування") використовувався рівномірний метод. Але
тривалість занять була відносно велика, до 2 годин. Через два тижні занять, група
перейшла до перемінних тренувань, які проводились з великою інтенсивністю. Для
розвитку загальної витривалості використовувався кросовий біг, біг на лижах по
рихлому снігу. Один раз в тиждень проводилось тренування по середньо –пересічній
місцевості до 3 годин. Для розвитку спеціальної витривалості пересування на лижах
з середньою і високою інтенсивністю, для розвитку швидкості проводились
естафети. До початку змагального періоду ступінь підготовки лижників досягла
високого рівня. В цей період лижники займались на трасах де проходили змагання.
Тренувальні навантаження планувались згідно спортивного календаря. На
тренуваннях перевагу віддали перемінним і повторним методам. За період
змагального сезону лижники стартували до 10-12 раз на різних змаганнях в тому
числі і контрольних тренуваннях.
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Результати досліджень та їх обговорення. Результати показників проводились
в групах "А" і "Б" після розминки на дистанції 10 км: на 25-метрових відрізках на
початку (2-й км) і (10-й км) дистанції, вимірювалась швидкість і підрахувалась
кількість кроків поперемінного двокрокового ходу. Як показали дослідження в кінці
педагогічного експерименту параметри технічної підготовленості в групі "Б" (часові і
просторові характеристики) були більш стійкі, хоча швидкість пересування на 100 м з
ходу в групах суттєвої різниці не було (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка показників фізичної і технічної майстерності юних лижників –
гонщиків 15 – 16 років
Вихідні
результати

Кінцеві
результати

Динаміка

Час проходження
дистанції 10 км, с.
Час проходження 100
м з ходу, с.
Кількість кроків на
відрізку 25 м.
Час на відрізку 25 м.
при проходженні
2 км, с.
Кількість кроків на
відрізку 25 м при
проходженні 10 км
Час на відрізку 25 м
при проходженні
дистанції 10 км, с.

Група

Показники

А
Б
А
Б
А
Б

41,02 ± 0,31
41,16 ± 0,11
26,52 ± 0,25
25,96 ± 1,35
15,88 ± 0,2
15,75 ± 0,45

39,25 ± 0,29
37,62 ± 0,24
25,3 ± 0,23
25,0 ± 0,25
15,37 ± 0,20
15,43 ± 0,37

А
Б

9,7 ± 0,08
9,4 ± 0,12

А
Б
А
Б

Оцінка вірогідності
динаміки
t

p

1,77
3,54
1,22
0,96
0,51
0,32

1,3
2,4
2,2
2,07
1,8
0,68

>0,05
<0,05
<0,05
<0,05
>0,05
>0,05

9,5 ± 0,08
9,07 ± 0,15

0,2
0,33

1,7
1,7

>0,05
>0,05

18,0 ± 0,53
16,81 ± 0,42

17,88 ± 0,20
16,12 ± 0,31

0,12
0,69

0,21
1,3

>0,05
>0,05

10,01 ± 0,14
10,32 ± 0,13

10,02 ± 0,55
9,01 ± 0,15

0,08
1,31

0,15
6,55

>0,05
<0,001

В групі "Б" в кінці сезону час проходження 10-кілометрової дистанції
(спеціальна витривалість) була краща ніж у групі "А". Кількість кроків на 25метровому контрольному відрізку в групі "Б", як на початку так і в кінці дистанції
була менша ніж у групі "А", а швидкість була вища за рахунок більш потужного
відштовхування ногами і збільшенням довжини кроку. В групі "А" лижники
збільшили частоту кроків в кінці дистанції з порівнянням на початку дистанції (2-й
км), але швидкість у них при цьому зменшилась ніж в групі "Б". У лижників
склалось уявне збільшення швидкості.
Висновки. Проведений експеримент дозволив зробити наступні висновки:
1. Удосконалення техніки на фоні різних по величині навантажень більш
ефективно сприяти стійкості параметрів технічної підготовленості юних лижників.
2. Різноманітність удосконалення техніки на тренуваннях з юними лижниками з
застосуванням різних умов ковзання по добре накатаній, крижаній, рихлій та ін.
лижні та використання різних рельєфів місцевості дозволяють добре розвивати
силові показники, спеціальну витривалість, а як наслідок підвищується спортивний
результат.
Перспективи подальших досліджень передбачають вивчення проблеми
методики розвитку спеціальної витривалості юних лижників на різних етапах
багаторічної підготовки.
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АНОТАЦІЇ

РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ В ПРОЦЕСІ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ТЕХНІКИ ЛИЖНИХ ХОДІВ ЮНИХ ЛИЖНИКІВ-ГОНЩИКІВ
Віталій Павленко
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
В статті проаналізовано показники спеціальної витривалості юних лижників-гонщиків в
процесі технічної підготовки. Експериментальні дослідження підтверджують ефективність
розробленої методики спеціальної витривалості юних лижників.
Ключові слова: юні лижники, спеціальна витривалість, технічна підготовленість.
РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ В ПРОЦЕССЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ ЛЫЖНЫХ ХОДОВ ЮНЫХ ЛЫЖНИКОВГОНЩИКОВ
Виталий Павленко В
Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко
В статье проанализированы показатели специальной выносливости юных лыжниковгонщиков в процессе технической подготовки. Экспериментальные исследования подтверждают
эффективность разработанной методики специальной выносливости юных лыжников.
Ключевые слова: юные лыжники, специальная выносливость, техническая
подготовленность.
DEVELOPMENT OF SPECIAL ENDURANCE DURING PERFECTION SKI THE
INVENTION MOVES JUNYKH SKIERS
Vitaliy Pavlenko
Hlukhiv National Pedagogical University of Alexande Dovzhenko
The article analyzes the indicators of special endurance of young skiers in the process of
technical training. Experimental studies confirm the effectiveness of of the developed technique of
special endurance of young skiers.
Key words: young skiers, special endurance, technical readiness.

ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ
СТРІЛЬЦІВ З ЛУКА В ЗМАГАЛЬНОМУ ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ
ПЕРІОДАХ
Ольга Пазичук
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми. Проблема раціонального харчування спортсменів
привертає чималу увагу фахівців щодо розгляду медико-біологічних аспектів їхньої
підготовки [1]. Основними завданнями харчування є забезпечення організму людини
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енергією, пластичними (будівельними) речовинами і біологічно активними
компонентами. Будь-які відхилення від оптимального забезпечення організму
харчовими речовинами можуть суттєво погіршити стан здоров'я, призвести до
зниження опірності шкідливим факторам навколишнього середовища, погіршення
розумової та фізичної працездатності [2].
Саме раціональне й збалансоване харчування є тим фактором, що дозволяє
покращити функціональні можливості організму спортсменів та сприятиме
підвищенню спортивних результатів. Харчовий раціон є одним із найбільше
ефективних факторів зміцнення здоров’я і профілактики відхилень які можуть
виникати внаслідок високих тренувальних і змагальних навантажень [3]. Адже за
твердженням відомих науковців у галузі спортивної нутріціології харчування входить
до трійки факторів, які справляють найсильніший вплив на спортивний результат,
разом зі спадково зумовленими можливостями організму і ступенем адаптації до
фізичних навантажень [1].
Крім того, загальновизнано, що харчування є практично єдиним чинником, який
визначає ефективну діяльність адаптаційно-компенсаторних механізмів людини,
забезпечує організм необхідними біологічно активними речовинами і, насамперед,
есенціальними нутрієнтами, що поступають ззовні [1].
Доведено, що раціональне харчування є невід’ємною частиною комплексних
програм підготовки спортсменів та обов’язковою умовою ефективного
тренувального процесу, одним із засобів досягнення високого спортивного
результату. У підсиленні результатів тренувань основну роль відіграє збалансованість
продуктів і страв за хімічним складом. Вплив їжі на організм спортсменів сприятиме
не тільки відшкодуванню витрат енергії і поживних речовин, а й активізує
метаболічні процеси, необхідні для виконання специфічних спортивних навантажень
[4].
Аналіз останніх джерел і публікацій. Раціональне харчування базується на
загальних фізіологічних та гігієнічних положеннях і є важливою складовою
результативної підготовки спортсменів на змаганнях. Воно сприяє покращенню
фізичної та розумової працездатності, підвищенню опірності організму спортсмена
до інфекційних захворювань. Саме харчуванню надається важлива функція
відновлення фізичної працездатності організму [5, 6].
Оптимальним та збалансованим повинно бути співвідношенням не тільки між
білками, жирами та вуглеводами, а й між вітамінами й мінеральними речовинами.
Слід також акцентувати увагу і на адекватності між харчуванням характером
спортивної підготовки, рівнем спортивної майстерності, індивідуальними
особливостями, обсягом та інтенсивністю тренувальних навантажень тощо [6, 7].
Однак, в Україні відсутні затверджені норми потреб для спортсменів різних
спортивних спеціалізацій в основних харчових речовинах та енергії, що значно
ускладнює оцінку їхнього фактичного харчування [8].
Разом з тим, Притульська Н. В., Хробатенко О. В., Міклашевська Ю. Б. [9]
констатують, що спеціалізовані харчові продукти і суміші використовуються для
харчування спортсменів – це продукти конкретної енергетичної цінності та
спрямованої ефективності. Вони, як правило, складаються з набору макро – та
мікронутрієнтів чи представлені їх окремими видами; мають специфічний вплив на
підвищення адаптивних можливостей організму людини до фізичних і нервовоемоційних навантажень, сприяючи покращенню високих спортивних результатів.
Крім того вони становлять окремий сегмент ринку, що дуже швидко
розвивається, незважаючи на економічну кризу. Необхідність постійно підвищувати
ефективність тренувального процесу, зростання інтересу до спорту серед населення
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стимулюють у багатьох країнах світу широкомасштабні дослідження в галузі
спеціалізованого спортивного харчування та появу нових гравців на ринку [10].
Тому актуальним є розробка гігієнічних рекомендацій щодо покращення
фактичного харчування спортсменів-стрільців з лука, а отримані результати дадуть
змогу розробити комплекс заходів, спрямованих на корекцію виявлених відхилень.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота
виконувалася згідно зі Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної
культури і спорту на 2011-2015 рр. Міністерства України у справах сім’ї, молоді та
спорту за темою 2.6 «Теоретико – методичні основи удосконалення тренувального
процесу та змагальної діяльності в структурі багаторічної підготовки спортсменів»
(номер державної реєстрації 0111U001168).
Мета роботи – вивчити особливості фактичного харчування молодих
спортсменів стрільців з лука в змагальному і відновному періодах і встановити
фактичні потреби лучників у окремих макронутрієнтах і енергії.
Для підтвердження мети роботи нами було використано такі методи
дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової та методичної
літератури; соціологічні методи; медико – біологічний (гігієнічний аналіз даних
меню – розгорток добових раціонів харчування), методи математичної статистики.
Організація дослідження. У дослідженні взяли участь 30 спортсменів
стрільців з лука, з котрих була сформована контрольна і дослідна групи, по 15
чоловік в кожній. Дослідна група формувалась на базі КДЮСШ – 1 СКА м. Львова, із
спортсменів яким присвоєне звання майстрів спорту і кандидатів майстрів спорту,
віком від 16 до 22 років, з них 6 дівчат і 9 хлопців, контрольна група формувалась на
базі СДЮШОР «Електрон» м. Львова, із спортсменів яким присвоєне звання
майстрів спорту і кандидатів майстрів спорту, віком від 16 до 22 років, з них 6 дівчат і
9 хлопців,
Результати дослідження та їх обговорення. У процесі здійснення обрахування
гігієнічної оцінки стану фактичного харчування спортсменів – стрільців з лука в
конкретних умовах тренувального процесу вивчалися показники, що характеризують
харчування, як чинник навколишнього середовища (енергетична цінність, макро – і
мікронутрієнтний склад раціонів, режим харчування і режим дня).
З метою визначення добових потреб молодих спортсменів – стрільців з лука у
білках, жирах, вуглеводах і енергії, було проведена оцінка хронометражу дня та
визначення часу виконання різних видів діяльності протягом 14 днів поспіль у
передзмагальний, змагальний, відновлювальний період діяльності. Крім того була
визначена «середня» вага яка складала відповідно 66 кг і 55 кг.
Кількість білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин та
енергетичної цінності їжі визначалась розрахунковим методом, протягом 14 днів
підряд за допомогою таблиць хімічного складу харчових продуктів.
Проаналізувавши отриманні данні результатів дослідження можна відзначити,
що домашнє харчування спортсменів – стрільців з лука, у певні періоди підготовки, є
недостатнім і не відповідає загальноприйнятим вимогам щодо харчування. Потреба
спортсменів – стрільців з лука у енергетичній потребі згідно прийнятими
гігієнічними нормами має складати 4400 ккал, а фактично є 2800 ккал, відсоток
розбіжності становить – 37 %. Потреба спортсменок стрільців з лука у енергетичній
потребі за гігієнічними нормами має складати 3300 ккал, а фактично є 2170 ккал,
відсоток розбіжності становить – 35 % (рис. 1).

300

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
-35

-37

офіційні
гігієнічні
норми

2810
4422

офіційні
гігієнічні
норми

2170
3300

фактичний
вміст у
раціонах
харчування
відсоток
розбіжності

фактичний
вміст у
раціонах
харчування
відсоток
розбіжності

Рис. 1. Фактичні показники енергетичної цінності їжі спортсменів стрільців з
лука.
Відповідно у спортсменів стрільців з лука фактична кількість білків становила
113 з них 62 тваринного походження, при рекомендованій гігієнічній нормі 158, з них
тваринного 87. У спортсменок фактична кількість білків становить 87 з них 48
тваринного походження, при гігієнічній нормі 121, з них тваринного 67 (рис. 2).
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Рис. 2. Фактичний показник кількості білка у добовому раціоні харчування
спортсменів стрільців з лука.
В раціонах домашнього харчування суттєву нестачу складає показник жирів,
фактичний вміст у раціоні харчування для спортсменів – лучників становить 88, з
них 27 рослинних, при гігієнічні нормі 139 з них 42 рослинного походження,
відсоток розбіжності становить -37% ,для спортсменок – лучниць , фактичний вміст
у раціоні харчування становить 68, з них 20 рослинних, при гігієнічні нормі 110 з них
20 рослинного походження, відсоток розбіжності становить – 38% рис. 3.
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Рис. 3. Фактичний показник кількості жирів у добовому раціоні харчування
спортсменів стрільців з лука.
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В раціонах харчування спортсменів стрільців з лука суттєву нестачу складає
показник кількості вуглеводів, фактичний вміст яких у раціоні харчування для
спортсменів – лучників становить 392, при гігієнічній нормі 627, відсоток
розбіжності становить -37%, для спортсменок – лучниць, фактичний вміст у раціоні
харчування становить 306, при гігієнічні нормі 457, відсоток розбіжності становить –
33% рис.4.
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Рис. 4 Фактичний показник кількості вуглеводів у добовому раціоні харчування
спортсменів стрільців з лука.
Висновки :
1.
Встановлено, що раціони харчування молодих спортсменів – лучників
суттєво розбалансовані по вмісту основних макронутрієнтів та енергетичної цінності.
Нестача у білках, жирах, вуглеводах та енергії коливалась в межах 29-37 відсотків у
хлопців і 28-39 відсотків у дівчат.
2.
Визначені добові енергетичні витрати молодих лучників за змагальній
та відновний період підготовки, які фактично становлять 2810 ккал при гігієнічній
нормі - 4422 ккал, у спортсменок енергетична цінність раціонів харчування за
гігієнічними нормами має складати 3300 ккал, а фактично є 2170 ккал. Відсоток
розбіжності становить – 37% до – 35 %.
3.
Аналіз меню – розгорток добових раціонів харчування лучників за
змагальній та відновний період підготовки показав, що добові раціони харчування є
недостатньо збалансованими за основними компонентами, білками, жирами та
вуглеводами, нестача яких становить від – 29% до – 37% у хлопців, і від – 29% до –
39% у дівчат.
Перспективи подальших досліджень полягатиме в розробці конкретно для
молодих спортсменів які спеціалізуються в стрільбі з лука гігієнічних норм і потреб
організму в макронутрієнтах та енергії на основі яких буде розроблені програми
корекції індивідуального харчування в залежності від виявлених характерних
помилок.
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АНОТАЦІЇ

ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ СТРІЛЬЦІВ З
ЛУКА В ЗМАГАЛЬНОМУ ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ПЕРІОДАХ
Ольга Пазичук
Львівський державний університет фізичної культури
У статті представлений аналіз меню – розгорток добових раціонів харчування молодих
лучників за змагальній та відновний періоди підготовки. Визначений і проаналізований
фактичний вміст білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин та енергетичну
цінність добових раціонів харчування, відповідно до гігієнічних норм, визначено відсоток
відхилення між даними показниками. Проведена порівняльна характеристика між офіційними
гігієнічними нормами харчування для дорослих спортсменів, стрільці з лука з фактичним
харчуванням.
Ключові слова. Харчовий раціон, спортсмени стрільці з лука, макронутрієнти,енергетичні
витрати, енергетична цінність раціону.
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
СТРЕЛКОВ ИЗ ЛУКА В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ
ПЕРИОДАХ
Ольга Пазичук
Львовский государственный университет физической культуры
В статье представлен анализ меню - раскладках суточных рационов питания молодых
лучников по соревновательной и восстановительный периоды подготовки. Определен и
проанализирован фактический содержание белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных
веществ и энергетическую ценность суточных рационов питания, в соответствии с
гигиеническими нормами, удержаны процент отклонения между данными показателями.
Проведена сравнительная характеристика между официальными гигиеническими нормами
питания для взрослых спортсменов, специализуючихся в стрельбе из лука с фактическим
питанием спортсменов - лучников.
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Ключевые слова. Пищевой рацион, спортсмены стрелки из лука, макронутриенты,
энергетические затраты, энергетическая ценность рациона
HYGIENIC CHARACTERISTICS OF ACTUAL POWER ARCHERS ON THE
COMPETITION AND RECOVERY
Olga Pazichuk
Lviv State University of Physical Culture
The article presents an analysis of the menu - scans daily diets of young archers on competition
and recovery training. Identify and analyze the actual content of proteins, fats, carbohydrates, vitamins,
minerals and energy value of daily diets, in accordance with the hygiene standards, withheld percentage
deviation between these indicators. The comparative characteristics between the official food hygiene
standards for adult athletes, spetsializuyuchihsya in archery with the actual power athletes - archers.
Key words. Diet, sportsmen archers, macronutrients, energy costs, the energy value of the diet

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ПІВНІЧНО-АФРИКАНСЬКИХ СТАЄРІВ.
Дмитро Присяжнюк, Леонід Євсєєв, Микола Дмитрів, Михайло Черниш
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
Актуальність. В останні десятиріччя у бігових видах легкої атлетики
пов’язаних з витривалістю, переважна більшість рекордних досягнень належать
бігунам, які проживають і тренуються в горах (у середньогір’ї або високогір’ї ) їх
називають бігунами – "горцями". Деякі фахівці вважають, що це може бути
результатом деяких допінгових хитрощів, які не розглядались лабораторіями, але
цьому заперечують два факти.
Перший, бігуни - «горці» показують високі результати впродовж року. Це
демонструють кращі бігуни на середні, довгі і марафоні дистанції котрі
встановлюють світові рекорди як влітку так і зимою (у закритих приміщеннях). А
бігуни, які вживають заборонені фармакологічні препарати не можуть тривалий час
підтримувати стабільну високу спортивну форму, так як у них наступають негативні
фізіологічні зрушення під час змагальних навантажень. А це призводить до значного
зниженню спортивних результатів.
Другий, кращі бігуни світу за останні десятиріччя піддавались самому високому
допінг контролю, але він завжди підтверджував їх чистоту. У медиків немає підстав
не довіряти офіційним даним, які засвідчують, що саме у цих видах легкої атлетики
помічався «прорив» у технологію завтрашнього дня, яка є більш ефективною ніж
штучні форми підвищення фізичної працездатності бігунів.
Виникає питання за рахунок чого бігуни «горці» добиваються переваги над
бігунами «рівнинями» у досягненні рекордних досягав. Ця проблема визиває чергу
дискусій серед фахівців циклічних видів, особливо це стосується бігунів на середні,
довгі і наддовгі дистанції.
Метою нашої роботи є аналіз системи підготовки північно-африканських
бігунів на середні і довгі дистанції.
Мета дослідження теоретичний аналіз зарубіжної і вітчизняної науковометодичної літератури з питань спортивної підготовки.
Результати дослідження та їх обговорення. Тривалий час більшість тренерів,
вчених і спеціалістів (А. Лідяьрд, Ф. Суслов, Д. Андереен, П. Коє, В. Ханкола та
інші) стверджували, що зростання спортивних досягнень у бігунів на витривалість
пов’язане головним чином з поліпшенням їх функціональної підготовленості, іншими
словами прогрес у поліпшені результатів у бігунів на середніі довгі дистанції
залежить від максимального споживання кисню (МСК), який є основою аеробної
продуктивності. Але на сьогодні відомо, що МСК не виправдало покладеної на нього
надії, тому що на практиці зустрічаються спортсмени, які не мають високих
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показників МСК, а спортивні результати були вищі ніж у тих кого ці показники були
більшими і такі приклади не поодинокі. Практика доводить, що підвищення
результативності у бігунів на середні і довгі дистанції пов’язана з іншим чинником –
технічною майстерністю. Така думка поширена серед більшості тренерів з легкої
атлетики.
Швидкість бігу залежить від двох чинників – довжини і частоти бігових кроків,
які знаходяться у тісному взаємозв’язку: збільшення одного показника призводить до
зниження іншого. Одні спортсмени регулюють швидкість бігу переважно за рахунок
частоти бігових кроків при відносному збереженні довжини кроків, менша частина
спортсменів регулює швидкість переважно збільшенням довжини бігових кроків при
відносній стабілізації частоти кроків.
До третьої групи відносяться бігуни, котрі в залежності від обставин можуть
регулювати швидкість бігу за допомогою обох показників.
Бігати в горах за рахунок довжини кроків невигідно. Для такого стилю бігу
необхідно більше кисню, якого в горах менше, ніж на рівнині. Варто враховувати
рельєф місцевості, який не дозволяє бігунам підтримувати швидкість за рахунок
довжини кроків, тому спортсмени переходять на біг за рахунок частоти кроків, який
вимагає витрати меншої кількості енергії. Тому у спортсменів, які мешкають і
тренуються в умовах середньогіря, утворюються адаптаційні зміни, котрі сприяють
підвищенню частоти і зменшенню довжини їх бігового кроку. Цей факт особливо
виражений у бігунів після спуску з гір у рівнинні умови. Так, наприклад світовий
рекордсмен у бігу на довгі дистанції Х. Гебреселассє за інформацією його тренера,
ніколи більше трьох тижнів підряд, в сумі більше двох місяців на рік, не
затримувався у Європі. Слід відзначити, що у тренерів і спеціалістів у бігу на
витривалість немає єдиної думки, за рахунок якого показника – частоти або довжини
бігових кроків спортсмени показують високі результати.
Одні спеціалісти (Ф. Суслов, 1980, Н. Озолін, 1980, А. Макаров, 1987) вказують,
що зниження швидкості бігу на довгі дистанції в першу чергу пов’язано зі
зменшенням довжини бігових кроків.
Такої ж думки дотримується видатний новозеландський тренер з бігу на
витривалість Артур Лідьяра. Він пише, що основою його системи тренувань по
пагорбах полягає у застосуванні пружинистого бігу, який збільшує довжину кроку
без напруги і свідомої концентрації уваги. Інший приклад, відомий англійський
тренер Гаррі Уолсон (серед його учнів більше 60 атлетів світового рівня, один із них
олімпійський чемпіон Стів Оввет) вказує, що характерними рисами високо
економічної і раціональної техніки є широкий крок, достатньо високе піднімання
стегна, закінчене відштовхування.
Інші фахівці (А. Артинюк 1989; В.Кряжев 1980; Ю. Тюрін 1981) доводять, що в
бігу на середні і довгі дистанції важливо зберігаючи частоту кроків при відносно
постійній їх довжині. Цієї теорії дотримуються вчені Пенсільванського університету
(США), які провели дослідження на великій групі бігунів на довгі дистанції різної
підготовленості і прийшли до висновку, що стаєри високого міжнародного класу
долають ці дистанції за рахунок більш високої частоти бігових кроків у порівнянні з
менш підготовленими бігунами.
Наглядним прикладом може бути стиль бігу світового рекордсмена на
стаєрських дистанціях Х. Гебреселассіє. Для нього характерна висока частота кроків
на змагальній швидкості (240 і більше кроків за хвилину).
Позитивний влив на підвищення фізичної працездатності спортсменів за
рахунок тренування в гірських умовах відомо давно. Поява на світовій арені в
останні десятиріччя нових лідерів стаєрів з африканського середньогіря засвідчує
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про те, що спортсмени і тренери цих країн емпіричним шляхом розробили
нетрадиційну методику тренувань в умовах гір, яка в умовах рівнини сприяє показу
результатів світового рівня без використання допінгу.
На практиці тренери цих країн визначили, з якою швидкістю повинні пробігати
тренувальні відрізки (мається на увазі короткі, середні і довгі), а також інші види бігу
(темповий, кросовий, відновлювальний і інші) бігуни в умовах гір з врахуванням
нестачі кисню. Іншими словами, вони знайшли на головне питання методики
тренування стаєрів у горах. Між іншим, багато вчених і тренерів уже багато років
займається дослідженнями пов’язаними з тренуванням спортсменів, які постійно
проживають на рівні моря, але тренуються у горах, приділяючи головним чином
вирішенню конкретних питань:
1.
Впливу кисневої заборгованості на організм спортсменів і рівень їх
працездатності;
2.
Оптимальній кількості часу проведення в горах впродовж року, висоті і
тривалості перебування у середньогірї для досягнення високих результатів;
3.
Визначення допустимих обсягів бігових навантажень у кваліфікованих
бігунів на витривалість;
4.
Інтервалом відпочинку між тренувальними навантаженнями у
середньогірї чи високогір’ї;
5.
Визначення оптимальних проміжків часу між спуском з висоти і
виступами у змаганнях на рівнинні.
Не займались спеціалісти і дослідженнями пов’язаними зі зміною техніки бігу у
спортсменів у горах, а також після спуску їх з гір у рівнині умови.
Висновки. Таким чином, секрет феноменальних світових рекордів стаєрів –
«горців» криється у технології тренування у горах, а також у економічній техніці бігу.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
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У статті аналізується система підготовки у видах на витривалість бігунів – «горців»,
досліджується техніка бігу на середні і довгі дистанції, характеризуються основні чинники
техніки швидкості бігу-частота і довжина бігових крокі, який із цих чинників є провідним у
кваліфікованих бігунів на середні і довгі дистанції.
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СЕВЕРОАФРИКАНСКИХ СТАЙЕРОВ.
Дмитрий Присяжнюк, Леонид Евсеев, Николай Дмитров, Михаил Черныш
Винницкий государственный педагогический университет им. М. Коцюбинского
В статье анализируется система подготовки в видах на выносливость бегунов - «горцев»,
исследуется техника бега на средние и длинные дистанции, характеризуются основные факторы
техники скорости бега частота и длина беговых шаге, какой из этих факторов является ведущим
в квалифицированных бегунов на средние и длинные дистанции.
Ключевые слова: среднегорья, высокогорья, техника бега, частота шагов, длина шагов.
METHOD OF PREPARATION NORTH AFRICAN STAYER.
Dmitry Prysyazhnyuk, Leonid Evseev, Nicholas Dmitrov, Michael Chernish
Vinnytsia State Pedagogical University Kotsyubinsky
The article analyzes the system of training in the types of endurance runners - "Highlanders",
examines equipment running at medium and long distances, characterized key factors vehicles running
speed, frequency and length of running step, which of these factors are leading skilled runners on
medium and long distance.
Key words: middle, high mountains, running technique, frequency step length steps.

ПОИСК ПУТЕЙ ТРЕНИРОВКИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
АГРЕССИВНОЙ ПОДАЧИ И КОНТРАГРЕССИВНОГО ПРИЕМА МЯЧА КАК
ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ КАЧЕСТВА ВЕДЕНИЯ ИГРЫ В
СОВРЕМЕННОМ ВОЛЕЙБОЛЕ
Владимир Прокопович, Олег Соловьев, Татьяна Гузенко-Прокопович
Восточноукраинский национальный университет имени В. Даля
Кременецкая областная гуманитарно-педагогическая академия имени Т.Шевченко
Постановка проблемы. В нашей предыдущей статье [5] было показано, что на
качество первого приема мяча, а значит, и в дальнейшем на развитие разнообразия
применения тактических «легенд» контратаки будет влиять арсенал набора подач,
отличающихся по скорости и траектории (так называемый «рваный» стиль), который
может привести к внезапному информационному (технико-тактическому) давлению
на принимающих волейболистов соперника. Нашей задачей в данном исследовании
являются наблюдения, анализ и поиск эффективных методических рекомендаций,
путей совершенствования и успешной игры команд и спортсменов в таких значимых
её компонентах как агрессивная подача и первый прием мяча. Кроме этого, мы
заострим наше внимание на внутрипсихологических, индивидуальных аспектах
реализации этих компонентов игровой практики, ибо именно они являются тем,
благодаря чему игрок оказывается способным осуществлять успешные действия.
Анализ последних исследований и публикаций. На основании различных
источников, в том числе и описывающих инструменты статистических методов
анализа, мы подтверждаем важность изменения трактовки сложности подач по
степени «риска». А это значит, что назревает необходимость изменения методики в
системе тренировки подач мяча и совершенствования техники первого приема мяча,
выборочно моделируя, исходя из индивидуальных условий сложности и «риска»
подач командами соперников.
Эффективность соревновательной деятельности, с точки зрения выбора и
реализации оптимальной тактики, в значительной мере определяется наличием
знаний о тактической (технической) подготовке соперников (разведка игры
соперников). Наиболее важными в этом отношении являются сведения о
приверженности спортсменов или команд к определенным тактическим схемам –
наступательной, позиционной, контратакующей, оборонительной (выжидательной),
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их склонность к самостоятельным (инициативным) действиям или к построению
поединка в зависимости от действий соперника [4].
Изложение основного материала исследования. Результаты наших
наблюдений, анализа и обработки других информационных источников позволили
подтвердить тенденцию ведущих национальных и клубных команд к применению
агрессивной силовой подачи в прыжке. Некоторые международные источники и
наши наблюдения совпали в том, что скорость полета мяча после подачи достигла
пределов 115-135 км/час у мужчин и 80-105 км/час у женщин. Однако приоритеты в
выборе способа и стиля подачи, а также их результативность у мужчин и женщин
противоположны.
Мужчины активно (до 70% волейболистов) применяют силовую подачу в
прыжке и только 30-45% –планирующую. У женщин ситуация противоположная – в
пределах 30% применяют силовую и до 80% – планирующую. У мужчин
планирующей подачей выигрывают редко. Скорость подачи оказывается в пределах
50 – 70 км/час, что является зоной «контролируемого риска», и большинство подач
безошибочно принимаются сверху двумя руками с последующей быстрой
контратакой, быстро отобранной связующим из всего их наработанного разнообразия
в виде одной из тактических «легенд». Эффективной и разрушающей прием мяча у
мужчин, является силовая в прыжке, которая осуществляется в диапазоне скорости
полета мяча от 115 до135 км/час, подача зоны «максимального риска», что означает
«или-или» в рамках представления «выиграл или проиграл».
В женском волейболе «эйсовыми» подачами можно считать силовую при
скорости от 80 до 105 км/час и планирующую «критическую» – 60-75 км/час,
которые находятся в зонах « максимального и контролируемого риска». Подачи со
скоростью 50 км/час в рамках «тактической» или «технической» стратегии, которые
зачастую являются простым вводом мяча в игру, не являются агрессивными.
Нами установлено, что основной ошибкой приема подач у женщин является
очень малый процент приема мяча с подачи двумя руками сверху. Дополнительной
проблемой у женщин является момент выбора места и высоты приема мяча. Чаще
ошибаются, когда траектория мяча направлена в область груди. Мы называем эту
точку - «точкой сомнения» в принятии решения, когда волейболистка сомневается,
каким техническим приемом и способом принимать мяч (двумя руками снизу или
сверху). Такая временная пауза на обдумывание приводит, как правило, к ошибке или
негативно влияет на качество приема. У мужчин такие ошибки происходят очень
редко. Сложность подачи напрямую зависит от уровня технико-тактической и
специальной физической подготовки волейболистов команды. Нами также выяснено
наиболее сложные скоростные параметры полета для выполнения качественного
первого приема мяча. Для этого мы провели более 1000 тестирований контроля
скорости подач от точки подачи до точки приема. Чаще всего расстояние приема мяча
от точки подачи до точки приема является в диапазоне 16-17 м. В среднем расстояние
силовой подачи чередуется в пределах 14-18 м, планирующей –12-26 м. Наибольшее
количество ошибок «принимающие» допускают в зоне 0,5 м от задней и латеральных
линий, в зоне так называемого сомнения, «где упадет мяч».
Мы произвели классификацию подачи мяча по степени риска, сложности стиля
подачи, траектории и скорости:
а) максимальный технико-тактический риск (мр) - основной задачей является
максимальное сокращение времени для подготовки к приему мяча, разрушение
качественного приема первого мяча соперником, разрушение тактического набора
«легенд» контратаки (к-1) соперника, с последующим выигрышем очка. В техникотактическом исполнении это предельная скорость подачи мяча при очень низкой и
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короткой траектории полета мяча, может быть с изменением (латеральной,
медиальной) траектории полета мяча. Именно такая подача представляет наибольшие
психологические трудности как для подающего, так и для принимающего. Но именно
такая игра оказывается «стоящей свеч», потому что именно она, расширяя спектр
«игровых легенд», а значит, ставя в тупик противника постоянным прессом новизны,
определяет в современной спортивной игре победителя. Но возможность ведения
такой игры предъявляет интеллектуальные требования не только к тренеру и его
способности создавать игровые сценарии на площадке, но и к игрокам, способным
«исполнять» соответствующие роли. Повторяем, «риск» является понятием глубоко
психологическим. Рискованное действие может осуществлять лишь игрок,
способный трезво и взвешенно оценивать его необходимость и свою способность его
осуществить;
б) контролируемый
технико-тактический
риск
(кр)
–
тактически
организованная, на грани риска, подача со следующими оперативными тактическими
задачами :
- затруднить прием направлением и скоростью подачи мяча;
- подать в худшего (слабейшего) принимающего;
- подать между принимающими;
- подать на нападающего игрока первого темпа;
- заиграть «слабую» руку принимающего;
- оттянуть второй темп в глубину площадки или подтянуть к сетке и т. д.
Разумеется, для осуществления такой интеллектуально осуществляемой игры
необходима не только хорошая память, технико-тактическая подготовка
волейболиста, но и способность волейболиста выбрать из спектра своих техникотактических возможностей нужное;
в) технико-тактическая подача (тт)–направленная подача без особого риска, но с
определенной задачей ограничить успешную игру связующего игрока в выборе
организованных тактических «легенд» контратаки соперника (к-1), а это:
- укороченный мяч, когда связующий находится на первой линии;
- в сложную расстановку зон 3, 4, 5, когда связующий выходит на передачу мяча
с пятой зоны;
- длинная подача, когда принимающие волейболисты сильно подтянулись
вперед к сетке;
- короткая подача, когда принимающие волейболисты сильно оттянуты назад к
задней линии площадки и т. д.
г) техническая подача (тп) – простой ввод мяча в игру. Простая по сложности и
скорости подача мяча в основном в середину площадки. Основная задача такой
подачи - не проиграть мяч. В «элитном» волейболе это означает – «отдать»
инициативу сопернику.
Каждая подача по степени сложности и риска имеет право на жизнь. Следует
исходить из целесообразности ведения игры, облученности и подготовленности
волейболистов, результатов анализа статистики. Наши наблюдения зафиксировали и
некую тенденцию «индивидуализации» разнообразия стилей подач. Многие
волейболисты осваивают и выполняют силовую подачу в прыжке с боковой
подкруткой, тем самым задают мячу еще и латеральное изменение траектории
полета, максимально усложняя первый прием мяча с подачи.
Таблица №1,№2. позволяют проанализировать параметры скорости полета
мяча после подач, а также классифицировать их по сложности ,что в дальнейшем
можно учитывать и использовать в предигровой подготовке волейбольных команд.
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Таблица 1
Контроль скорости подачи и времени на подготовку первого приема мяча
Шкала времени подготовки приема мяча с подачи
Скорость полета
мяча (км/час)
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

1 метр (сек)

10 метров (сек)

16 метров (сек)

0,018
0,0189
0,02

0,18
0,189
0,2

0,288
0,302
0,32

0,021
0,022
0,024
0,025
0,027
0,03
0,032
0,036
0,04
0,045
0,051
0,06
0,072
0,09
0,12
0,18
0,36

0,21
0,22
0,24
0,25
0,27
0,3
0,32
0,36
0,4
0,45
0,51
0,6
0,2
0,9
1,2
1,8
3,6

0,336
0,352
0,384
0,4
0,432
0,48
0,512
0,576
0,64
0,72
0,896
0,96
1,152
1,44
1,92
2,88
5,76

Таблица 2
Градация скоростных параметров подач, влияющих и не влияющих на
качество приема и передачи мяча
Классификация подачи по
Скорость полета мяча Диапазон скорости
степени риска
после подачи (м/сек)
(км/час)
Техническая подача (ТП) – простой
6-12
21-43
ввод мяча в игру
Технико-тактическая подача (ТТ) – в
14-16
50,4-57,6
основном планирующая
Контролируемый технико-тактический риск (КР) – планирующая
17-20
61,2-72
скоростная, «критическая», силовая с
места и в прыжке
Максимальный технико-тактический
риск (МР) – силовая«критическая»
21-28
75,6-102,8
(женщины)
Максимальный технико-тактический
риск (МР) – силовая «критическая»
30-36,2
115-135
(мужчины)
Проводя анализ разнообразия сложности подач и их результативности возникла
необходимость поиска путей улучшения знаний в теории и практике подготовки и
тренировки первого приема мяча с подачи. В связи с этим необходимо решать две
задачи, с одной стороны, добиватьса возрастания давления на соперника агрессивной
подачей, с другой стороны, обеспечить повышение надежности и качества первого
приема мяча с подачи.
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Для этого были разработаны схемы временной зрительно-моторной структуры
ответного действия принимающего (защитника) и его психофизиологического
состояния. За основу были взяты два основных стиля подачи мяча, применяемых
современными мужскими и женскими командами см рис. 1 и 2.

Рис. 1. Схема временной структуры формирования зрительно-моторного
ответного действия при приеме силовой подачи мяча

Рис. 2. Схема временной структуры формирования зрительно-моторного ответного
действия при приеме планирующей подачи мяча
гдеА – условное время и расстояние подготовки к выполнению подачи соперником;
А – Е – общее пространство игрового эпизода (t – общее время игрового эпизода от начала
действия подающего до момента контакта с принимающей платформой рук);
А – А1– условное время и расстояние подброса мяча и начало разбега для выполнения подачи (t 1 –
время технического эпизода подачи);
А1 – реальная точка момента контакта и вылета мяча после выполнения ударного движения
силовой подачи в прыжке, окончательный момент определения стиля подачи (планирующей подачи в
прыжке);
А1 – Е – условное расстояние игрового эпизода (t2 –время полета мяча от точки подачи до точки
приема мяча, общее время подготовки и реализации приема мяча);
А1 – В,t3– расстояние и время определения принимающим игроком, направления, траектории и
скорости полета мяча;
В – С – начало движения выбора места принимающим игроком в условную точку приема мяча;
С – С1 – условная точка окончания ответного действия, выбор технического способа приема мяча;
D – E– диапазон точности предполагаемой точки контакта и обработки мяча платформой ударноконтактного механизма;
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В – Е,t4 – условное время начала действия принимающего игрока в режиме программного
автоматического управления(готовится на тренировочных занятиях + результативная отработка до
автоматизма), окончательное принятие технико-тактического решения;
Е – задержка дыхания, условная точка момента контакта с мячом(сложное сочетание
амортизационного
точного
движения,
зрительно-моторной
реакции,
моторно-мышечной
чувствительности с выбором удачного геометрического угла принимающей конструкции платформы для
точного направления передачи мяча;
F – условная точка подготовки волейболиста к приему мяча с подачи соперника.

Исследования
и анализ показали какие основные факторы влияют на
сложность (максимальный риск) силовой подачи:
- скорость разбега;
- резкость верхнего плечевого пояса руки и сила ударного движения;
- высота точки нанесения удара по мячу;
- длина места подачи с впрыгиванием в площадку или из – за пределов
площадки;
- траектория (снизу вверх, по прямой, сверху вниз), то есть угол вылета и
падения мяча, на что влияет сопротивление воздуха (подымает или прижимает мяч).
Наши наблюдения позволили определить количество принимающей нагрузки и
распределение его между игроками команды в первом приеме мяча с подачи.
Результаты показали, что принимающая нагрузка в основном находится в следующих
статистических параметрах: волейболисты 1-темпа – 0,5-2%; диагональный – 2-5%;
два волейболиста второго темпа – 25-50%; «либеро» – 40-70%. Соотношение
принимающей нагрузки может меняться в основном между волейболистами 2 темпа
и «либеро» в зависимости от установок тренера команды соперника, исходя из
ведения стратегии и тактики подачи или его оценки удачного или неудачно ведущего
игру в приеме волейболиста принимающей команды. Распределение принимающей
тренировочной нагрузки в совершенствовании приема мяча обязательно учитывается
в учебно-тренировочном процессе.
Умение быстрого анализа сочетания позитивного и негативного баланса
качества подачи и приема мяча-аналитическое средство и неотъемлемая часть
деятельности тренеров для успешной подготовки и устранения ошибок
волейболистов и команды в целом. Позитивный баланс качественной и эффективной
подачи и приема мяча в конечном итоге приводит к росту мастерства волейболистов.
Возрастающая сила, точность и разнообразие подач вынуждает волейболистов
приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям подачи, тем самым
совершенствовать способы приема
мяча.
Зона А – качество доводки мяча
равно 100%;
Зона В – качество доводки мяча
равно 90%;
Зона С – качество доводки мяча
равно 60-70%;
Зона D – качество доводки мяча
равно 30%;
Не принятого мяча равно 0%.
Рис. 3. Ориентационная карта, позволяющая анализировать качество первой передачи
мяча по направлению
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Зона А – качество доводки мяча
равно100%;
Зона В – качество доводки мяча
равно60-70%;
Зона С – качество доводки мяча
равно30%;
Зона D – качество доводки мяча
равно10-15%;
Не принятого мяча равно0%.

Рис. 4. Карта, позволяющая анализировать качество первой передачи мяча по
направлению и высоте

Открытыми остаются вопросы исследований влияния менструальных периодов
(женщины), силовой подготовки непосредственно перед самой игрой на качество
приема мяча у женщин и мужчин, а также оперативного анализа действий соперника.
В учебно-тренировочном процессе и играх необходимо добиваться
максимального результата дисциплинированной доводки мяча в зону А по
направлению и высоте передачи мяча. Качество первой передачи мяча с приема
считается успешным, когда 75-80% мячей передается в зоны А и В связующему
игроку, 15-20% остаются в игре зон С и D и только 5-10% оказываются
проигранными (рис. 3 и 4).
Одним из важных аспектов современного волейбола является контроль и анализ
действий соперника во время подачи и приема мяча в видео регистрации различными
методами.
Основные аспекты такого контроля:
- определение и стратегии подач соперником;
- выявление техники и степени риска (агрессивность);
- регистрация всех стилей подач, степени риска, зоны подач, скоростных
параметров полета мяча в каждой расстановке соперника;
- регистрация волейболистов соперника, владеющих и применяющих разные
стили подач(табл. 3).
Таблица 3
Контроль и регистрация эффективности подач
№
Стиль подачи, степень риска,
Эффективность
подающего
зона подачи
+4
+3
+2
+1
0
Сп-МР-5, Сп-МР-6,
№5
Сп-МР-5, Сп-МР-5
12
13
14,24
№9
Пп-КР-1
17
Пл-ТТ-6, Пл-ТП-4,
19,20,
№ 12
Пл-МР-1, Пп-КР-1
21,22
где +4 –выигрыш мяча; +3 – соперник неудачно принял мяч, мяч вернулся на сторону подающих; +2 –
ограничить успешную игру связующего игрока в выборе организованных тактических «легенд»;
отсутствие передачи 1 темпу; +1 – связующий соперника играет все возможные тактические «легенды»; 0
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– ошибка при подаче; Сп – силовая подача в прыжке; Пп – планирующая в прыжке; Пл – планирующая с
места; 24 – на каком очке подан мяч.

Тактические цели и аспекты контригры против подачи
соперником включает следующие постулаты:
- баланс расположения принимающих игроков (правильное
построение схемы приема);
- сочетание игроков приема с учетом нивелирования их
индивидуальных слабых особенностей, а также с учетом
выполнения еще и других функций в нападении (кроме
«либеро»);
- определение зон ответственности в «конфликтных»
точках между принимающими в ситуациях подачи соперником
мяча по линии, по диагонали;
- определение стабильности и надежности в зонах ответственности каждого
принимающего игрока;
- недопущение усиления игры соперника в подаче мяча на слабых, ошибочных
расстановках принимающих;
- провоцирование соперника на изменение стиля и риска подачи в сторону
ошибки и ослабления «давления» подачей;
- создание исключительно комфортных условий игры для связующего своей
команды при первом приеме мяча.
Исходя из результатов наблюдений, мы попытались найти практические пути
эффективных методических рекомендаций для успешной подготовки команд.
Так, в частности, отбор и подготовка принимающих игроков должна быть
многолетней, тщательной и многогранной, включающей в себя различные комплексы
тренировочных этапов, базовой специализации, а именно:
1 этап. Создание базовой функциональной, технической и физической
подготовленности с учетом индивидуальной техники и физических качеств игрока;
2 этап. Надежная и эффективная игра волейболистов в приеме мяча. Создание
взаимосвязи технической и тактической подготовки, включая в себя расширение
индивидуального
тактического
мышления,
обеспечивающего
реализацию
достаточного спектра тактических «легенд».
3 этап. Освоение специфической
индивидуальной, групповой тактики и
командных действий.
4 этап. Выведение игрока на высокий психофизический уровень. Проявление
индивидуальных лидерских качеств в спортивных состязаниях.
Надежная и эффективная игра ваших подопечных в приеме первого мяча и ваша
агрессивная подача, разрушающая прием мяча, должна обескураживать соперника.
Такая игра может дать преимущество в развитии и разнообразии атак, заставит
противника сокращать арсенал его «тактических легенд» до самых примитивных или
еще больше рисковать, а значит, возможно, еще больше ошибаться.
Методически необходимо построить учебно-тренировочный процесс по такой
схеме, которая будет способствовать формированию стабильного, совершенного,
вариативного технико-тактического мастерства, что позволит успешно действовать
игрокам в усложненных и экстремальных условиях игры.
Для этого необходимо на тренировках моделировать следующие условия:
- усложнять и расширять варианты исходных, промежуточных и конечных
положений, подготовительных действий в приеме мяча;
- ограничивать или расширять пространственные границы выполнения приемов
и действий;
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- ограничивать или удлинять временные отрезки действий;
- усложнять условия ориентировки в пространстве;
- выполнять приемы и действия в непривычных или нестандартных условиях
(различные залы с различным покрытием, разное время суток, смена климатических
поясов и условий и пр.);
- моделировать различные варианты условного противника;
- провоцируя партнеров, создавать неадекватные реагирования и др.[4].
Успешность роста технического мастерства будет зависеть от сочетания
функциональных и физических возможностей волейболистов – на этом строятся,
подбираются тренировочные средства развития и совершенствования. Во время
тренировок в приеме и первой передаче мяча не следует моделировать
приближенные и более усложненные условия ведения подачи соперника. Тем более,
что соперник вводит мяч в игру, ставя различные задачи, выбирая наиболее
эффективный технический способ затруднить прием, решая несколько вариантов
оперативных тактических задач. Это подача в худшего принимающего; между
принимающими; в нападающего передней линии; в игрока первого темпа (отрезать
первый темп от быстрой атаки); в основного доигровщика (оттянуть в зону защиты
8-9 м); за счет подачи разрушить организацию командного приема. Непосредственно
работая над приемом мяча с подачи, следует продумывать, разрабатывать и вносить
разнообразие в условия упражнений, тренируя зрительно – моторную реакцию в
сочетании с рациональной техникой выполнения. Это обусловливает:
- дифференциацию и антиципацию пространственно-временных компонентов
соревновательных ситуаций;
- выбор момента начала движений в целях успешного противодействия
противнику или взаимодействия с партнером по команде;
- адекватность
определения
направления,
амплитуды,
скоростнах
характеристик, глубины и ритма действий своих, противника и партнеров [4].
Необходимо также обговаривать с волейболистами, какие «легенды» будут
функционировать в успешной ситуации и их применение в цейтноте.
На основании поисков путей совершенствования мы выработали следующие
рекомендации для разработки средств совершенствования приема мяча с подачи:
1. Прием мяча от с различных способов подачи: прямая планирующая (с места,
в прыжке), боковая планирующая, силовая, силовая подкрученная.
2. Прием подач с различного расстояния с учетом тенденций развития
современной игры.
3. Прием подач с различных точек ширины 9-метровой линии подачи.
4. Прием подачи, выполненной с различной силой, скоростью и траекторией.
5. Прием подачи с различного интервала выполнения подачи.
6. Прием подачи, находясь в узком пространстве между принимающими
игроками (4-5 принимающих).
7. Прием подачи, находясь в большом пространстве между принимающими
игроками (2-3 принимающих).
8. Прием подач с различных нестандартных исходных положений (лежа, сидя,
стоя спиной к подающему игроку, после кувырка или переката и т. п.).
9. Прием подач в различных условиях: мерцающая фотовспышка, закрытая
сетка, продув потоками воздуха в различных направлениях пространства над сеткой
для моделирования изменения траектории полета мяча и т. п.
10. Прием подач с укороченного расстояния (с подставки, тумбочки), уменьшая
время подготовки к приему мяча.
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Необходимо добиваться в приеме мяча максимального качества, эффективности
и контрагрессивности передачи мяча. При этом варьируя временем на прием и
обработку мяча, моделируя подачи по стилю, сложности, силе и скорости (табл. 4).
Таблица 4
Рекомендуемое распределение времени совершенствования в технике
приема мяча с различной степенью сложности
Мужчины

Особенности
подачи

Любая с
высокой
траекторией
Планирующая
Планирующая
скоростная«кр
итическая» с
места и в
прыжке
Силовая(женщ
ины)
Силовая
«критическая»
(мужчины)

Скорость
полета
мяча
после
подачи
(м/сек)

Диапазон
скорости
(км/час)

%
соотношения
сложности подач
в тренировочном
процессе

Женщины

Контрагрессивный
прием и
передача
мяча

%
соотношения
сложности подач
в тренировочном
процессе

Контрагрессивный
прием и
передача
мяча

6-12

21-43

5

100%

10-15

100%

14-16

50,4-57,6

25-30

90%

25-35

75%

17-20

61,2-72

25-30

75%

15-30

50%

21-28

75,6-100,8

15-25

75%

10-15

45-50%

30-39

108-140

15-20

50%

3-5

25%

Тренировочные нагрузки
совершенствования приема мяча с подачи
планируются с учетом этапа подготовки, уровня развития двигательных качеств,
качества технического исполнения и остроты чувства мяча (остроте чувства мяча
необходимо уделять специальное время в теоретических и практических занятиях)
табл. 5.
На каждом этапе подготовки нагрузки строятся с учетом индивидуальных,
групповых и командных заданий к предстоящим играм. Для команд «элитного»
уровня мы рекомендуем в течение недельного цикла следующую величину нагрузки:
в процессе подготовительного периода - 8 индивидуальных и 4 групповых занятия по
25-30 мин в приеме мяча, сериями по 5-8 приемов подряд. При этом обязательно,
минимум один раз в недельном цикле, тестирование качества приема мяча с
ведением хронологических таблиц повышения и ухудшения качества технической
обработки и доводки мяча, в зону пасующего по высоте, направлению и скорости
передачи мяча с обязательной реализацией всех возможностей второй передачи мяча
связующим игроком разных по сложности и скорости. Оценка осуществляется таким
образом: из 10 подач в зону приема 9-10 качественных приемов в зону по высоте и
направлению – отлично; 8-9 –хорошо; минимум –7 – удовлетворительно).
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В ходе соревновательного периода должно быть 2-3 тренировочных занятия по
30-40 мин на быстрое и интенсивное выполнение упражнений на прием мяча с
подачи, и 2-3 – с учетом командных задач при тренировке стандартных положений
(К-1).При этом в зависимости от предполагаемой тактики подачи мяча соперником
(каждой конкретной ситуации) четко и строго моделируются и распределяются
объемы принятых мячей между «либеро», универсалами и другими игроками
второстепенного плана в приеме мяча.
Таблица 5
Рекомендуемые в тренировочных занятиях объемы и интенсивность
нагрузки при совершенствовании приемов мяча с подачи
Время
Объем
Интенсивность
восстановления
пауза
кол-во
частота приема
отдыха
величина
кол-во серий
мячей
степень
мячей с подачи
между
в серии
сериями
Малый
1-2
5-6
Низкая
1 мяч 7-8 сек.
10-20 сек.
30 сек.Средний
3-4
8-12
Средняя
1 мяч 3-6 сек.
1 мин.
Большой
5 и больше
14 и больше Высокая
1 мяч 1-2 сек.
2-3 мин.
Итак, в данной статье мы сделали попытку показать, что качественно иной
волейбол, более удовлетворяющий специалистов и обладающий более высокой
зрелищностью, «интеллектуальной» насыщенностью, может быть осуществлен в
рамках повышения «агрессивности» каждого игрового эпизода – будь то эпизод
нападения или защиты.
Выводы. Психологические и фундаментальные методические приоритеты
совершенствования подачи и приема мяча должны увязываться с их постоянной
коррекцией, исходя из анализа условий технико-тактической подготовки соперника в
этих компонентах игры, с постановкой целей и мотивационной ориентацией на
множество факторов внешнего и внутреннего порядка, определяющих
эффективность процесса подготовки к соревновательной деятельности. Необходимо
гибко изменять их в каждой конкретной ситуации, от чего в значительной степени
зависит эффективность спортивного совершенствования, а, в конечном итоге, и
спортивного результата. Принципиально важным моментом в поддержании
устойчивого интереса к освоению принципиальных основных игровых компонентов
игры - подачи и приема мяча, является постоянная статистически-аналитическая
совместная работа тренера и волейболистов.
1.
2.
3.
4.
5.
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АННОТАЦИИ

ПОИСК ПУТЕЙ ТРЕНИРОВКИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АГРЕССИВНОЙ
ПОДАЧИ И КОНТРАГРЕССИВНОГО ПРИЕМА МЯЧА КАК ОСНОВНЫХ
КОМПОНЕНТОВ КАЧЕСТВА ВЕДЕНИЯ ИГРЫ В СОВРЕМЕННОМ ВОЛЕЙБОЛЕ
Владимир Прокопович, Олег Соловьев, Татьяна Гузенко-Прокопович
Восточноукраинский национальный университет имени В. Даля
Кременецкая областная гуманитарно-педагогическая академия имени Т.Шевченко
Авторы направили свой поиск на выявление современных тенденций развития волейбола,
а именно, основных компонентов игры - агрессивной подачи и контрагрессивного приема мяча.
Определялись качественные и эффективные средства подготовки волейболистов, осуществляется
попытка анализа и выработки методических рекомендаций, путей совершенствования для
успешной подготовки команд в этих изначально первостепенных компонентах игры;
«агрессивной» подачи и успешного первого приема мяча.
Кроме этого, заострили внимание на внутрипсихологических, индивидуальных аспектах
реализации этих компонентов игровой практики. Ибо именно они являются тем, благодаря чему
игрок оказывается способным осуществлять успешные действия.
Введены в терминологию новые понятия, характеризующие современную игру;
определена функциональная роль агрессивной подачи и контрагрессивного приема мяча в
процессе формирования командных технико-тактических схем игры, направленных на
ограничение диапазона «игровых легенд» соперника.
Ключевые слова: агрессивная подача, контрагрессивный приём, первый мяч, волейбол,
анализ.
ПОШУК ШЛЯХІВ ТРЕНУВАННЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ АГРЕСИВНОЮ
ПОДАЧЕЮ І КОНТРАГРЕССІВНОГО ПРИЙОМ М'ЯЧА ЯК ОСНОВНИХ
КОМПОНЕНТІВ ЯКОСТІ ВЕДЕННЯ ІГРИ В СУЧАСНОМУ ВОЛЕЙБОЛ
Володимир Прокопович, Олег Соловйов, Тетяна Гузенко-Прокопович
Східноукраїнський національний університет імені В. Даля
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Т.Шевченка
Автори направили свій пошук на виявлення сучасних тенденцій розвитку волейболу, а
саме, основних компонентів гри - агресивної подачі і контрагрессівного прийому м'яча.
Визначалися якісні та ефективні засоби підготовки волейболістів, здійснюється спроба аналізу і
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вироблення методичних рекомендацій, шляхів вдосконалення для успішної підготовки команд в
цих споконвічно першорядних компонентах гри; «Агресивною» подачі і успішного першого
прийому м'яча.
Крім цього, загострили увагу на внутріпсіхологіческіх, індивідуальних аспектах реалізації
цих компонентів ігрової практики. Бо саме вони є тим, завдяки чому гравець виявляється
здатним здійснювати успішні дії.
Введено в термінологію нові поняття, що характеризують сучасну гру; визначена
функціональна роль агресивної подачі і контрагрессівного прийому м'яча в процесі формування
командних техніко-тактичних схем гри, спрямованих на обмеження діапазону «ігрових легенд»
суперника.
Ключові слова: агресивна подача, контрагрессівний прийом, перший м'яч, волейбол,
аналіз.
SEARCH FOR TRAINING AND IMPROVEMENT OF FEED AND AGGRESSIVE
KONTRAGRESSIVNOGO RECEIVING THE BALL AS THE BASIC COMPONENTS OF
QUALITY OF PLAY IN THE MODERN VOLLEYBALL
Vladimir Prokopovich, Oleg Solovyov, Tatiana Gouzenko, Prokopovich
East-Ukrainian National University named after V. Dahl
Kremenetskaya Regional Humanitarian Pedagogical Academy named after Taras Shevchenko
The authors directed their search to identify current trends in volleyball, namely, the main
components of the game - an aggressive feeder and kontragressivnogo receiving the ball. Determine the
qualitative and effective means of training volleyball, is an attempt to analyze and make policy
recommendations, how to improve for the successful preparation of these teams in the initial primary
components of the game; "Aggressive" supply and the successful first intake of the ball.
In addition, highlighted the vnutripsihologicheskih, individual aspects of the implementation of
these components match practice. Because they are so, so that the player is able to carry out successful
operations.
Introduced new concepts in the terminology describing the modern game; defined functional role
of an aggressive feeding and kontragressivnogo receiving the ball in the formation of the team technical
and tactical play schemes, aimed at limiting the range "game legends" opponent.
Key words: aggressive feed, kontragressivny reception, the first ball, volleyball, analysis.

ОСОБЛИВОСТІ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БАДМІНТОНІ
Олена Прус
Національний технічний університет «Харківський Політехнічний Інститут»
Постановка проблеми. Змагальна діяльність є основним елементом спортивної
активності і передбачає демонстрацію і оцінку можливостей спортсменів у різних
видах спорту відповідно до властивих їм правил, змістом рухових дій, засобами
змагальної боротьби й оцінки результатів [1].
Система змагань у бадмінтоні має значні відмінності від інших видів спорту, які
впливають на побудову тренувального процесу, планування змагань, особливої
системи оцінки результатів спортсмена.
Для вдосконалення системи оцінки результатів змагань та індивідуального
плану змагань бадмінтоністів високої кваліфікації необхідно виявити особливості
змагальної діяльності в бадмінтоні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До теперішнього часу більшість
книг, статей, дисертацій, присвячених підготовці спортсменів, обходить стороною
найважливішу її складову - систему змагань, її загального (командного) та
індивідуального календарів, яка поряд із системою тренування відіграє вирішальну
роль в досягненні високих спортивних результатів, але по розробленості залишається
поки в більшості видів спорту майже на "зародковому" рівні [2].
Красиков А.А. у розглядав спільні завдання та функції змагальної діяльності,
історію змагань, педагогічні функції змагань, роль змагань у системі підготовки
спортсменів, тенденції динаміки спортивних досягнень [3]. Модельні характеристики
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змагальної діяльності розглядав у своїй роботі Шустин Б.Н. [4]. Він також зазначає,
що необхідні чіткі і повні знання про зміст і результати змагальної діяльності в
кожному окремому виді спорту. При цьому питання особливостей змагальної
діяльності в бадмінтоні раніше не розглядалося. Отже, аналіз та виявлення
особливостей змагальної діяльності в бадмінтоні для покращення системи оцінки
результатів та індивідуального планування змагань спортсменів є актуальним.
Дослідження виконано згідно Зведеного плану науково-дослідницької роботи у
сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр. за напрямом 1.2.4. «Науковометодичні основи використання інформаційних технологій при підготовці фахівців
галузі фізичної культури і спорту» (номер держреєстрації 0106U011994).
Мета дослідження: виявлення особливостей змагальної діяльності в
бадмінтоні.
Методи та організація дослідження: метод узагальнення та систематизації
літературних джерел та офіційних веб-сайтів за темою роботи, логічні методи.
Результати дослідження. Однією з головних особливостей ведення змагальної
діяльності в бадмінтоні є насиченість календарю змагань і абсолютне переважання
комерційних стартів.
Змагання проводяться протягом усього річного циклу, при цьому рівень змагань
різний. Турніри розділені на ранги залежно від призового фонду та кількості очок в
рейтинг. Турніри рівня топ серії, гран-прі чергуються з турнірами нижчого рівня. При
цьому гравці високого класу беруть участь мінімум в 8-10 міжнародних стартах і в 34 національних. Більшість гравців виступають паралельно і в клубних чемпіонатах,
які тривають протягом півроку. Відповідно, змагальний період бадмінтоніста триває
протягом 9-10 місяців у році [6].
У бадмінтоні використовують систему рейтингового оцінювання в річному
циклі змагань. Рейтинг є одним з основних показників, що відображають силу та
майстерність спортсмена відносно до суперників в даному виді спорту.
Для участі в головних турнірах, як чемпіонат світу, Європи, Олімпійські ігри
необхідно пройти відбір: зайняти певне місце в рейтингу шляхом набору необхідної
кількості очок за перемоги в міжнародних турнірах.
Для проведення змагань здебільш використовують систему змагань з
вибуванням (олімпійку).
Ця система передбачає гравцям високого класу велику кількість ігор за
маленький проміжок часу. Наприклад, бадмінтоніст може на турнірі грати до 6-и ігор
за день. Таким чином, спортсмен значно втомлюється за турнір, та фізично не в змозі
грати велику кількість турнірів.
Таблиця 1
Кількість змагань гравців збірної команди України з бадмінтону в сезоні
2011-2012 років.
Місце гравця в світовому рейтингу
Кількість
Кількість
національних
міжнародних
Одиночна Парна
Змішана
ФІ
змагань
змагань
категорія категорія парна
категорія
Грига Л.
33
1
16
Прус О.
86
60
34
2
16
Кобцева Г.
60
124
2
19
Завадський Д.
46
104
1
23
Атращенков В. 77
34(124)
2
20
Конов В.
199
104
237
3
10
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Також треба зауважити, що кожна гра – це окремий старт спортсмена, підчас
якого необхідне максимальна витрата фізичних та психологічних сил, тому що
програш однієї гри призводить до вибування з подальшої боротьби.
Для наочності надамо таблицю кількості ігор в міжнародних змаганнях за сезон
2010-2011 кращих українських бадмінтоністів.
Таблиця 1 демонструє, що гравці національної збірної команди України
приймають участь у великій кількості міжнародних змагань. При цьому вони майже
не беруть участь в національних першостях для заощадження сил. Від цього
страждає рівень національних турнірів. Система національного рейтингу дозволяє
участь гравця в одному турнірі в 3 роки для підтримання місця в рейтинг-листі.
Підвищення рівня національних змагань сприяє підвищенню загального рівня
гри бадмінтоністів України. Тому є необхідним вдосконалення системи оцінки
результатів національних змагань з врахуванням інтересів бадмінтону України та
гравців високої кваліфікації.
Аналіз індивідуальних календарів змагань гравців країн-лідерів в бадмінтоні в
рік Олімпійського відбору (сезон 2011-2012) показав, що кількість міжнародних
стартів в році варіюються від 8 до 12. У той же час кількість міжнародних турнірів
членів збірної команди України – 10- 23. При цьому кількість гравців, що постійно
беруть участь у міжнародних змаганнях з країн-лідерів бадмінтону 15-23. Українців
же у світовому рейтингу 7 (рис. 1).
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Рис 1. Порівняльна характеристика кількості міжнародних турнірів та
результатів Олімпійських ігор 2008 країн - лідерів в бадмінтоні та України.
Рисунок 1 відображає, що велика кількість змагань українських гравців не
призвела до більш вдалого результату на Олімпіаді 2008, ніж середня кількість
турнірів гравців країн-лідерів бадмінтону. В той же час більша кількість гравців
країни, що беруть участь у міжнародних стартах надає значні шанси на покращення
результату лідера. Отже, більша кількість гравців міжнародного рівня призводить до
вищого загального рівня бадмінтону в країні.
Однією з найважливіших завдань гравця та тренера стає детальне грамотне
планування змагального періоду з врахуванням рангу турнірів, їх територіального
знаходження, необхідної кількості турнірів для проходження відбору на головні
турніри. Протягом сезону стає необхідним корегування плану змагань гравця
залежно від його фізичного стану, результатів попередніх турнірів, зовнішніх
факторів.
Отже, важливим завданям федерації країни стає вдосконалення відбору гравців
до збірної команди, розширення складу команди, та планування міжнародних змагань
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гравців високого національного рівня, перспективних юніорів, планування участі в
дитячих міжнародних стартах юнаків, відродження проведення юніорських та
юнацьких міжнародних турнірів.
Висновки:
1. Основні особливості змагальної діяльності в бадмінтоні:
- насиченість календарю змагань і абсолютне переважання комерційних стартів;
- рейтингова оцінка результатів змагальної діяльності;
- необхідність проходження відбору для участі в головних турнірах, як
чемпіонат світу, Європи, Олімпійські ігри;
- розділення турнірів на ранги залежно від призового фонду та кількості очок в
рейтинг;
- використання системи змагань з вибуванням (олімпійку) для проведення
змагань;
- кожна гра – це окремий старт спортсмена, підчас якого необхідне максимальна
витрата фізичних та психологічних сил.
2. Гравці національної збірної команди України приймають участь у великій
кількості міжнародних змагань. При цьому вони майже не беруть участі в
національних першостях.
3. Є необхідним вдосконалення системи оцінки результатів національних
змагань з врахуванням інтересів бадмінтону України та гравців високої кваліфікації.
4. Однією з найважливіших завдань гравця та тренера є детальне грамотне
складання плану змагань з врахуванням рангу турнірів, їх територіального
знаходження, необхідної кількості турнірів для проходження відбору на головні
турніри.
5. Важливою задачею федерації країни стає внесення змін до складу збірної
команди та календарю національних та міжнародних змагань.
Подальший напрямок досліджень. У наступних дослідженнях планується
подальше вивчення змагальної діяльності в бадмінтоні, створення та апробація нової
системи національного рейтингу.
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АНОТАЦІЇ
ОСОБЛИВОСТІ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БАДМІНТОНІ
Олена Прус
Національний технічний університет «Харківський Політехнічний Інститут»
В роботі розглянуто особливості планування змагань бадмінтоністів високого рівня.
Приведена порівняльна характеристика кількості міжнародних турнірів та результатів
Олімпійських ігор 2008 гравців країн - лідерів в бадмінтоні та Українців. Виявлено основні
особливості змагальної діяльності в бадмінтоні. Сформульовані шляхи підвищення рівня
національного бадмінтону за допомогою внесення певних змін до збірної команди, календарю
змагань та системи рейтингу.
Ключові слова: змагальна діяльність, бадмінтон, система змагань, календар змагань,
гравець, рейтинг.
ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БАДМИНТОНЕ
Елена Прус
Национальный технический университет «Харьковский Политехнический Институт»
В работе рассмотрены особенности планирования соревнований бадминтонистов высокого
уровня. Приведена сравнительная характеристика количества международных турниров и
результатов Олимпийских игр 2008 игроков стран - лидеров в бадминтоне и Украины. Выявлены
основные особенности соревновательной деятельности в бадминтоне. Сформулированы пути
повышения уровня национального бадминтона посредством внесения определенных изменений
в сборную команду, календарь соревнований и систему рейтинга.
Ключевые слова: соревновательная деятельность, бадминтон, система соревнований,
календарь соревнований, игрок, рейтинг.
FEATURES OF COMPETITIVE ACTIVITY IN BADMINTON
Оlena Prus
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
The features of the planning of tournaments for badminton players are described in the article. A
comparative characteristic of number of international tournaments and the results of the 2008 Olympic
Games of countries - leaders in badminton and Ukrainian has been shown. The basic features of
competitive activity in badminton have been founded. The ways to improve the level of national
badminton by making some changes to the national team, tournament calendar and ranking system has
been formulated.
Key words: competitive activity, badminton, system of competition, competitive calendar,
badminton player, ranking.

СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ФІНСЬКИХ БІГУНІВ
Микола Пуздимір, Василь Митурич, Віктор Романенко, Дмитро Присяжнюк
Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського
Актуальність. З 1912 року фінські бігуни на середні і довгі дистанції
вважаються сильнішими у світі. Серед чемпіонів і призерів Олімпійських ігор бігуни
з країни тисячі озер вперше з’явились на V Олімпіаді у столиці Швеції Стокгольмі.
На цих змаганнях чемпіон Фінляндії Х. Колехмайнен тричі підіймався на п’єдестал
пошани, виборовши золоті медалі в бігу на 5000, 10000 метрів і в кросі на 12 км.
Крім того команда Фінляндії посіла друге командне місце, програвши господарям
змагань – шведам.
І ще більшого успіху добиваються фінські бігуни на наступних іграх у
Антверпені (Бельгія), де знаменний Пааво Нурмі виграв дві золоті нагороди (10000 і
крос 8000 м і одну срібну – 5000 м.), Х. Колехмайнен повторив свій попередній успіх
у марафонському бігу.
Тріумфальним для фінських бігунів залишились ігри у Парижі (1924 р.) і
особливо, в Амстердамі (1928 р.). На цих змаганнях фіни перемогли на усіх
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дистанціях від 1500 м до марафонського бігу включаючи кросові дистанції і 3000 м з
перешкодами.
На наступних Олімпійських іграх успіх фінських бігунів були значно
скромнішими. Повернути славу кращих бігунів світу у бігу на витривалість їм
вдалося лише у 1972 році на Олімпіаді у Мюнхені і повторити у 1976 році у
Монреалі завдяки, в першу чергу, Л. Вірену, а також П. Васала, Т. Кантанену і М.
Вайніоо.
Лассе Вірена можна вважати гідним слави знаменитого Пааво Нурмі, який на
трьох Олімпіадах (VII, VIII, XIX) здобув 9 олімпійських нагород, це найвищий
результат за всю історію Олімпійських ігор, повторити цей успіх зміг відомий
американський легкоатлет К. Льюїс.
Л. Вірен, виступаючи на двох олімпіадах у бігу на 5000 10000 м.(Мюнхен 1972
р і Монреаль, 1976 р.) здобув максимум медалей – чотири із чотирьох. Це перший
випадок в історії бігу на довгі дистанції за програмою Олімпійських ігор. Варто
нагадати, що крім Олімпійських ігор, вдало виступали фіни на чемпіонатах Європи,
який вперше був проведений у 1934 році в Італії. На цих змаганнях перемогою в бігу
на 10000 м став И. Салманен його співвітчизник А. Тойвонен переміг у
марафонському бігу.
На наступних Європи переможцями стали:
Т. Мякі – 5000 м (1938 р.);
Н. Салмінен – 10000 м (1938 р.);
В. Муймонен – марафон (1938 р.);
В. Хейно – 10000 м (1946 р.);
М. Хистанен – марафон (1946 р.);
В. Карвонен – марафон (1954 р.);
Ю. Вяятяйнен – 5000 м (1971 р.);
Ю. Ваатяйнен – 10000 м (1971 р.);
М. Вайнна – 10000 м (1978 р.).
Спортсмени країни Суомі за всі минулі олімпійські ігри завоювали 26 медалей у
бігу на середні, довгі і марафонські дстанції, 21 раз поліпшували рекорди світу, тому
сьогодні доводиться говорити про так звану «фінську школу » бігу.
Мета нашої роботи зробити аналіз системи підготовки фінських спортсменів у
бігових видах на витривалість починаючи з 1912 року, коли були проведені V
Олімпійські ігри до наших днів.
Методи дослідження: аналіз вітчизняних і фінських літературних джерел з
питань методики підготовки бігунів на середні і довгі дистанції.
Виклад основного матеріалу. Відомо, що методика тренування фінських
легкоатлетів тісно пов’язана з методикою А. Лідьярда, який два роки працював у цій
країні. Він поєднав англійську і шведську школи з досвідом фінських бігунів
минулих років, створивши національну систему підготовки.
Для фінської системи підготовки в першу чергу характерне точне планування
тренувального процесу у якому головна увага приділяється основним змаганням
спортивного сезона. Головним засобом у підготовці спортсменів є тривалий біг на
базі якого застосовується інтервальний метод. Тут важливо структурно правильно
розподілити тренувальні методи у річному циклі з точки зору фізіології. Тільки
досвідчений тренер може підготувати бігуна у кращій спортивній формі до головних
змагань, враховуючи індивідуальні особливості спортсмена, тренувальні умови і т.д.
Фінські тренери стверджують, що після змагань важливо врахувати не лише
спортивний результат, але і відчуття бігуна після змагань.
324

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
Річний тренувальний цикл фінських бігунів розподілений на чотири етапи:
перший – це період розвитку аеробної витривалості, потім іде період спеціальної
сили і розвитку швидкісно-силової витривалості (біг по пагорбах і стрибки в гору).
Дальше слідує період передзмагальної підготовки (тренування на біговій доріжці) і
нарешті змагальний період підготовки. Річний тренувальний цикл складає 52 тижні.
У річних тренувальних циклах визначенні обсяг тренувального навантаження в
тижнях в аеробному і анаеробному режимах, його динаміка у місячному і річному
циклах, яке співвідношення аеробного і анаеробного тренувального навантаження, як
воно змінюється в період розвитку спеціальної сили у змагальному періоді
підготовки. Якщо уявити все це графічно, то тренувальне навантаження буде мати
вигляд хвилеподібної кривої. При цьому виділяються дві ділянки динаміки
навантаження. Перша – два тижні обсяг тренувального навантаження збільшується, а
третій – зменшується. Друга ділянка – три тижні навантаження збільшується, а
четвертий – зменшується. Все це з врахуванням усіх предметів основного і
додаткового навантаження і, звичайно, з обов’язковим медичним контролем.
Планом також передбачені тренувальні збори, яких у рік проводиться від 10 до
14. Тривалість зборів максимум два тижні, визначаються головні змагання сезону,
передбачено 6 – 7 тренувальних тижнів у середьогірї.
Фінські тренери переконані, що тренувальна структура багаторічної підготовки
є єдиним процесом як для юнаків, так і для дорослих і між ними немає різниці.
Одним із основних положень багаторічної підготовки є поступове зростання
обсягу і інтенсивності тренувального навантаження. Фіни вважають, що якщо
максимальний обсяг річного тренування підлітків 12 – 14 років умовно вважати за
100%, так за перший рік він повинен складати 40 %, до четвертого року – 95%.
Тренувальний обсяг у віці 12 – 14 років повинен бути спрямований тільки на
аеробний режим, у 15 років можна виконати обсяг від 60 до 100 км на тиждень, темп
індивідуальний. У 20-річному віці і вище потрібно тренуватись 2 – 3 рази на день.
Тижневе навантаження повинно складати приблизно 200 км. Фінські фахівці
рекомендують виконувати спеціальну роботу тільки після створення функціональної
бази – у рівномірному темпі в темпі 50 – 60 % від максимального. Не менш важливим
у цей період є біг зі зміною швидкості (фартлек).
Етап аеробної витривалості триває 25 – 34 тижні. Перші чотири тижні
призначені для активного відпочинку. Одним із головних завдань на цьому етапі є
підвищення рівня стійкого стану між аеробною і анаеробною роботою К. Синконен
визначив стійкий стан у режимі ЧСС в інтервалі 140 – 170 ударів за хвилину. Якщо
запропонувати бігуну дистанцію, наприклад, 20 км то встановиться цей ритм ЧСС
(140-170). Якщо бігун пробігає другу частину повільніше, ніж першу, це означає що
заданий в першій половині темп не відповідає його функціональному стану, якщо
навпаки, друга частина пройдена швидше першої, це означає що спортсмен розпочав
біг занадто повільно, тобто не використав резерв своїх можливостей. Фінські
тренерив період розвитку аеробної витривалості тренування планують циклічно: 2 -3
тижні збільшують навантаження, після цього її знижують на 50- 20% попереднього
тижня.
Розподіл обсягу навантаження у процентах у недільному циклі:
Понеділок – тривалий біг – 10%
Вівторок – темповий крос (1 км – 3,30 хв) – 15%
Середа – тривалий біг (темп середній) – 18%
Четвер – фартлек – 10%
П’ятниця – темповий крос – 15%
Субота – тривалий біг – 10%
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Неділя – тривалий біг (темп середній) – 22%.
Обсяг бігу у недільному циклі (км).
Понеділок – тривалий біг у повільному темпі – 20 км.
Вівторок – темповий біг – 10 км.
Середа – тривалий біг у середньому темпі – 15 км.
Четвер – фартлек – 10 км.
П’ятниця – тривалий біг – 20 км.
Субота – темповий біг – 10 км.
Неділя – тривалий біг – 15 км.
Розвиток швидкісно-силової витривалості – це особливий етап. Найважливішим
у цей період є розвиток сили а саме: бігу у затруднених умовах у гору, по снігу, піску.
Тривалість періоду – 6 – 8 тижнів. Обсяг бігу в аеробному режимі зменшуються,
в анаеробному-зростає. У цей період проводиться тренування над підвищенням
швидкості, втраченої у попередній період. Завдання цього етапу: збільшення
довжини кроку, відновлення і реабілітація організма спортсмена. Зміст тренування
виглядає так: 3 – 5 км бігу у повільному темпі,стрибки в гору (5 – 15о), довжина 200 –
800 м, кількість серій 3 – 5.
Фінські фахівці не рекомендують силових вправ зі штангою, гантелями і
іншими засобами. Вони вважають, що достатньо бігу у затруднених умовах. Такі
тренування не збільшують м’язової маси, але розвивають спеціальну силу.
Передзмагальний період триває 8 тижнів. У цей час бігуни поступово готуються
до бігу зі змагальною швидкістю. Аеробна робота значно зменшується і поступово
збільшується анаеробне навантаження. Це самий важливий етап, у якому
встановлюється відповідний режим відпочинку, удосконалюється відповідна техніка
бігу К. Сіінконем пише, що при удосконаленню техніки слід звернути увагу на
індивідуальну манеру при якій звертається увага на положення тулуба, голови,
роботу рук і ніг, довжину кроку. Техніка бігу удосконалюється у повторному бігу на
100-метровому відрізку в неповну силу при нормальному кроці, укороченому і
подовженому кроці. Може бути і змішаний біг, тобто різні варіанти кроку. Тренер
повинен постійно слідкувати за технікою і кожний раз виправляти помилки.
Фінські тренери пропонують наступний обсяг анаеробної роботи у залежності
від дистанції. Темп бігу ¼, ½, ¾ сили.
800 м – 3 (на відрізках від 100 до 600 м.)
1500 м – 3 (на відрізках від 100 до 1000 м.)
3000 м – 2 (на відрізках від 100 до 1500 м.)
5000 м – 1,5 (на відрізках від 100 до 2000 м.)
10000 м – 1 (на відрізках від 100 до 4000 м.)
Для розвитку швидкісної витривалості пропонується повторний біг, який
навчить організм «захищатись» від надлишку молочної кислоти і кисневого боргу. Це
тренування виконується у наступних варіантах.
1). 30х50 м у повну силу через 50м повільного бігу;
2). 6х200 м у повну силу через 100 м повільного бігу;
3). Фартлек схема бігу на розгляд.
Для розвитку швидкості пропонується наступні варіанти:
1). 6х100 м у повну силу, відпочивають 6 – 10 хв;
2). 6х1500 м виконується під гору, відпочинок 6 – 10 хв;
3). 6х200 м (150 ½ сили – 50м у повну силу, відпочинок 6 – 10 хв.)
Для розвитку аеробної витривалості пропонується наступний варіант:
1)
Тривалий повільний біг для відновлення;
2)
Фартлек;
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3)
Повільний, розминочний біг.
А структура мікроцикла цього періода має такий вигляд:
Понеділок – 20 км, тривалий біг;
Вівторок – 10х400 (60-63") відпочинок до відновлення ЧСС (120 уд/хв);
Середа – 10 км фартлек;
Четвер – 6х200 м повторний біг з високою швидкістю до відновлення ЧСС до
120 уд/хв.
П’ятниця – 15 км тривалого бігу у середньому темпі.
Субота – 6х150 м з максимальною швидкістю.
Неділя – 20х200 м (32 с) – інтервальний біг, відпочинок 200 м повільного бігу.
Запропонований мікроцикл показує, що у цьому етапі бігуни виконують роботу
великого обсягу, так як створений потенціал буде швидко витрачений. За допомогою
інтенсивності спортивну форму утримати неможливо. Якщо після контрольного бігу
і змагань бігун відчуває, що організм не відновлюється, навантаження потрібно
зменшити.
Через змагання спортсмен реалізує результати тренувань і отримує стимул для
подальшої роботи. На цьому етапі характерне скорочення тренувального обсягу.
При наближені змагань важливо вибирати тренування з максимальним
навантаженням. Останнім часом ці тренування проводяться перед самим змаганням і
враховують величину навантаження і час відпочинку до старта. Вона залежить від
наступних чинників: підготовки бігуна, віку, довжини дистанції, важливості
змагання, методики тренування.
Часто в останні дні перед змаганнями тренуються по індивідуальному плані.
На думку фінських фахівців перед змаганнями необхідно провести спеціальні
тренування, пов’язані з режимом харчуванням і психологічною підготовкою
спортсмена. У цьому випадку харчування протягом тижня перед змаганнями дуже
важливе. Це також своєрідне тренування, яке проводиться для зменшення процента
вмісту глікогену в крові, печінці і м’язах. Якщо змагання проходять у неділю, таке
тренування проводять у середу. Харчування в цей день складається із протеїну. Для
бігунів на 800 і 1500 м тренування проводиться на місцевості: 30 хв – бігу у
швидкому темпі, 30 хв відновлення, 3х5 хв. швидко, 5 хв – відновлення, 3х1 хв
швидко або 6х150 – 200 м з прискоренням – бігу підтупцем 150 -200 м.
Перша мета цих тренувань – витрачати м’язовий глікоген, друга, навпаки, з
метою використати глікоген, який сконцентрований у печінці і мобілізований для
використання, таким чином, ця частина тренування вичерпує запаси. Середня
кількість глікогена 1,5 г на 100 г м’язів. Після цього тренування залишається тільки
0,3 – 0,6 г глікогена на 100 г м’язової маси.
На наступний день після контрольного тренування, тобто в четвер, (якщо
змагання проводиться у неділю) приймається понад вуглеводна дієта, котра дає
бігуну необхідних 100 – 150 г вуглеводів в день. Ця дієта у вигляді над компенсації
підвищує нормальний процент глікогена майже у 2 рази проти норми (3,8 – 4,0) на
100 г м’язів. Понад вуглеводна дієта переривається за 8 годин до змагань.
Подальша підготовка проводиться наступним чином:
Середа виконання заплановано тренування;
Четвер ранок: 20 хв повільного бігу. У другій половині дня 45 хв. повільного
бігу (бажаний масаж).
П’ятниця ранок: 20 хв повільний біг. У другій половині дня інтервальний біг:
4х150 м- з підвищенням швидкості. Відновлення 6 – 10 хв.
Субота ранок: 20 хв повільного бігу. В другій половині дня 30 хв.
Неділя ранок: 20хв повільного бігу. У другій половині дня змагання.
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Понеділок 20 – 30 хв повільного бігу.
Вівторок нормальне тренування наприклад: біг у темпі змагань, якщо змагання
були важкими, то знову повільний біг.
Такого роду тренування можна виконати максимально 3 рази за весь змагальний
період: перший раз – перед невеликими змаганнями (для експеремента), другий раз –
перед відповідальними змаганнями і нарешті, опробіровану систему використати
перед головними змаганнями.
Висновки. У підсумку фінські тренери стверджують, що в останні роки у
підготовці бігунів на витривалість домінує комплексне використання тренувальних
методів і засобів. У залежності від специфіки вида спеціалізації, індивідуальних
особливостей бігуна і реакції організму на навантаження між різнонаправленими
тренувальними навантаженнями, тобто тренування бігунів на середні дистанції
повинно бути комплексним, а комплексне індивідуальним.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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TRAINING SYSTEM THE FINNISH RUNNER
Nicholas Puzdymir, Basil Myturych Viktor Romanenko, Dmitry Prysyazhnyuk
Vinnytsia State Pedagogical University Kotsyubinsky
This article analyzes the Finnish system of training runners on medium and long distances. The
basis of this system vesting development of Finnish experts Sipkonena K., R. Naykoly, A. Potinkara,
which is closely related to the method of training A. Lidyarda and which involves a combination of
English and Swedish schools running (jogging in natural conditions with interval method B. Hershlera
and G. Reyndela).
Key words: anaerobic treatment, load, volume, intensity, system training.

СТРУКТУРА ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФАКТОРИ ЩО ЇЇ
ОБУМОВЛЮЮТЬ У ВІТРИЛЬНОМУ СПОРТІ
Оксана Пясківська
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Продуктивний розвиток теорії підготовки спортсменів багато в чому
обумовлюється правильним вибором стратегічних напрямків її подальшого
вдосконалення. Одним з таких напрямів є вдосконалення системи управління
тренувальним процесом на основі об'єктивізації знань про структуру змагальної
діяльності та підготовленості з урахуванням як загальних закономірностей
становлення спортивної майстерності у конкретному виді спорту, так і
індивідуальних можливостей спортсменів [5].
Змагальна діяльність тісно пов'язана зі спортивним результатом. Це обумовлює
необхідність ретельного вивчення змісту змагальної діяльності, виявлення факторів,
що визначають досягнення високих спортивних результатів.
Структура змагальної діяльності та фактори, що обумовлюють її ефективність,
служать основою при побудові процесу підготовки спортсменів та ефективного
управління цим процесом [1, 3, 4, 5].
У зв'язку з цим дослідження в цьому напрямку, що дозволить виявити відмінні
риси вітрильного спорту, спрямоване на вдосконалення системи підготовки яхтсменів
на прикладі різних класів яхт, є актуальним.
Робота виконана в рамках теми «Сучасна система спортивного тренування та
проблеми її вдосконалення»
Мета дослідження – дати характеристику змагальної діяльності у вітрильному
спорті.
Методи та організація дослідження: вивчення, аналіз і узагальнення науковометодичної літератури, матеріалів мережі Інтернет, соціологічні методи дослідження
(бесіда, анкетування), методи математичної статистики. В анкетуванні взяло участь
15 тренерів з вітрильного спорту (5 тренерів вищої категорії, 4 тренера I категорії та 6
тренерів II категорії).
Результати дослідження та їх обговорення. Спортивний результат як продукт
змагальної діяльності обумовлюється великою кількістю чинників [4, 5]. Згідно з
наявними в спеціальній літературі даними на успішність змагальної діяльності у
вітрильному спорті впливають такі фактори як: техніка управління судном; тактика
перегонів; фізична підготовленість; психологічна підготовленість; технічне
оснащення; умови проведення змагань (Рис.1) [1, 2, 3].
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Спортивний результат








Матеріально-технічне
оснащення:
Екіпіровка;
Човен;
Вітрила;
Рангоут (щогла)
Плавники (шверт, перо-руля);
Бігучий та стоячий такелаж.












Умови проведення змагань:
Спосіб проведення змагань;
Суддівство;
Погодні умови;
Умови акваторії.

Сторони підготовленості:
Фізична;
Технічна;
Тактична;
Психологічна.

Рис.1. Фактори, що визначають результативність змагальної діяльності у
вітрильному спорті
Результати досліджень у визначенні ролі цих факторів дозволив дати їх чітку
кількісну характеристику (Рис.2).
16%

22%

13%

22%
20%
7%

Техніка управління судном
Умови проведення змагань
Психологічна підготовленість

Тактика перегонів
Фізична підготовленість
Технічне оснащення

Рис.2. Думка тренерів з вітрильного спорту про фактори, що впливають на
успішність змагальної діяльності (%)

З представлених на Рис. 1 даних видно, що кожен з цих факторів має істотний
внесок у забезпеченні високого спортивного результату. При цьому найбільший
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внесок мають техніка управління вітрильним судном і тактика ведення спортивного
бою (по 22% кожний) Дещо менший внесок у забезпечення високих спортивних
результатів у фізичної підготовленості (20%). Технічне оснащення і психологічна
підготовленість відповідно, мають внесок 16% і 13%, що лише незначно нижче, ніж у
попередніх факторів. У найменшій мірі на досягнення високого спортивного
результату впливають умови проведення змагань - 7%.
Разом з тим отримані дані дають підставу стверджувати, що кожен з цих
факторів має практично рівний внесок у забезпечення високих спортивних
результатів, винятком є лише умови проведення змагань, так як спортсмен не може
на них вплинути, а може тільки пристосуватись, оскільки навіть незначна перевага
одного з факторів може вирішити результат спортивної боротьби на користь одного з
екіпажів.
Вітрильний спорт - вид спорту, в якому спортсмени змагаються використовуючи
технічні засоби (човни, судна), які приводяться в рух вітрилами [5]. Перед
спортсменом стоїть завдання знайти оптимальну траєкторію проходження дистанції з
одного боку по найкоротшому шляху, з іншого з найвищою швидкістю.
Беручи участь у змаганнях, спортсмен, спираючись на правила змагань,
повинен вміти обмежити можливість конкурента в пошуках оптимальної траєкторії
проходження дистанції, при цьому, зберігаючи таку можливість у себе для того, щоб
випередити його на фініші [7, 8].
Вітрильна регата в середньому складається з 10 - 12 перегонів. Суть змагань
полягає в тому, що яхта повинна стартувати і залишати кожен знак з належного боку і
у правильній послідовності фінішувати, так щоб мотузок, що представляє шлях яхти
з моменту перетину стартової лінії і до фінішу, після натягу проходила кожен знак з
належного боку, торкалась кожного поворотного знака , і проходила між знаками
воріт у напрямку від попереднього знака.
Кінцевий результат визначається за сумою очок, отриманих нею у всіх
перегонах регати, виключаючи найгірший результат одних або двох перегонів, в
залежності від положення перегонів. Перемагає яхта, яка набрала в серії перегонів
найменшу кількість очок, а інші яхти займають місця відповідно набраним очкам.
Для підрахунку очок в більшості змагань використовується Лінійна (Low Point
System), або Преміальна (Bonus Point System) система. Лінійна система використовує
фінішне місце яхти в якості її очок за перегони. Преміальна система дає перевагу
першим шести яхтам, бо важче перейти з четвертого місця на третє, наприклад, ніж з
чотирнадцятого на тринадцяте (Табл.1) [6, 9, 10].
Таблиця 1
Нарахування очок по лінійної і преміальна система
Фінішне місце
Лінійна система Преміальна система
Перше
1
0
Друге
2
3
Третє
3
5.7
Четверте
4
8
П’яте
5
10
Шосте
6
11.7
Сьоме
7
13
Кожне наступне місце
Додати 1 очко
Додати 1 очко
Дистанція під час перегонів включає в себе старт, проходження дистанції проти
вітру - курс бейдевінд, і повні курси - бакштаг, фордевінд.
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Для того щоб вийти на дистанцію, необхідно виконати обумовлені правилами
змагань стартові дії. Ефективність старту у вітрильному спорті полягає у
своєчасному перетині уявної стартової лінії з максимальною швидкістю на
відповідному галсі і подальшим продовженням руху проти вітру (лавірування).
Перша ділянка дистанції лавіровка, тобто переміщення яхти проти вітру. При
русі проти вітру особливе значення надається першому курсу після старту
(бейдевінд), оскільки від нього значною мірою залежить результат всіх перегонів.
Тільки ретельно відпрацьована техніка і правильно обрана тактика його проходження
дозволяють успішно обігнути перший буй. У даному випадку ефективність тактичної
боротьби, що полягає зокрема в застосуванні таких прийомів як прикриття суперника
від вітру або ж уникнення таких дій по відношенню до себе, в значній мірі залежить
від здатності спортсмена швидко і адекватно оцінювати навколишню обстановку,
позиційну ситуацію і відповідно до цього приймати правильні рішення для
виконання необхідних дій.
Як і при русі проти вітру, одним з найбільш важливих умов досягнення
оптимальної швидкості переміщення яхти по дистанції залишається ефективна
робота вітрилом за допомогою наступних дій:
• попередження завихрення вітру по обидві сторони вітрила (спінакера);
• попередження надлишку зовнішнього відриву струменя вітру з навітряного
боку спінакера;
• підтримку відповідної глибини вітрил (грот, стаксель, спінакер) з урахуванням
сили вітру і відрізка дистанції.
Однак, на відміну від проходження відрізка дистанції проти вітру, управління
яхтою на попутному курсі вимагає більш досконалої техніки. На даній ділянці
дистанції досвідчені і добре підготовлені технічно і фізично спортсмени здатні вести
судно в режимі глисирування і накривати при цьому кілька наступних хвиль один за
одним, прискорюючи тим самим проходження дистанції.
Особливо важливим є проходження ділянки від останнього знака до фінішу.
Зазвичай ця ділянка маршруту коротше в порівнянні з першим галсом. При його
проходженні важливо ефективно використовувати залишки сил для того, щоб не
втратити виграшну позицію і підтримувати оптимальну швидкість руху яхти [6, 7, 8].
Успішне проходження ділянок дистанції вимагає від спортсмена високого рівня
виконання відповідних рухових дій, так і адекватного їх тактичного застосування в
залежності від конкретної ситуації на дистанції. Виконання цих вимог, у свою чергу,
залежить від стану фізичної підготовленості яхтсменів, яка характеризується рівнем
прояву провідних для них фізичних якостей.
Висновки: Ретельне вивчення змісту змагальної діяльності дозволив виявити
фактори, що визначають досягнення високих спортивних результатів у вітрильному
спорті, до них відноситься: техніка управління судном; тактика перегонів; фізична
підготовленість; психологічна підготовленість; технічне оснащення; умови
проведення змагань.
Визначення та охарактеризування складових змагальної дистанції яхтсменів,
таких як: старт, проходження дистанції проти вітру - курс бейдевінд, і повні курси бакштаг, фордевінд, дозволив встановити, що успішність проходження ділянок
дистанції вимагає від яхтсмена високого рівня прояву провідних для них фізичних
якостей.
Перспективи подальших досліджень полягають у розробці раціональних,
науково обґрунтованих підходів до планування тренувального процесу, спрямованого
на розвиток фізичних якостей спортсменів, що спеціалізуються у вітрильному спорті.
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АНОТАЦІЇ

СТРУКТУРА ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФАКТОРИ ЩО ЇЇ
ОБУМОВЛЮЮТЬ У ВІТРИЛЬНОМУ СПОРТІ
Оксана Пясківська
Національний університет фізичного виховання і спорту України
В результаті аналізу науково-методичної літератури, матеріалів мережі Інтернет та
анкетування тренерів з вітрильного спорту були визначені фактори, що впливають на успішність
змагальної діяльності у вітрильному спорті, а також була виявлена їх кількісна характеристика.
Визначено складові змагальної дистанції яхтсменів: старт, проходження дистанції проти вітру курс бейдевінд, і повні курси - бакштаг, фордевінд. Була виявлена залежність між успішністю
проходження ділянок дистанції та станом фізичної підготовленості яхтсменів.
Ключові слова: вітрильний спорт, фізична підготовка, яхтсмен.
СТРУКТУРА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФАКТОРЫ ЕЕ
ОБУСЛОВЛИВАЮЩИХ В ПАРУСНОМ СПОРТЕ
Оксана Пяскивська
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
В результате анализа научно-методической литературы, материалов сети Интернет и
анкетирования тренеров по парусному спорту были определены факторы, влияющие на
успешность соревновательной деятельности в парусном спорте, а также была обнаружена их
количественная характеристика. Определены составляющие соревновательной дистанции
яхтсменов: старт, прохождение дистанции против ветра - курс бейдевинд, и полные курсы бакштаг, фордевинд. Была выявлена зависимость между успешностью прохождения участков
дистанции и состоянием физической подготовленности яхтсменов.
Ключевые слова: парусный спорт, физическая подготовка, яхтсмен.
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STRUCTURE OF COMPETITIVE ACTIVITY AND FACTORS THAT IT CAUSES IN
SAILING
Oksana Pyaskivska
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
An analysis of the scientific and methodological literature, materials on the Internet and
questionnaires trainers sailing identified factors that influence the success of competitive sailing, and
also tested their quantitative characteristics. The composition of competitive distance sailors: start,
passing the distance against the wind - upwind course and dowind courses - reach, run. It was found
correlation between success and passing distance areas as physical fitness boaters.
Key words: sailing, physical training, yachtsman.

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СТРІЛКОВІЙ
ПІДГОТОВЦІ БІАТЛОНІСТІВ
Анатолій Ратов
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Навчально-науковий інститут фізичної культури
Відомо, що біатлон набув популярності як у нас на Україні так і у всьому світі.
Це багатокомпонентний вид спорту, який поєднує різне за характером навантаження
– максимально динамічне під час лижної гонки та статичне напруження під час
стрільби. Окремими спеціальними тренуваннями в лижних гонках і стрільбі можна
досягнути високих результатів в окремому з цих видів спорту, але реалізувати з
успіхом таку підготовку у змаганнях з біатлону майже неможливо.
Постановка проблеми. Результативність стрільби – одна з найважливіших
характеристик успішного біатлоніста. Дане вміння є безумовно вродженим, (це
доведено науковцями які займалися цим питанням) але відомо й те, що його як і будьяке інше, можна розвинути у значній мірі. (Брюховских Т.В. 2015;Пятков В.Т. 2002).
В залежності від методики занять і принципового індивідуального підходу до
потенціально-успішного спортсмена, можна виховати з нього майстра спорту (Мулик
В. В. 2010; Калиніченко О. М. 2008, 2011; Лопатьєв А. О. 2009 ). У стрільбі в
основному вся техніка обумовлена мікрорухами в суглобах тіла спортсмена, які ледь
помітні для очей тренера (Р. О. Зубрилов, 2010, 2012). Роботу виконано відповідно до
плану науково-дослідної роботи Сум ДПУ імені А. С. Макаренка Міністерства освіти
і науки України за темою «Підвищення рівня здоров’я та фізичної підготовленості
різних групна селення засобами фізичної культури» (номер державної реєстрації
0111U005736) на 2011–2015 рр.
Метою нашого дослідження є удосконалення методики стрілкової підготовки
біатлоністів на базі використання комп’ютерно-електронного пристрою «Скатт» в
навчально-тренувальному процесі.
Для досягнення цієї мети були визначені наступні завдання:
1. З’ясувати значимість факторів, які впливають на результативність і
стабільність стрілкової підготовки біатлоністів.
2. Визначити ефективність застосування комп’ютерно-електронного пристрою
«Скатт» в навчально-тренувальному процесі.
Припускалося, що використання біатлоністами комп’ютерного стрілкового
пристрою «Скатт» в навчально-тренувальному процесі дозволить більш ефективно
удосконалити рівень спеціальної стрілкової підготовки.
Нами використані наступні методи дослідження: аналіз та узагальнення
літературних джерел; робочих планів та індивідуальних щоденників самоконтролю
біатлоністів; педагогічні спостереження; порівняльно-пошуковий експеримент; метод
комп’ютерної діагностики; методи математичної статистики.
334

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
Практичне значення роботи полягає в тому, що розроблена методика
планування і корекції стрілкової підготовки кваліфікованих біатлоністів дає змогу для
прийняття ефективних управлінських рішень під час тренувального процесу
спортсменів. Отримані дані можна використовувати спортсменам, тренерамвикладачам ДЮСШ, ШВСМ, для кваліфікованої підготовки спортсменів-біатлоністів.
Використання запропонованої нами методики, дозволяє покращити якість стрільби та
визначити індивідуальні оптимальні можливості спортсменів.
Педагогічні спостереження та дослідження проводились в умовах навчальнотренувального процесу в ШВСМ м. Суми систематично протягом одного
календарного року, починаючи з весни 2014-2015 років.
Експериментальній групі було запропоновано внести в тренувальний процес
комплекси спеціальних вправ з використанням комп’ютерно-електронного пристрою
«Скатт».
Проведене спостереження дозволило виявити ступінь ефективності
запропонованої нами методики побудови тренувального процесу, визначити основні
напрямки стрілкової підготовки всіх досліджуваних нами спортсменів. Ґрунтуючись
на сучасних науково-методичних підходах в організації педагогічного спостереження,
маємо можливість в значній мірі підвищити об'єктивність даних, що визначають
рівень стрілкової підготовки та якість впровадженої методики.
На першому етапі досліджень проводився аналіз науково-методичної літератури
по питанням застосування спеціальних вправ для розвитку техніко-тактичної і
спеціальної стрілкової підготовки. Узагальнено специфіку розвитку спеціальної
підготовки, дано характеристику основним групам вправ запропонованих в наших
дослідженнях.
На другому етапі досліджень проводився педагогічний експеримент.
У дослідженні брали участь 12 МС з біатлону віком 21-23 роки, вони були
поділені на дві групи. Перша група була контрольна, друга – експериментальна. До
складу контрольної, групи входили МС національної збірної України та МС які є
кандидатами в національну збірну; до експериментальної групи входили МС
національної збірної України.
Контрольна група проводила тренування за узагальненою методикою без
використання комп’ютерно-електронного пристрою. Експериментальна група за
основу тренувань брала комп’ютерно-електронний пристрій «Скатт».
На третьому, заключному етапі є експерименту був проведений підсумок та
аналіз протоколів змагань і проаналізовано ефективність впровадження в
тренувальний процес біатлоністів високої кваліфікації, комп’ютерного пристрою
«Скатт». Під час дослідження нами порівнювалися по протоколах серії змагань
результати стрільби двох груп: експериментальної та контрольної. В
експериментальній групі, запровадили методику стрілкової підготовки біатлоністів на
базі корекції та підбору спеціальних вправ.
Нами проаналізовано техніка натиску на спусковий гачок між ударами серця
при стрільбі із гвинтівки (Пульс техніка).
Кожен спортсмен при стрільбі стикається з тим, що зброя постійно знаходиться
в русі. Ці рухи, і визначають стійкість, яку можна розділити на дві складові частини.
Перша складова – це рухи, викликані не координованими м'язами і їх тремором,
друга – це рухи викликані ударами серця. Якщо перша легко тренується, то друга
тренуванню практично не піддається. При аналізі траєкторії прицілювання у стрільця
високого класу дуже легко побачити ці дві складові (Рис.1)
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Рисунок 1 показує траєкторію прицілу
стрілка високого класу при тренуванні лежачи.
Відрізок 1 показує, коливання зброї між ударами
серця, а відрізок 2 відмічає траєкторію в момент
удару. На даному прикладі ми бачимо, що зброя
рухається в основному із-за роботи серця. Це дає
можливість стверджувати, що максимальний
результат можна отримати, лише виконуючи
постріл між ударами серця. Методика техніки
натиску на спуск між ударами серця проводилась
наступним чином. Ми звертали увагу спортсмена
на особливості натиску на спуск. Для цього під час тренування ми пропонували
оцінити кількість вистрілів (з 10) кожен спортсмен натискав на спуск між ударами
серця. Якщо 7-9 пострілів спортсмен робить на паузі, то йому пропонували
продовжити тренування з тренажером й уважно контролювати кожен постріл,
особливо його заключну фазу. Якщо кількість вистрілів, які робили спортсмени між
ударами серця складала менше 7, то ми пропонували проводити аутогенне
тренування. На наш погляд це допоможе вирішити три основні завдання:

вміння розслаблювати м’язи;

добре відчувати удари серця в любій точці тіла;
В даному конкретному випадку спортсменам потрібно тільки вміння відчувати
удари серця в любій точці нашого організму.
За допомогою комп’ютерної діагностики визначались: кількість залікових
пострілів, результат при зміщенні середньої точки влучення на центр мішені,
стабільність прицілювання, загальний час вистрілу, точність прицілювання,
контрольний час. Ця методика застосовувалась під час всього дослідження в
експериментальній групі. Графічно відображено траєкторія прицілювання по мішені
під час стрільби
Використання тренажера СКАТТ значно спрощує підбір правильного
приготування в стрільбі лежачи. При приготування лежачи оцінюється загальна
стійкість зброї, яка складається з двох компонентів:
• величина пульсації.
• стійкість між ударами серця.
На даному прикладі (Рис. 2.) відрізок 1 це відрізок траєкторії у момент удару
серця, він показує величину пульсації, а відрізок 2 показує паузу між серцевими
скороченнями. Поліпшення цих двох показників і було нашою метою.

Рисунок 2.
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Враховуючи, що серце завжди працює, то пульсуючі коливання в такт з ударами
серця передаються на зброю і значно погіршують стійкість.
Майже завжди біатлоніст індивідуально повинен знайти своє приготування. При
внесенні будь яких змін у приготування або екіпіровку основним інструментом
оцінки стійкості є параметр « L », який показує з якою швидкістю переміщається
траєкторія прицілювання по мішені, вимірюється « L » у мм/сек. Середні показники
« L » у сильних стрільців коливаються від 20 до 35 мм/сек.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Аналіз отриманих даних
контрольної та експериментальної груп дає можливість стверджувати, що при
використані 960 пострілів у контрольній групі зроблено промахів - 24,3 % і 75,7%
влучень, а з 790 пострілів у експериментальної групи промахів – 22,2% і відповідно
77,8% влучень. Якість стрільби вище на 2,1%. Таке незначне поліпшення на
загальному фоні найсильніших біатлонних команд дає змогу наблизитися нашим
спортсменам до двадцятки лідерів на етапах кубку Світу та Чемпіонаті Світу.
Використання стрілкового тренажера «Скатт» з зворотнім зв’язком (одначасна
реєстрація комплексу показників: величина фізичного навантаження, по ЧСС в сумі з
показниками стійкості і коливання стволимеема зброї, часові параметри виконання
стрілкової вправи: час приготування, ритм, швидкість стрільби на вогневому рубежі і
результат кожного пострілу) забезпечує об’єктивну інформацію про рівень стрілкової
підготовленості спортсменів.
Перспективи подальших досліджень полягають в своєчасному виявленніта
виправленні помилок в технічній стрілковій підготовці біатлоністів та їх
індивідуалізації.
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АНОТАЦІЇ
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СТРІЛКОВІЙ ПІДГОТОВЦІ
БІАТЛОНІСТІВ
Анатолій Ратов
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Навчально-науковий інститут фізичної культури
В статті розглядається модель корекції стрілкової підготовки кваліфікованих біатлоністів
на базі використання комп’ютерно-електронної установки «Скатт» в навчально-тренувальному
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процесі. Ґрунтуючись на сучасних науково-методичних підходах в організації педагогічного
спостереження та контролю технічної підготовки, маємо можливість в значній мірі підвищити
об'єктивність даних, що визначають рівень стрєлкової підготовленості та якість впровадженої
методики.
Ключові слова: біатлон, стрілкова підготовка, комп’ютерно-електрона установка «Скатт».
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРЕЛКОВОЙ
ПОДГОТОВКЕ БИАТЛОНИСТОВ.
Анатолий Ратов
Сумской государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко
Учебно-научный институт физической культуры
В статье рассматривается модель коррекции стрелковой підготовки квалифицированных
биатлонистов на базе использования компьютерно-электронной установки «Скатт» в учебнотренировочном процессе. Опираясь на современные научно-методические подходы в
организации педагогического наблюдения и контроля технической подготовки, имеем
возможность в значительной мереповысить объективность даннях определяющих урівень
стрелковой подготовленности и качество предложенной методики.
Ключевые слова: биатлон, стрелковая подготовка, компьютерно-электронная установка
«Скатт».
USING OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN SHOOT TRAINING OF BIATHLETES.
Anatoly Ratov
Sumy State Pedagogical University named after AS Makarenko
Educational and Research Institute of Physical CultureIn the article is considered the model of
the correction in shoot training of skilled biathletes based on using of computer-electronic system
“Skatt” in teach-training process. Based on modern scientific and methodological approaches in the
organization of pedagogical supervision and control of technical training, have the opportunity to
greatly improve the objectivity of the data determining the level of shoot training and the quality of the
proposed methodology.
Key words: biathlon, in shoot training, computer-electronic system “Skatt”.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ БОКСЕРІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
Роман Рибачок
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. В умовах
зміни правил змагань в боксі і структури змагальної діяльності в цілому, нестримно
зростаючій конкуренції на всеукраїнській і міжнародній аренах виникає необхідність
пошуку засобів, методів і методичних підходів, які можуть поліпшити якісні сторони
контролю, управління і як наслідок процесу спортивної підготовки боксерів високої
кваліфікації, що дозволить підвищити ефективність їх змагальної діяльності [2, 10].
У боксі ефективність змагальної діяльності характеризується, передусім,
швидкістю і точністю рухових дій, збереженням оптимальної біомеханічної
структури ударних і захисних рухів, здатністю до миттєвого розслаблення, ударним
імпульсом, ударною силою, потужністю [1, 4].
У науково-методичній літературі під потужністю розуміють показник величини
роботи м'яза в одиницю часу [5]. Потужність - це взаємодія сили і швидкості,
відношення між швидкістю скорочення і швидкістю руху. Вона говорить про те,
наскільки швидко спортсмен в змозі виробляти силу, а не просто, скільки сили він
може виробити. Ця якість швидкості руху і сили, яка спрямована на підвищення
потужності, фахівці рекомендують розвивати після того, як буде створена база для
швидкості і основа для максимальної сили. При цьому максимальна сила є
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фундаментом для розвитку потужності, проте сама по собі вона має лише невелику
цінність [3, 8, 9].
Змагальна діяльність боксера є швидкісно-силовою динамічною роботою
змінної інтенсивності. При цьому в процесі поєдинку відзначаються значні
коливання параметрів потужності роботи [3, 4, 7]. За наявності великої кількості
даних відносно нормативних критеріїв пікових величин, динамічні характеристики
спеціальної працездатності і пов'язані з цим якісні характеристики функціонального
забезпечення спеціальної витривалості в боксі представлені вкрай недостатньо.
Разом з тим, у спеціальній літературі з боксу показано, що реалізація
характеристик потужності роботи залежить від ряду чинників [2, 10]. До них
відносять специфічні прояви спеціальної витривалості боксерів: здатність до
швидкого розгортання функціональних механізмів спеціальної працездатності,
стійкості функцій в період досягнення меж реакції, і при наростаючому стомленні.
Реалізація вказаних чинників спеціальної витривалості багато в чому залежить від
розуміння структури змагальної діяльності, у тому числі з урахуванням
індивідуальних особливостей ведення поєдинку. Розуміння проблемних компонентів
змагальної діяльності в процесі поєдинку дозволить внести корекцію до
тренувального процесу, зорієнтувати засоби спеціальної фізичної підготовки на
вдосконалення тих сторін функціонального забезпечення роботи, які дозволяють
підвищити ефективність вказаних властивостей витривалості боксерів.
Таким чином, оцінка компонентів змагальної діяльності на основі аналізу
інформативних критеріїв спеціальної працездатності в процесі моделювання
боксерського поєдинку дозволить виділити кількісні і якісні параметри тренувальних
навантажень, спрямованих на реалізацію спеціальної витривалості в боксі, що робить
дослідження актуальним.
Зв'язок роботи з науковими планами і темами НДР. Робота виконана
відповідно до "Зведеного плану наукових досліджень у сфері фізичної культури і
спорту на 2011-2015 рр". за темою № 2.9 "Індивідуалізація тренувального процесу
кваліфікованих єдиноборців" (№ державної реєстрації 0111U2001859).
Мета дослідження - виділити і охарактеризувати компоненти спеціальної
працездатності боксерів, які впливають на спортивний результат, з урахуванням
індивідуальних особливостей ведення поєдинку спортсменів високого класу.
Методи і організація досліджень. У дослідженні взяли участь 9 боксерів
високої кваліфікації (6 майстрів спорту, 2 майстри спорту міжнародного класу, 1
заслужений майстер спорту) на загальнопідготовчому етапі підготовчого періоду
спортивної підготовки.
Для досягнення поставленої мети використовувалися наступні методи
дослідження: аналіз науково-методичної літератури, метод хронодинамометрії,
педагогічне спостереження, методи математичної статистики.
Дослідження спеціальної працездатності боксерів проводилося за допомогою
хронодинамометра серії "Спудерг-10" [3, 6]. Особливістю діагностичної апаратури
"Спудерг-10" була можливість безперервного вимірювання різних параметрів
ударних рухових дій боксерів за допомогою теста "3х3", в якому боксерам давалася
установка нанести максимальну кількість сильних ударів упродовж трьох раундів з
однохвилинними перервами між раундами, з урахуванням індивідуальних технікотактичних особливостей спортсменів.
Аналізувалися наступні показники працездатності: кількість ударів упродовж
усього тесту, сила кожного удару і сумарний силовий показник упродовж тесту,
потужність роботи в одиницю часу в перерахунку на 1 кг ваги тіла спортсмена з
урахуванням силових і швидкісних показників, градієнт ефективності комбінацій
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(ГЕК), який розраховувався як відношення сили акцентованого удару до часу його
підготовки і до маси тіла спортсмена.
Результати дослідження і їх обговорення. Аналіз змін працездатності в
процесі тестування дозволив визначити середні і індивідуальні відмінності динаміки
працездатності боксерів. На рисунку 1 схематично представлені зміни працездатності
боксерів у тесті "3х3". Встановлено, що у боксерів, що взяли участь в дослідженні,
ергометрична потужність роботи на початку першого раунду була на рівні 0,57±0,24
у.о. У середині раунду потужність знизилася до 0,44±0,08 у.о., а в кінці раунду зросла
до 0,55±0,1 у.о. При цьому відмічений значний діапазон індивідуальних відмінностей
показників (CV>15%) за усіма показниками.
Другий раунд боксери починали з потужністю 0,49±0,17 у.о., потім потужність
зменшувалася і в середині раунду досягла 0,42±0,13 у.о. На третій хвилині
потужність почала зростати, що призвело до її збільшення у кінці раунду до
0,62±0,16 у.о. У цьому раунді, також як і в попередньому, були виявлені істотні
індивідуальні відмінності в отриманих показниках.
На початку третього раунду потужність роботи боксерів була на рівні 0,56±0,19
у.о. Хвилеподібне зниження показників призвело до зменшення потужності роботи в
середині раунду до 0,48±0,12 у.о., після чого потужність почала збільшуватися і на
завершені раунду досягла 0,76±0,19 у.о. На рисунку 1 видно, що стандартне
відхилення в показниках потужності досить велике, це свідчить про наявність ще
більших індивідуальних відмінностей, ніж в попередніх раундах.

Рис. 1. Динаміка ергометричної потужності роботи боксерів високої
кваліфікації упродовж тесту "3х3", n=9
Зниження потужності в середині кожного раунду і максимальна потужність, що
демонструється спортсменами, на початку і у кінці кожного трихвилинного відрізку
(раунду) може говорити про присутність стомлення і, як наслідок, зниження
економічності роботи. Також стомлення впливає на економічність роботи
спортсменів протягом тривалого періоду після важких навантажень, особливо якщо
вони були пов'язані з мікроушкодженням м'язів, як це буває при дуже високих
концентраціях лактату в м'язах, при збільшеній долі ексцентричних зусиль і
неадекватної потужності тренувального навантаження можливостям м'язової
системи.
У зв'язку з тим, що статистичний аналіз групових даних показав наявність
досить великого стандартного відхилення, нами був проведений аналіз
індивідуальних даних спеціальної працездатності боксерів. В результаті проведеного
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аналізу було виділено три типи спортсменів, яким властиві найбільш характерні
індивідуальні зміни показників потужності, що виявлені в тесті "3х3" (Рис. 2).

Рис. 2. Індивідуальна динаміка ергометричної потужності роботи боксерів
високої кваліфікації в тісті "3х3":
───♦─── показники потужності спортсмена Б-ш;
- - - ■- - - показники потужності спортсмена К-й;
– –▲ – – показники потужності спортсмена Ш-х
На рисунку видно, що найбільш високі індивідуальні величини потужності,
виявлені в першому трихвилинному періоді тесту "3х3", показав спортсмен Б-ш.
Найбільш високі рівні досягнення потужності можна спостерігати упродовж другого
і третього трихвилинних відрізків, при цьому пікові значення потужності були
досягнуті у кінці кожного раунду і склали 0,65 у.о. в кінці першого раунду, 0,84 у.о. і
0,95 у.о. в завершенні другого і третього раундів відповідно. Крім того, слід зазначити
той факт, що у боксера цього типу загальна потужність зростала від раунду до
раунду, що призвело до збільшення показників в третьому раунді з яскраво
вираженими двома піками (0,78 у.о. в середині раунду і 0,95 у.о. у кінці раунду).
У таблиці 1 представлені дані, отримані в результаті проведення тесту "3х3". З
таблиці видно, що боксер Б-ш завдав більше ударів, ніж інші, при незначному прояві
силового компонента і не високому рівні градієнта ефективності комбінацій. Це
говорить про те, що у цього спортсмена існує певний резерв в удосконаленні техніки
завдання акцентованого удару під час комбінаційної роботи. Крім того, йому можна
рекомендувати в процесі побудови тренувальних програм приділяти більше уваги
вдосконаленню своїх техніко-тактичних навичок відповідно до специфіки "темпової"
або "ігрової" манери ведення поєдинку.
Середня потужність роботи спортсменів К-й і Ш-х упродовж тестування була
набагато нижча, ніж у спортсмена Б-ш. Статистично достовірних відмінностей в
середніх показниках потужності цих двох спортсменів не відмічено (Табл. 1), при
цьому індивідуальна динаміка потужності в продовж трьох раундів має істотні
відмінності (Рис. 2).
З таблиці можна бачити, що боксер К-й наніс найменшу кількість ударів. У той
же час, у нього був найвищий сумарний силовий показник, що призвело до вищого
значення градієнта ефективності комбінації. Виходячи з того, що градієнт
ефективності комбінації розраховується як відношення сили акцентованого удару до
часу його підготовки і до маси тіла спортсмена, то можна прийти до думки, що
відмінною особливістю спеціальної працездатності цього боксера є його здатність
завдавати сильніших акцентованих ударів, витрачаючи менше часу на їх підготовку.
Ця особливість дозволяє рекомендувати такому спортсменові при побудові
тренувальних програм приділяти особливу увагу необхідним компонентам фізичної і
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Спортс
мени

функціональної підготовленості і удосконалювати свої техніко-тактичні навички
відповідно до специфіки "силової" і "накаутуючої" манери ведення поєдинку.
Таблиця 1
Показники спеціальної працездатності боксерів високої кваліфікації в тесті
"3х3" (n=9)
№

№
1
2
3

Б-ш
К-й
Ш-х

Показники
Вага
62
81
80

Потужність

Кількість
ударів

0,66
0,44
0,43

682
499
537

Сумарний
силовий
показник
18299
19071
18568

ГЕК
16
20
15

Аналіз даних спеціальної працездатності боксера Ш-х показав, що середня
потужність роботи в тесті була нижча, ніж у двох інших боксерів. У зв'язку з тим, що
при визначенні потужності ключовими компонентами являються вага боксера і
сумарний силовий показник, то можна стверджувати, що для своєї ваги спортсмен
Ш-х має досить низький рівень розвитку ударної сили (Табл. 1). Крім того, рівень
градієнта ефективності комбінації був теж не високий, що говорить про недостатньо
сильний акцентований удар. Ці показники працездатності вказують на необхідність
удосконалення силового і швидкісного компонентів витривалості з урахуванням
поліпшення комбінаційної ударної техніки. А для підвищення ефективності
змагальної діяльності необхідно дотримуватися тактики, характерної для "ігрової"
манери ведення поєдинку, що дозволить за рахунок високої рухливості і умілого
маневрування обіграти свого суперника і підвищити шанси на перемогу.
Таким чином, наявні дані дозволяють вважати, що високі показники потужності
є характеристикою високого рівня спеціальній працездатності боксерів високої
кваліфікації. Крім того, значну роль грає здатність спортсмена завдавати сильних
акцентованих ударів, витрачаючи менше часу на їх підготовку, що призводить до
поліпшення градієнта ефективності комбінаційних ударних дій.
Оскільки рівень розвитку компонентів спеціальної працездатності значною
мірою залежить від індивідуальних особливостей (психологічних, функціональних,
фізичних та ін.), необхідно диференційно підходити до побудови тренувальних
програм висококваліфікованих боксерів. При цьому відстаючі компоненти
працездатності можуть бути компенсовані реалізацією своєчасних і адекватних
рухових дій в ході поєдинку, вибір яких визначається боксером залежно від ситуації,
що виникає в певний момент поєдинку.
Висновки:
1.
У роботі представлені специфічні показники, що характеризують
спеціальну працездатність боксерів високої кваліфікації протягом часу, який
відводиться на спортивний поєдинок. Інформативним показником працездатності є
потужність, як показник величини роботи м'язів в одиницю часу, що характеризує
ефективність взаємодії сили і швидкості.
2.
Показані значні індивідуальні відмінності реалізації спеціальної
працездатності боксерів однорідної групи, обумовлені особливостями силового і
швидкісного компонентів, а також специфікою техніко-тактичної майстерності.
3.
Виділені типологічні відмінності прояву компонентів спеціальної
працездатності дозволяють рекомендувати вносити корекцію до програм тренувань
залежно від обраного стилю ведення поєдинку і значущих відстаючих сторін
підготовленості.
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Перспективи подальших досліджень в цьому напрямі припускають
систематизацію і обґрунтування критеріїв типологічних
особливостей
функціональної підготовленості боксерів високої кваліфікації, що впливають на
прояв спеціальної працездатності в різні періоди поєдинку боксерів.
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
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АНОТАЦІЇ

ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ БОКСЕРІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
Роман Рибачок
Національний університет фізичного виховання і спорту України
У статті визначені і охарактеризовані компоненти спеціальної працездатності боксерів
високого класу, які впливають на спортивний результат, з урахуванням індивідуальних
особливостей ведення поєдинку спортсменів. Показані значущі індивідуальні відмінності
реалізації спеціальної працездатності боксерів, обумовлені особливостями розвитку силового і
швидкісного компонентів, а також специфікою техніко-тактичної майстерності. Виділені
типологічні відмінності прояву компонентів спеціальної працездатності дозволяють
рекомендувати вносити корекцію в програми тренувань відповідно до обраного стилю ведення
поєдинку і відстаючих сторін підготовленості.
Ключові слова: боксери високої кваліфікації, спеціальна працездатність, потужність.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ БОКСЕРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ.
Роман Рыбачок
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
В статье определены и охарактеризованы компоненты специальной работоспособности
боксеров высокого класса, которые влияют на спортивный результат, с учетом индивидуальных
особенностей ведения поединка спортсменов. Показаны значимые индивидуальные различия
реализации специальной работоспособности боксеров, обусловленные особенностями развития
силового и скоростного компонентов, а также спецификой технико-тактического мастерства.
Выделенные
типологические
различия
проявления
компонентов
специальной
работоспособности позволяют рекомендовать вносить коррекцию в программу тренировок в
соответствии с избранным стилем ведения поединка и отстающими сторонами
подготовленности.
Ключевые слова: боксеры высокой квалификации, специальная работоспособность,
мощность.
THE INDIVIDUAL FEATURES OF INDEXES OF THE SPECIAL CAPACITY OF
BOXERS OF HIGH QUALIFICATION
Roman Rybachok
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Рarties of the special capacity of boxers of high class, which influence on a sporting result, is
certain in the article and described, taking into account the individual features of conduct of duel of
sportsmen. Meaningful individual distinctions are shown realization of the special capacity of boxers,
conditioned by the features of development power and speed components, and also by the specific of
technical and tactical parties of preparedness. The distinguished distinctions of display of components
of the special capacity allow to recommend to bring in a correction in the program of trainings in
accordance with select style of conduct of duel and backward parties of preparedness.
Key words: boxers of high qualification, special capacity, power.

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ГРЕБЦОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В НАЧАЛЕ И СЕРЕДИНЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
Римар Ю.И., Горобей Н.В., Шипенко А.А.
Запорожский национальный технический университет
Постановка проблемы. Одной из наиболее актуальных тем спорта в настоящее
время является подготовка резерва [1, 5, 6, 8, 10].
Подбор тренировочных средств и методов, соответствующих подготовленности
юношей в академической гребле, рациональное построение тренировочных занятий,
знание особенностей и закономерностей в подготовке, имеют существенное значение
в воспитании гребцов-академистов.
Академическая гребля относится к циклическим видам спорта, для которых
характерно значительное проявление выносливости и скоростно-силовых
способностей. Комплексное развитие этих способностей требует применения
широкого круга средств и методов подготовки. При этом многие вопросы по
развитию основных физических способностей у юных гребцов еще недостаточно
полно изучены, требуют научного обоснования, особенно в современных условиях
[2, 3, 4, 7, 11, 12].
Большинство работ по вопросам юношеского спорта, рассматривающих
подготовку и обучение гребцов - академистов, выполнены достаточно давно (А.Ф.
Дунаев 1973; Г.А. Гущин 1973; Л И. Иванов, 1976; Л.А. Егоренко 1978; и другие). В
вопросе оптимального содержания отдельных сторон подготовки начинающего
спортсмена одни специалисты указывают на необходимость уже на первом году
занятий добиваться четкого выполнения отдельных элементов техники, соблюдая
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правильную форму движений, другие придерживаются иного мнения и связывают
эффективность начальной подготовки не с правильностью формы движений, а с
количеством приобретенных самых разнообразных двигательных умений и навыков, с
развитием физических способностей.
Требует конкретизации представления о начальной физической подготовке в
академической гребле у юношей. Необходимо уточнить возможность развития
выносливости в сочетании со скоростной подготовкой. Одни специалисты указывают на
целесообразность развития на первых этапах многолетнего совершенствования
выносливости в основном аэробного характера, при чем некоторые подчеркивают, что
стайерская специализация в юном возрасте - предпосылка последующих успехов и в
спринте. Другие же, напротив, считают, что большой объем длительной равномерной
работы исключает изначальную ценность детского спорта - удовлетворять потребность в
движениях в эмоционально окрашенной форме.
Анализ последних исследований и публикаций. Большинство работ по вопросам
юношеского спорта, рассматривающих подготовку и обучение гребцов - академистов,
выполнены достаточно давно (А.Ф. Дунаев 1973; Г.А. Гущин 1973; Л И. Иванов, 1976;
Л.А. Егоренко 1978; и другие). В вопросе оптимального содержания отдельных сторон
подготовки начинающего спортсмена одни специалисты указывают на необходимость
уже на первом году занятий добиваться четкого выполнения отдельных элементов
техники, соблюдая правильную форму движений, другие придерживаются иного мнения
и связывают эффективность начальной подготовки не с правильностью формы
движений, а с количеством приобретенных самых разнообразных двигательных умений
и навыков, с развитием физических способностей.
Цель исследования. Определить уровень физической и функциональной
подготовленности юных гребцов на этапе начальной подготовки в начале и середине
эксперимента.
Методы исследования. Метод определения функционального состояния
сердечнососудистой, дыхательной системы, уровней физической подготовленности и
физического здоровья с использованием компьютерной программы «ОБЕРІГ».
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты предварительного
обследования юных спортсменов, проведенного нами в начале подготовительного
периода годичного цикла спортивной подготовки (начало констатирующего
эксперимента), позволили установить следующее.
Показано, что в начале подготовительного периода для юных спортсменов были
характерны ниже среднего показатели, характеризующие уровень их силовых,
скоростно-силовых способностей, общей выносливости, ловкости, а также общей
физической работоспособности (табл. 1).
Так, в начале констатирующего эксперимента мальчики выполняли 5,350,31
подтягиваний на высокой перекладине, осуществляли 40,280,74 подъемов туловища за
60 с, пробегали 1500 м за 415,923,21 с, прыгали в длину с места на 184,880,67 см,
имели результат в челночном беге 3 по 10 метров - 8,620,13 с. Индекс физической
работоспособности (ИР) составлял 11,81±0,32 у.е.
Повторное обследование юных спортсменов, приступивших к систематическим
занятиям академической греблей, было проведено нами в середине констатирующего
эксперимента.
Удалось установить, что к середине подготовительного периода у мальчиков не
наблюдалось достоверных изменений практически всех показателей их физической
подготовленности, в частности, силовых, скоростно-силовых способностей, уровня
развития ловкости, общей выносливости, а также уровня физической работоспособности
(табл. 1).
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Таблица 1.
Показатели физической работоспособности и физической
подготовленности юных гребцов-академистов в начале и в середине
констатирующего эксперимента ( x ± S)
Начало
Середина
t
P
Показатели
Индекс физической
11,81±0,32
11,75±0,28
1,17 >0,05
работоспособности, у.е.
ниже среднего
ниже среднего
Подтягивания на высокой
5,350,31
5,620,44
0,50 >0,05
перекладине, к-во раз
ниже среднего
ниже среднего
8,620,13
8,580,15
Челночный бег 3 по 10 м, с
0,20 >0,05
ниже среднего
ниже среднего
174,880,67
175,110,59
Прыжок в длину с места, см
0,26 >0,05
ниже среднего
ниже среднего
415,923,21
420,813,54
Бег на 1500 м, с
1,02 >0,05
ниже среднего
ниже среднего
Количество подъемов туловища
40,280,74
39,650,78
0,59 >0,05
за 60 с, раз
ниже среднего
ниже среднего
Уровень физической
49,881,62
50,221,41
0,16 >0,05
подготовленности, баллы
ниже среднего
ниже среднего
Общий уровень физической подготовленности юных гребцов-академистов в
середине констатирующего эксперимента рассматривался как ниже среднего и
достоверно не отличался от такового, зарегистрированного в начале исследования.
Полученные данные свидетельствовали о недостаточной эффективности
традиционной программы тренировочных занятий для юных гребцов-академистов в
подготовительном периоде на этапе начальной подготовки.
Не удалось зарегистрировать достоверных изменений к середине
констатирующего
эксперимента
и
в
функциональном
состоянии
кардиореспираторной системы обследованных гребцов, определяющем в
значительной степени, уровень функциональной подготовленности юных
спортсменов.
Показано, что в середине констатирующего эксперимента значения всех видов
артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) отмечались
практически на том же, повышенном, уровне, как и в начале констатирующего
эксперимента (табл. 2).
Позитивной можно было рассматривать только лишь тенденцию к снижению
минутного объема крови (до 4,53±0,14 л/мин), сердечного индекса (до 3,17±0,11
л/мин/м2) и, напротив, к повышению времени задержки дыхания на вдохе (до
42,08±1,22 с) и выдохе (до 26,91±0,49 с).
Результатом представленной динамики показателей сердечно-сосудистой и
дыхательной систем организма юных спортсменов стало также отсутствие
статистически значимых изменений в величинах интегральных параметров – уровней
функционального состояния системы кровообращения (УФСссс) и внешнего
дыхания (УФСвд), которые в середине констатирующего эксперимента составляли
соответственно 48,29±1,81 балла и 30,92±2,24 балла и соответствовали, как и в
начале констатирующего эксперимента, функциональному классу ниже среднего.
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Таблица 2.
Показатели сердечно-сосудистой системы и системы внешнего дыхания
юных гребцов-академистов в начале и в середине констатирующего
эксперимента ( x ± S)
Показатели
Начало
Середина
t
P
ЧСС, уд/мин
78,22±1,16
77,91±0,78
1,16
>0,05
АДс, мм рт. ст.
123,98±1,56
122,89±1,44
1,13
>0,05
АДд, мм рт. ст.
78,11±1,39
78,67±1,32
0,19
>0,05
АДп, мм рт. ст.

45,22±2,29

44,61±1,38

1,00

>0,05

АДср, мм рт. ст.

92,58±1,12

91,11±1,21

0,32

>0,05

СОК, мл

62,17±2,31

64,32±1,45

0,58

>0,05

МОК, л/мин

4,61±0,19

4,53±0,14

0,93

>0,05

СИ, л/мин/м2

3,19±0,12

3,17±0,11

1,04

>0,05

ОПСС, динссм-0,5

1377,31±59,19

1429,65±45,12

0,54

>0,05

ЖЕЛ, мл

3218,52±64,35

3222,04±49,31

0,13

>0,05

Tвд, с

40,88±1,47

42,08±1,22

0,89

>0,05

Tвыд, с

25,19±0,61

26,91±0,49

1,93

>0,05

47,12±2,01
ниже среднего
30,17±2,42
ниже среднего

48,29±1,81
ниже среднего
30,92±2,24
ниже среднего

0,36

>0,05

0,73

>0,05

УФСссс, баллы
УФСвд, баллы

Выводы. Полученные в ходе констатирующего эксперимента материалы
позволили говорить о том, что в рамках подготовительного периода годичного цикла
подготовки у юных гребцов, занимавшихся по традиционной программе ДЮСШ для
этапа начальной подготовки, не наблюдается существенных изменений их общего
физического состояния.
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АНОТАЦИИ

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ЮНЫХ ГРЕБЦОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В НАЧАЛЕ И СЕРЕДИНЕ
ЭКСПЕРИМЕНТА
Римар Ю.И., Горобей Н.В., Шипенко А.А.
Запорожский национальный технический университет
В статье дана оценка текущей физической и функциональной подготовленности юных
гребцов-академистов в начале и середине эксперимента. В исследовании принимали участие 50
юных гребцов в возрасте 12 лет. Был проверен анализ уровней физической подготовленности,
физической работоспособности, функционального состояние систем кровообращения, систем
внешнего дыхания и физического здоровья в начале и середине эксперимента.
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Общий уровень физической подготовленности юных гребцов-академистов в середине
констатирующего эксперимента рассматривался как ниже среднего и достоверно не отличался от
такового, зарегистрированного в начале исследования.
Полученные данные свидетельствовали о недостаточной эффективности традиционной
программы тренировочных занятий для юных гребцов-академистов в подготовительном периоде
на этапе начальной подготовки.
Не удалось зарегистрировать достоверных изменений к середине констатирующего
эксперимента и в функциональном состоянии кардиореспираторной системы обследованных
гребцов, определяющем в значительной степени, уровень функциональной подготовленности
юных спортсменов.
Показано, что в середине констатирующего эксперимента значения всех видов
артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) отмечались практически
на том же, повышенном, уровне, как и в начале констатирующего эксперимента.
Ключевые слова: анализ, академическая гребля, эксперимент, функциональная
подготовленность, физическая подготовленность.
УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ЮНЫХ ГРЕБЦОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В НАЧАЛЕ И СЕРЕДИНЕ
ЭКСПЕРИМЕНТА
Римар Ю.И., Горобей Н.В., Соколовского А.А.
Запорожский национальный технический университет
У статті дана оцінка поточної фізичної і функціональної підготовленості юних веслярівакадемістів на початку і середині експерименту. У дослідженні брали участь 50 юних веслярів у
віці 12 років. Був перевірений аналіз рівнів фізичної підготовленості, фізичної працездатності,
функціонального стану систем кровообігу, систем зовнішнього дихання і фізичного здоров'я на
початку і середині експерименту.
Загальний рівень фізичної підготовленості юних веслярів-академістів в середині
констатувального експерименту розглядався як нижче середнього і достовірно не відрізнявся від
такого, зареєстрованого на початку дослідження.
Отримані дані свідчили про недостатню ефективність традиційної програми тренувальних
занять для юних веслярів-академістів у підготовчому періоді на етапі початкової підготовки.
Не вдалося зареєструвати достовірних змін до середині констатувального експерименту і
функціональний стан кардіореспіраторної системи обстежених веслярів, визначає в значній мірі,
рівень функціональної підготовленості юних спортсменів.
Показано, що в середині констатувального експерименту значення всіх видів артеріального
тиску (АТ) і частоти серцевих скорочень (ЧСС) відзначалися практично на тому ж, підвищеному,
рівні, як і на початку констатувального експерименту.
Ключові слова: порівняльний аналіз, академічне веслування, експеримент, функціональна
підготовленість.
LEVEL FYZYCHESKOY S FUNCTIONAL PODHOTOVLENNOSTY YUNЫH ON
GREBTSOVA PRIMARY STAGES IN THE PREPARATION START AND MIDDLE OF THE
EXPERIMENT
Rymar Y, Horobey N, Shipenko A
Zaporozhye National Technical University
This article assesses current physical and functional readiness of young rowers, academics in the
beginning and middle of the experiment. The study involved 50 young rowers at the age of 12 years.
Been tested analysis of the levels of physical fitness, physical performance, functional condition of
blood circulation systems, systems of external respiration and physical health in the beginning and in
the middle of the experiment.
The overall level of physical preparedness of young rowers-academics-in the middle of
ascertaining experiment was considered below average and did not differ significantly from that
recorded in the beginning of the study.
The data obtained testified about the lack of effectiveness of traditional software training sessions
for young paddlers-academics in the preparatory period at the stage of initial training.
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Failed to register significant changes to the middle of ascertaining experiment and in the
functional condition of the cardiovascular and respiratory systems surveyed rowers, determines to a
large extent, the level of functional preparedness of young athletes.
It is shown that in the middle of ascertaining experiment values of all types of blood pressure
(BP) and heart rate (HR) was observed at almost the same high level as in the beginning of ascertaining
experiment.
Key words: comparative analysis, rowing, experiment, functional readiness.

РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ БІГУНІВ НА
СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ У РІЧНОМУ ЦИКЛІ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Романенко О.І., Сорокіна Н.О., Мельник О.В..
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова
Постановка проблеми. Сучасний рівень спортивних результатів вимагає
неухильного поліпшення системи побудови тренувального процесу протягом річного
циклу. У практиці спорту прийнято вважати, що спортивний результат у бігові на
середні дистанції, в основному, визначається рівнем розвитку спеціальної
витривалості, яка залежить у першу чергу, від енергетичного потенціалу організму та
можливостей аеробної та анаеробної системи енергозабезпечення, які об'єднуються
поняттям „ функціональної підготовленості"[1].
Тренування бігунів на середні дистанції представляє собою складний і
багатогранний процес, спрямований на розвиток функціональних можливостей
організму і оволодіння технікою бігу, яка необхідна для досягнення запланованого
результату. У процесі тренування бігуни на середні дистанції досягають високого
результату за ,рахунок загальної та спеціальної підготовленості. Збільшення рівня
фізичної підготовленості є головним завданням спортивного тренування, при цьому
фізична підготовленість збільшується під дією тренувальних навантажень. Особливо
актуальним є питання про обсяг тренувальних навантажень.
Метою нашого дослідження є раціональний розподіл фізичного навантаження
бігунів на середні дистанції у річному циклі тренувального процесу, а саме:
співвідношення обсягу і інтенсивності та динаміка навантаження тренування в
річному циклі.
Методика дослідження. Для вирішення поставлених завдань нами були
використані вітчизняні і зарубіжні літературні джерела з питань методики
спортивного тренування використані щоденники тренерів і спортсменів.
Спостереження проводились з метою вивчення реакції організму спортсменів на
фізичне навантаження за ознаками втоми, щоб дати оцінку даним отриманим за
допомогою інших методів дослідження. При порівняння результатів дослідження
експериментальної та контрольної груп в усіх зонах обсягу і інтенсивності
навантаження.
У дослідженні взяло участь 16 спортсменів, які були розподілені на 2 групи
(експериментальну та контрольну) по 8 осіб у кожній. Рівень підготовленості юнаків
обох груп був практично однаковим, відхилень в стані здоров'я у легкоатлетів обох
груп не виявлено. Рівень спортивної підготовки бігунів знаходився в межах ІІІ-го та
ІІ-го спортивного розряду Єдиної спортивної класифікації України, стаж занять
легкою атлетикою становив від 2 до 4 років, вік юнаків 15-17 років.
Спортсмени експериментальної групи більше уваги приділяли засобам розвитку
спеціальної підготовки, а спортсмени контрольної групи тренувались на
загальноприйнятої системи підготовки.
Спортсменам планувалась участь у зимових та весняних змаганнях, Основним
вважався весняний змагальний період.
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Спортсмени, як експериментальної так і контрольної груп мали однаковий
календар змагань. За період дослідження спортсменам планувався виступ у семи
змаганнях, чотирьох на основній дистанції (800 м) і трьох на суміжних. З них одні
змагання проводились на зимовому етапі і два на весняному, які вважалися
контрольними для обох груп. Решта змагань носили тренувальний характер,
завданням яких було ”підведення" спортсменів до основних змагань.
У зимовий змагальний період (з 25 грудня по 18 січня) спортсмени обох груп
виступали на двох змаганнях, останні з них вважались основними.
У весняний змагальний період ( з 25 березня по 29 квітня) легкоатлети
змагались у чотирьох змаганнях, два останні були основними, на яких спортсмени
намагалися показати максимальні результати.
Крім змагань на основній дистанції 800 м. спортсмени брали участь на
суміжних дистанціях – 400 м і 1500 м.
У підготовчому періоді зі спортсменами обох груп проводились п'ять
тренувальних занять на тиждень: перші 3 дні проводились тренування, потім - день
відпочинку , далі - 2 дні тренування і знову - день відпочинку [2]
У змагальному періоді зі спортсменами обох груп проводились чотири або п'ять
тренувальних занять на тиждень. В залежності від календаря змагань: якщо графік
змагань був напруженим, то перший день тижня спортсмени відпочивали.
Результати досліджень піддавались математичній статистиці, де були визначені
середні показники окремо для експериментальної та контрольної груп [3]
Результати дослідження. Річний цикл тренування поділяється на окремі
періоди, кожен з яких має мету, завдання, комплекс засобів і методів тренування,
специфічну динаміку тренувального навантаження і інші компоненти тренувального
процесу.
Аналіз результатів наукових обстежень показали що нормативні показники
об'єму тренувальних навантажень юних спортсменів знаходився на відповідному
рівні.
Річний цикл тренування для обох груп складався з 35 мікроциклів (тижнів) і
тривав з 1 вересня по 30 квітня.
У свою чергу річний цикл спортсменів експериментальної та контрольної груп
поділявся на два макроцикла, тобто мав два підготовчих і два змагальних періоди.
Перший підготовчий період для експериментальної та контрольної груп складався з
14 мікроциклів: 4 тижні «втягуючий» мезоцикл і 10 - базовий. Перший змагальний
період, тривалістю в 7 мікроциклів, складався з перед змагального мезоциклу (3
тижні) і змагального (4 тижні).
Другий підготовчий період другого макроциклу складався з 6 мікроциклів
(базовий мезоцикл). Другий змагальний період також другого макроциклу тривав у 8
мікроциклів, він складався з передзмагального (3 тижні) і змагального (5 тижнів)
мезоциклів.
Зміст роботи в експериментальній групі передбачав значне збільшення обсягу
спеціальної витривалості. Зміст тижневого мікроциклу підготовчого періоду
(загально-підвідного етапу) був однаковим, лише різниця була в плануванні роботи на
спеціально- підготовчому етапі.
Перед початком дослідження рівень спортивних результатів приблизно був
однаковим в межах 2.15.0 - 2 .16.0 с. на 800 м. Всі дослідження проводились в другій
половині дня, під час спортивного тренування.
Тренувальні навантаження різних зон інтенсивності в річному циклі були
розподілені таким чином:
1.Загальний обсяг навантаження для обох груп складав 2115 км.
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2.Обсяг роботи в аеробному режимі (І і II зони інтенсивності) для
експериментальної групи склав 1449 км. (68 % від загального обсягу навантажень), а
для контрольної групи 1678 км. ( 79 % ).
3.Обсяг роботи в змішаному аеробно - анаеробному режимі ( III—IV зони ) для
експериментальної склав 508 км. ( 24% від загального обсягу навантажень), а для
контрольної склав 319 км ( 15%)
4.Обсяг бігу в анаеробному режимі (V зона) склав для обох груп 80 км. (38% від
загального обсягу навантажень).
5.Крім того 58 км. склав для обох груп обсяг швидкісно- силової роботи (1,8%
від загального обсягу навантажень) спеціальні вправи бігуна, стрибкові вправи.
Загальний обсяг роботи по кожній зоні інтенсивності окремо для обох груп був
однаковим в річному циклі, але відмінність була в розподілі навантаження по зонах.
Загальний обсяг бігу, який виконали спортсмени експериментальної групи склав
1325 км. З них 1037 км. (78,3%) припало на І і II зони навантаження, 220 км. (16,6%)
припало на III та IV зони інтенсивності навантаження, 40 км. (3%о) на V зону і 28 км
(2,1%) склав обсяг силового характеру (спеціальні вправи бігуна та стрибкові
вправи).
А для спортсменів контрольної групи загальний обсяг бігу в перший період
склав 1249 км. (59,1%).
З них 1031 км.(82,5%) припав на І і II зону навантаження, 150 км. (12%>) на III і
IV зону навантаження, і лише 40 км. (3,2%) на V зону навантаження. Крім того 28 км.
(2,3%) припало на вправи силового характеру.
Порівнюючи показники обох груп за перший період (вересень - січень) можна
зробити висновки що:
обсяг роботи 1-ї і ІІ-Ї зони навантаження спортсмени контрольної групи
перевищували експериментальну групу на 4,2%, а загальний обсяг експериментальна
група перевищувала контрольну групу на 3,5%).
Щодо обсягу ІІІ-Ї і IV-Ї зон навантаження то експериментальна група
перевищувала контрольну на 4,6%. Обсяг бігу в V зоні та силового характеру був
однаковим б обох групах.
Результати, отримані після зимового змагального періоду (грудень-січень)
показали, що вдаліше виступали спортсмени експериментальної групи, середній час
про бігання дистанції яких поліпшився на 3,7 с порівняно з попередніми
результатами, а у спортсменів контрольної групи лише на 0,9 с.
За наступні три з половиною місяці (січень-квітень) ми отримали такі дані:
Загальний обсяг роботи спортсменів експериментальної групи склав 790 км.
(37,4%). Найбільший відсоток в ньому займає навантаження в І - II зонах і складає
452 км.(57,2%). Робота в III і IV зонах досягла величини 288 км. (36,5%), а в V зоні
сягнула 40 км. (5,1%). Крім того 10 км. (1,3%) склала лише вправи силового
характеру.
Порівнюючи показники експериментальної групи ІІ-го періоду з показниками 1го періоду можна сказати, що зросла процентна доля навантаження в III і IV зонах на
19,9%, і в V зоні на 2,1%, а в І і II зонах обсяг навантаження зменшився на 21,1%, а
вправи силового характеру майже в однаковому співвідношенні.
Спортсмени контрольної групи в другій половині виконали таку роботу,
загальний обсяг якої склав 866 км. (40,9%), 647 км. (74,7%) припав на І і II зони
навантаження. 169 км. (19,5%) на III і IV зона навантаження і лише 40 км. (4,6%) на V
зону навантаження. Обсяг вправ силового характеру склала 10 км. (1,2%) від
загального об'єму.
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Порівнюючи показники контрольної групи II періоду з показниками І періоду
можна сказати, що зросла процентна доля навантаження в III і IV зоні на 7,5%, і в V
зоні 1,4%. А в І і II зонах обсяг навантаження зменшився на 7,8% від загального
об'єму.
Порівнюючи показники обох груп за другий період (січень - квітень) можна
зробити висновок:
обсяг роботи І і II зони навантаження спортсмени контрольної перевищували
експериментальну на 17,5%).
щодо III і IV зон навантаження, то найбільших величин досягла
експериментальна група, яка перевищувала контрольну групу на 17%о, також обсяг
бігової роботи в V зоні був вищим в експериментальній групі ніж в контрольній групі
на 0,5%. Обсяг вправ силового характеру був однаковим.
У весняний змагальний період спортсмени як експериментальної так і
контрольної груп показали свої найвищі результати за весь річний цикл. Спортсмени
контрольної групи підвищили свої результати відносно попередніх (зимових) в
середньому на 1,6 с., і за весь річний цикл на 2,5 с.
Спортсмени експериментальної групи підвищили свої результати відносно
попередніх (зимових) в середньому на 3,2 с., і за весь річний цикл на 6,9 с.
Як видно, загальний приріст результатів вищий у експериментальної групи ніж
в контрольній групи на 4,4 с.
Методом математичної статистики ми визначили, що між середніми значеннями
двох вибірок встановлена статистично достовірна різниця Р(1:)>0,05.
Висновки
У доступній нам методичній літератури є досить багато матеріалу щодо
розподілу головних засобів тренування в макро-, мезо-, і мікроциклах згідно
зонах навантаження які потребують корегування щодо врахування розподілу
тренувальних засобів з врахуванням фізіологічної зони навантаження.
Певний перерозподіл засобів фізичної підготовки позитивно впливає на
зростання результатів юних спортсменів.
Методично правильно зроблений перерозподіл засобів тренування в річному
циклі суттєво вплинув на досягнення підвищених результатів у юних спортсменів.
Збільшення обсягу тренувальних навантажень в III і IV зоні (аеробно анаеробному режимі) без збільшення загального об'єму роботи сприяє підвищенню
спортивних результатів.
Значне підвищення загального обсягу тренувальних навантажень не є
оправданим, що вказує на те що значне збільшення обсягу тренувальних навантажень
негативно впливає на організм юних спортсменів.
Дані нашої роботи можуть бути використані в практичній роботі тренерами
дитячо - юнацьких спортивних шкіл.
1.
2.
3.
4.
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АНОТАЦІЇ

РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ БІГУНІВ НА СЕРЕДНІ
ДИСТАНЦІЇ У РІЧНОМУ ЦИКЛІ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Романенко О.І., Сорокіна Н.О., Мельник О.В.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова
При тренуванні бігунів на середні дистанції важливе місце посідає раціональний розподіл
навантаження у річному циклі тренувального процесу, а саме: співвідношення обсягу і
інтенсивності та динаміка навантаження тренування у річному циклі.
Ключові слова: навантаження бігунів, бігові дистанції, змагальний, підготовчий і
перехідний періоди, цикли.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ
ДИСТАНЦИИ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
Романенко А.И, Сорокина Н.А, Мельник А.В.
Винницкий национальный медицинский университет им. Пирогова
При тренировке бегунов на средние дистанции важное место занимает рациональное
распределение нагрузки в годичном цикле тренировочного процесса, а именно: соотношение
объема и интенсивности и динамика нагрузки тренировки в годичном цикле.
Ключевые слова: нагрузка бегунов, беговые дистанции, соревновательный,
подготовительный и переходный периоды, циклы.
EXERCISE DISTRIBUTION OF MIDDLE DISTANCE RUNNERS IN THE ANNUAL
CYCLE OF THE TRAINING PROCESS
Romanenko O.I., Sorokina Н.О., Melnik О.V.
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnitsya
Rational distribution of exercise in annual cycle of training process, in particular: the balance
between volume, intensity and dynamics of training is important during trainings of middle distance
runners.
Key words: exercise, running distance, competitive, preparatory and transitional periods cycles.

ВПЛИВ ОСНОВНИХ ТРЕНУВАЛЬНИХ ВПРАВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ДЕМОНСТРАЦІЇ ЗМАГАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ КВАЛІФІКОВАНИХ
ПАУЕРЛІФТЕРІВ-ВАЖКОВАГОВИКІВ
Володимир Саєнко, Олександр Дубовой
Харківська державна академія фізичної культури
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Постановка проблеми. На території сучасної України вже багато років силові
види спорту мають суттєвий прогрес. Це підтверджує значна кількість нагород
вищого ґатунку, виборених вітчизняними спортсменами на престижних міжнародних
спортивних змаганнях. На початку 90-х років ХХ століття у країні починають
активно розвиватись нові системи силового тренування та силових єдиноборств [1].
Один з цих видів є пауерліфтинг, або силове триборство [2, 5, 8]. Змагальні вправи
цього виду спорту складають [5]: присідання (Авт. – присідання зі штангою на спині),
жим (Авт. – жим штанги лежачи на горизонтальній лаві), тяга (Авт. – тяга штанги
стоячи). Демонстрація пауерліфтером максимальних спортивних результатів при
піднятті штанги в наведених змагальних вправах потребує застосування оптимальної
програми підготовки із основними тренувальними вправами з обтяженнями. Проте,
різноманітна біомеханічна структура вправ, здійснює переважний вплив на конкретні
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групи м’язів і додатковий – на інші. Для більш ефективної організації тренувального
процесу необхідно визначити ступень впливу окремої вправи з обтяженням на
результативність спортсмена у змагальній вправі. А тому, проведення даного
дослідження є актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фахівцями та тренерамипрактиками здійснено ряд узагальнень щодо особливостей організації тренувального
процесу та проведення змагань з пауерліфтингу [2, 5, 8]. Проведено деякі наукові
дослідження та розроблені систематичні рекомендації як для досвідчених
пауерліфтерів [3, 4, 9], так і для початківців [6, 10]. У попередніх публікаціях [7]
нами досліджувалися обсяги тренувальних навантажень в річному циклі підготовки
пауерліфтерів високої кваліфікації. В даному дослідженні робиться спроба визначити
вплив окремих вправ з обтяженням на ефективність демонстрації змагального
результату пауерліфтерів важкої вагової категорії.
Мета дослідження: визначити ступень впливу основних тренувальних вправ
кваліфікованих пауерліфтерів-важковаговиків на ефективність демонстрації
змагальних результатів.
Методи дослідження: педагогічні спостереження і аналіз змагальної
діяльності, аналіз даних спеціальної науково-методичної літератури та мережі
Інтернет, методи математичної статистики.
Організація дослідження. Для виконання поставлених завдань було відібрано
7 спортсменів кваліфікацією майстер спорту України та майстер спорту України
міжнародного класу з пауерліфтингу вагової категорії до 120 кілограмів. Вік
триборців складав від 20 до 33 років, а тривалість стажу занять цим силовим видом
спорту коливалася від восьми до дванадцяти років.
Дослідження кваліфікованих пауерліфтерів-важковаговиків проводилось у 2014
році на базі ДЮСШ № 1 м. Рубіжне. Визначення результатів основних тренувальних
вправ з обтяженнями здійснювалось під час підготовчого спортивного збору до
чемпіонату України з пауерліфтингу у м. Коломия. Таким чином, спортивна
підготовленість випробуваних пауерліфтерів була на найвищому рівні.
Всім триборцям було запропоновано виконати у змагальній обстановці основні
тренувальні вправи з обтяженнями, що зазвичай складають програму спортивної
підготовки до відповідальних змагань з пауерліфтингу. Вони наступні: розведення
рук з гантелями в сторони лежачи на горизонтальній лаві; нахили тулуба вперед
стоячи з гантеллю у прямих руках; присідання зі штангою на грудях; жим штанги
лежачи на похилій лаві головою вверх; розгинання рук у ліктьових суглобах
(французький жим) зі штангою лежачи; тяга штанги до пояса з прямими ногами; жим
штанги лежачи з підставки на горизонтальній лаві; утримання штанги лежачи на
горизонтальній лаві; розведення рук з гантелями в сторони лежачи на похилій лаві
головою вверх; тяга штанги до грудей стоячи широким хватом в нахилі; нахили
тулуба зі штангою на спині стоячи; випад вперед однією ногою зі штангою на спині.
Обробка отриманих результатів проводилася за допомогою методів
математичної статистики з розрахунком визначення вірогідності розходжень за tкритерієм Стьюдента і коефіцієнту кореляції Браве-Пірсона.
Виклад основного матеріалу. Після визначення середньостатистичних
показників основних тренувальних вправ з обтяженнями, які зазвичай складають
програму спортивної підготовки до відповідальних змагань та демонстрації,
обраними для проведення даного дослідження пауерліфтерами-важковаговиками,
змагальних результатів на національному чемпіонаті була визначена щільність
взаємозв’язку отриманих числових значень. Коефіцієнти кореляційного зв’язку
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основних тренувальних і змагальних вправ пауерліфтерів високої кваліфікації вагової
категорії до 120 кілограмів висвітлені в табл. 1.
Таблиця 1
Кореляційна матриця взаємозв’язку основних тренувальних і змагальних
вправ кваліфікованих пауерліфтерів вагової категорії до 120 кілограмів (n=7)
Основні тренувальні вправи
Розведення рук з гантелями в сторони
лежачи на горизонтальній лаві
Нахили тулуба вперед стоячи з гантеллю у
прямих руках
Присідання зі штангою
на грудях
Жим штанги лежачи на похилій лаві
головою вверх
Розгинання рук у ліктьових суглобах
(французький жим) зі штангою лежачи
Тяга штанги до пояса
з прямими ногами
Жим штанги лежачи з підставки
на горизонтальній лаві
Утримання штанги лежачи
на горизонтальній лаві
Розведення рук з гантелями в сторони
лежачи на похилій лаві головою вверх
Тяга штанги до грудей стоячи
широким хватом в нахилі
Нахили тулуба зі штангою
на спині стоячи
Випад вперед однією ногою зі штангою
на спині

Змагальні вправи
ПрисіЖим
Тяга
дання
0,66

0,82*

0,27

0,76*

0,41

0,88**

0,89**

-0,56

0,79*

0,21

0,83*

0,65

0,66

0,76*

0,27

0,66

0,27

0,89**

-0,28

0,97**

-0,19

-0,54

0,87**

-0,47

0,66

0,82*

0,27

0,66

0,27

0,82*

0,44

-0,56

0,79*

0,86*

0,27

0,76*

Примітки:
** – високий ступень взаємозв’язку (критичне значення 0,87 для р < 0,01);
* – середній ступень взаємозв’язку (критичне значення 0,75 для р < 0,05).

Так, для виконання в пауерліфтингу змагальної вправи „Присідання”
визначається високий ступень взаємозв’язку (р < 0,01) із тренувальною вправою
„Присідання зі штангою на грудях” – r=0,89 та середній (р < 0,05) із тренувальними
вправами „Нахили тулуба вперед стоячи з гантеллю у прямих руках” – r=0,76 і
„випад вперед однією ногою зі штангою на спині” – r=0,86.
На виконання змагальної вправи „Жим” мають високий вплив тренувальні
вправи „Жим штанги лежачи з підставки на горизонтальній лаві” (r=0,97) і
„Утримання штанги лежачи на горизонтальній лаві” (r=0,87). Середній ступень
впливу на змагальну вправу жиму лежачи у триборців відзначається від таких
тренувальних вправ: розведення рук з гантелями в сторони лежачи на горизонтальній
лаві (r=0,82); жим штанги лежачи на похилій лаві головою вверх (r=0,83); розгинання
рук у ліктьових суглобах (французький жим) зі штангою лежачи (r=0,76); розведення
рук з гантелями в сторони лежачи на похилій лаві головою вверх (r=0,82).
На демонстрацію пауерліфтерами-важковаговиками результатів у змагальній
вправі „Тяга” має щільний кореляційний взаємозв’язок виконання ними у
підготовчому періоді тренувальних вправ „Нахили тулуба вперед стоячи з гантеллю у
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прямих руках” (r=0,88) і „Тяга штанги до пояса з прямими ногами” (r=0,88). Середній
ступень впливу на змагальну вправу в тязі штанги стоячи мають наступні
тренувальні вправи: „Присідання зі штангою на грудях” (r=0,79); „Тяга штанги до
грудей стоячи широким хватом в нахилі” (r=0,82); „Нахили тулуба зі штангою на
спині стоячи” (r=0,79); „Випад вперед однією ногою зі штангою на спині” (r=0,76).
Виходячи з проведених досліджень, встановлено рівень кореляційного
взаємозв’язку між основними тренувальними і змагальними вправами в
пауерліфтингу. Ґрунтуючись на отриманих даних, тренери з пауерліфтингу мають
змогу коректувати наявні програми підготовки кваліфікованих триборців до
відповідальних спортивних змагань. Зокрема, у підготовчому періоді пауерліфтерів
можна здійснювати акцент на ті тренувальні вправи, що суттєво впливають на
результат конкретної змагальної вправи.
Висновки.
1. Визначено результати в основних тренувальних вправах з обтяженнями
спортсменів-важковаговиків
високої
кваліфікації,
які спеціалізуються
з
пауерліфтингу.
2. Встановлені ступені впливу основних тренувальних вправ з обтяженнями на
змагальні результати кваліфікованих пауерліфтерів-важковаговиків.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Планується
визначення індивідуальних психофізіологічних характеристик кваліфікованих
пауерліфтерів.
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АНОТАЦІЇ

ВПЛИВ ОСНОВНИХ ТРЕНУВАЛЬНИХ ВПРАВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ДЕМОНСТРАЦІЇ ЗМАГАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ КВАЛІФІКОВАНИХ ПАУЕРЛІФТЕРІВВАЖКОВАГОВИКІВ
Володимир Саєнко, Олександр Дубовой
Харківська державна академія фізичної культури
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
В статті висвітлено матеріал з результатами педагогічного дослідження ступеня впливу
основних тренувальних вправ кваліфікованих пауерліфтерів-важковаговиків на ефективність
демонстрації їх змагальних результатів. У дослідженнях прийняло участь сім кваліфікованих
спортсменів вагової категорії до 120 кілограмів. Визначено результати в основних тренувальних
вправах з обтяженнями спортсменів-важковаговиків високої кваліфікації, які спеціалізуються з
пауерліфтингу. Встановлено ступені впливу основних тренувальних вправ з обтяженнями на
змагальні результати кваліфікованих пауерліфтерів-важковаговиків.
Ключові слова: пауерліфтинг, важковаговик, кваліфікація, вправи, результати, вплив,
обтяження.
ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕМОНСТРАЦИИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПАУЭРЛИФТЕРОВ-ТЯЖЕЛОВЕСОВ
Владимир Саенко, Александр Дубовой
Харьковская государственная академия физической культуры
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля
В статье освещен материал с результатами педагогического исследования степени влияния
основных тренировочных упражнений квалифицированных пауэрлифтеров-тяжеловесов на
эффективность демонстрации соревновательных результатов. В исследованиях приняло участие
семь квалифицированных спортсменов весовой категории до 120 килограммов. Определены
результаты в основных тренировочных упражнениях с отягощениями спортсменов-тяжеловесов
высокой квалификации, специализирующихся по пауэрлифтингу. Установлено степени влияния
основных тренировочных упражнений с отягощениями на соревновательные результаты
квалифицированных пауэрлифтеров-тяжеловесов.
Ключевые слова: пауэрлифтинг, тяжеловес, квалификация, упражнения, результаты,
влияние, отягощения.
INFLUENCE OF THE BASIC TRAINING EXERCISES AT THE EFFECT
DEMONSTRATION RESULTS AT COMPETITIONS IN QUALIFIED HEAVYWEIGHTS
POWERLIFTERS
Vladimir Sayenko, Alexander Dubovoy
Kharkiv State Academy of Physical Culture
East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl
The article highlights the material with the results of pedagogical research the degree of influence
of basic training exercises skilled heavyweight powerlifters to demonstrate the effectiveness of
competitive results. The study involved seven qualified sportsmen weight category up to 120 kilograms.
Defined results in major training exercises with heaviness athletes heavyweights qualifications,
specializing in powerlifting. The degree of influence of basic training exercises with heaviness on the
results of competitive powerlifters qualified heavyweights.
Key words: powerlifting, heavyweight, qualification, exercise, results, impact, heaviness.
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ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ ГІМНАСТОК У
ГРУПОВИХ ВПРАВАХ ХУДОЖНЬОЇ ГІМНАСТИКИ
Ірина Сиваш
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми. Тенденції розвитку групових вправ художньої
гімнастики, зі складно-координаційною структурою рухів, характер рухової
діяльності, удосконалення правил змагань, що передбачає постійне відновлення й
ускладнення змагальних вправ, емоційно-стресовий характер змагальної діяльності і
суб'єктивність суддівства зумовлюють динамічність системи підготовки гімнасток та
необхідність її оперативної корекції. Система підготовки в художній гімнастиці
переважно базується на програмах підготовки спортсменок в індивідуальних
вправах. Актуальність наших досліджень обумовлена відсутністю науково
обґрунтованої програми підготовки гімнасток у групових вправах.
Відсутність єдиного підходу у підготовці гімнасток, які спеціалізуються в
групових вправах художньої гімнастики, вимагають проведення у даному напрямку
дослідження, які мають відповісти на актуальні питання теорії, методики та практики
спорту.
Сучасні педагогічні технології є одним із найважливіших напрямів досягнення
нового рівня навчання, що проявляється у інтенсифікації та інформатизації навчання,
створення мотивації, у вихованні духовності і відповідальності, самонавчанні,
забезпечення соціальної мобільності особистості [1]. Тому удосконалення,
методологічне обґрунтування механізму педагогічних технологій відбору, орієнтації
та підготовки гімнасток, комплекс тестів і показників дозволять відібрати найбільш
обдарованих для подальшого вдосконалення з урахуванням потенційних
можливостей підлітків. Також актуальним є систематизація знань в єдину систему і
проведення експериментальних досліджень для уточнення відсутніх компонентів [2,
3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз навчальних програм із
художньої гімнастики у спортивних школах показав, що в них повністю відсутні
методичні вказівки стосовно оцінки та контролю показників розвитку
підготовленості гімнасток, орієнтованих на групові вправи, що ускладнює їх
підготовку до змагань.
Система спортивного відбору та орієнтації, її елементи на практиці не пов’язані
з особливостями підготовки гімнасток на різних етапах підготовки. Навчання
руховим навичкам формується в ході індивідуальної роботи гімнастки без предмету
та з предметами; а підготовка гімнасток у групових вправах в ранньому віці, на
початкових етапах спортивного вдосконалення в науковій літературі не
розглядаються; відсутня обґрунтована система специфічних тестів та інформативних
критеріїв, що дозволяють своєчасно здійснювати пошук перспективних спортсменок,
визначити їхню спеціалізацію з урахуванням індивідуальних особливостей і завдань
тренувального процесу.
Розпізнати природні задатки, реалізувати їх в процесі багаторічного
вдосконалення з урахуванням індивідуальних особливостей гімнасток і принципів
побудови тренувального процесу − ось головні завдання фахівців в художній
гімнастиці з використанням педагогічних технологій.
Зв’язок теми з науковими планами, програмами, темами. Дослідження
виконано відповідно зі «Зведеним планом НДР у сфері фізичної культури і спорту на
2011 – 2015 гг.» Міністерства України у стравах сім’ї, молоді та спорту за темою: 2.12
«Формування системи багаторічного відбору та орієнтації спортсменів», (номер
державної реєстрації 0111U001725).
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Мета – обґрунтувати педагогічну технологію відбору, орієнтації та підготовки
гімнасток у групових вправах та перевірити її ефективність.
Методи досліджень. В роботі були використані наступні методи дослідження:
аналіз та узагальнення спеціальної науково-методичної літератури, дані Internet,
анкетне опитування, педагогічне спостереження, педагогічні тестування та
експеримент, методи математико-статистичної обробки даних.
Результати дослідження та їх обговорення. Майстерність команд з групових
вправ дозволяє акцентувати увагу на такі характеристики – зовнішній вигляд усієї
команди гімнасток, рівень розвитку рухових здібностей, технічну підготовленість,
тактичну майстерність, морально-вольові якості. Комплекс цих показників
обумовлює результативність змагальної діяльності. Змагальна діяльність команди з
групових вправ це – суперництво з метою виявлення рівня та об'єктивного
порівняння майстерності команд. Результати головних стартів року, чемпіонати світу
свідчать про ступінь готовності спортсменок та показують можливості подальшої
перспективи.
Для обґрунтування підходу до відбору та орієнтації підготовки гімнасток у
групових вправах в художній гімнастиці було досліджено застосування педагогічних
технологій. Система спортивної підготовки гімнасток у групових вправах
розглядається як багаторічний процес, де всі елементи і складові її підготовки
взаємопов'язані і підпорядковані завданню досягнення максимального спортивного
результату. Раціональна побудова циклів тренування, оптимізація тренувального
процесу, безперервність і єдність загальної і спеціальної підготовки, хвилеподібність
і варіативність навантажень сприяють оптимальному підведенню спортсменок до
головних змагань сезону.
Відбір спортсменок і орієнтація їх підготовки розглядається як елемент
багаторівневої системи підготовки, де елементи розвиваються і конкретизуються з
позиції системного підходу у взаємозв'язку з етапами багаторічного вдосконалення і
складаються з трьох рівнів: підготовка, відбір і орієнтація віддаленого резерву;
підготовка, відбір і орієнтація найближчого резерву; підготовка, відбір і орієнтація в
національні збірні команди [4]. Кожен із цих рівнів зв'язані з етапами багаторічної
підготовки спортсменів і дозволяють визначити планомірне досягнення вищої
спортивної майстерності з урахуванням вивчення задатків і здібностей спортсменів,
індивідуальних особливостей особистості. Педагогічна технологія розглядається як
упорядкована сукупність дій, операцій і процедур, що забезпечують досягнення
прогнозованого результату (рис. 1).
Функція технології полягає в побудові відбору та орієнтації підготовки
спортсменок у групових вправах, що забезпечує заданий результат. Складовими
технології визначено мету та зміст процесу відбору та орієнтації спортсменок у
групових вправах для кожного етапу багаторічної підготовки; критерії, показники і
нормативні значення; оцінку вихідного і поточних станів підготовленості гімнасток,
розробку програми підготовки у групових вправах, відбір у групові вправи та
подальша орієнтація їх підготовки.
До основних характеристик технології відбору та орієнтації підготовки
спортсменок у групових вправах віднесено: цілеспрямованість, цілісність, наукова
обґрунтованість, спрямованість на результат, спланованість, висока ефективність,
системність, надійність, гарантованість результату. Критеріями технологічності
процесу відбору та орієнтації були визначені:
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Мета і зміст процесу відбору й орієнтації спортсменок у групові вправи для
кожного етапу багаторічної підготовки

Критерії, показники та
нормативні значення

Оцінка початкового
фізичного стану

Орієнтація підготовки у
групових вправах

Відбір до групових вправ

Розробка програми підготовки у
групових вправах для кожного етапу
багаторічної підготовки

Оцінка фізичного стану
та підготовленості
Відбір у команду

Постійна корекція процесу
підготовки, засобів, методів і
завдань

Спортивний результат

Рис. 1. Структурна схема технології відбору, орієнтації та підготовки
спортсменок у групових вправах
• чітка логіка етапів відбору та орієнтації спортсменок у групових вправах,
яка складається з послідовних кроків;
• діагностична задана мета, тобто коректно вимірні поняття, операції,
діяльність тренера і спортсменок, як очікуваний результат правильної орієнтації
підготовки та навчання, способи його діагностики;
• представлення пропонованої системи відбору та орієнтації у вигляді системи
практичних завдань з орієнтирами і способами їх вирішення яка залежить від
завдань на різних етапах багаторічної підготовки;
• система способів взаємодії на кожному етапі учасників тренувального
процесу один з одним;
• особистісно-мотивоване забезпечення діяльності тренера і спортсменок
(вільний вибір, креативність, змагальність, життєвий і професійний сенс);
• визначення меж допустимого відступу від алгоритмічної і від вільної, творчої
діяльності тренера і спортсменок та передбачає можливість варіацій в залежності від
умов проведення заходів з відбору, орієнтації та безпосередньо підготовки
спортсменок;
• застосування в процесі відбору, орієнтації та підготовки гімнасток новітніх
засобів і способів діагностики, оцінки, навчання.
Запропонована технологія відбору та орієнтації гімнасток характеризується
етапністю заходів, містить організаційні, методичні складові, систему тестів,
програму навчання основним елементам взаємодій і співпраці у групових вправах,
критерії та оціночні шкали, програму вдосконалення рухових взаємодій для участі в
спортивних змаганнях та подальшого переходу до спеціалізації − групові вправи.
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Технологія відбору та орієнтації гімнасток у групових вправах включає
наступні складові:
• оцінку антропометричних даних, стану здоров'я, фізичної та технічної
підготовленості;
• розробку програми підготовки у групових вправах (навчання взаємодіям і
співробітництва);
• формування критеріїв відбору, тестування, оцінки та визначення
перспективних гімнасток для занять груповими вправами;
• відбір здібних дітей в основний (резервний) склад групи;
• відпрацювання рухових взаємодій композицій (перекидання, кидки, ловлі);
• тестування, відбір і орієнтація підготовки при переході на наступний етап
підготовки.
Для підтвердження ефективності запропонованого підходу був проведений
експеримент в групах початкової підготовки», починаючи з третього року навчання
[5], та на етапі попередньої базової підготовки [6]. Для навчання спільним руховим
діям у групових вправах, досягнення узгодженості, чіткості, злитості, стабільності
виконання, синхронності й асинхронності в роботі гімнасток, була розроблена
програма підготовки до групових вправ, та впроваджувалась після навчання
основним елементам базової школи художньої гімнастики, включаючи п’ять блоків:
підготовчі вправи (розминка), блок хореографічної та музично-ритмічної підготовки,
блок безпредметної та акробатичної підготовки, блок технічної підготовки з
предметами, блок композиційної підготовки. За основу був прийнятий груповий
спосіб навчання (робота в парах, трійках і четвірках) спільним руховим елементам
взаємодії і співпраці, синхронному виконанню хореографічних елементів, необхідних
для роботи в групових вправах.
Було систематизовано критерії відбору спортсменок у групові вправи художньої
гімнастики на початковому етапі підготовки: антропометричні показники, швидкість
і якість засвоєння рухів, технічних елементів, рівень розвитку спеціалізованих
сприйнять («почуття ритму», «почуття темпу», «почуття часу»), фізична
підготовленість, стан здоров’я, психофізіологічні показники, соціальні показники.
Показники тестування гімнасток, які брали участь у експерименті на етапі
початкової підготовки, за 20 тестами (визначення гнучкості і рухливості суглобів;
силової і загальної витривалості; швидкості; швидкісно-силових здібностей;
стійкості вестибулярних реакцій; точності; динамічної і статичної рівноваги; рухової
реакції; здатності до орієнтування в просторі; до перебудови рухової дії; вибухової
сили; рухової координації; «почуття предмету», «почуття часу, темпу і ритму»;
віртуозності) при оцінці за 10-бальною шкалою покращилися. В контрольної групи
показники тестування покращилися в середньому від 3,35 ± 0,17 бала до 7,35 ± 0,11
бала, (p < 0,05) а показники експериментальної групи покращилися від 3,20 ± 0,14
бала до 8,20 ± 0,12 бала, (p < 0,05). Впровадження запропонованої експериментальної
програми підготовки до групових вправ дозволило за період проведення
експерименту у експериментальної групи поліпшити: стійкість вестибулярних
реакцій в середньому від 3,5 ± 0,35 бала до 8,2 ± 0,35 бала, (p < 0,05); рухову
координацію від 3,94 ± 0,36 бала до 7,9 ± 0,7 бала, (p<0,05). Покращилися показники
роботи гімнасток з предметами: показник віртуозності в середньому змінився від
4,19 ± 0,06 бала до 8,0 ± 0,28 бала, (p < 0,05).
За цей же період в контрольної групи результати склали: стійкість
вестибулярних реакцій в середньому змінилася від 3,8 ± 0,27 бала до 6,0 ± 0,7 бала, (p
< 0,05); рухова координація від 4,02 ± 0,32 бала до 5,8 ± 0,91 бала, (p < 0,05);
віртуозність у середньому змінилася від 3,97 ± 0,3 до 6,2 ± 0,66 бала, (p < 0,05).
362

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
Показники контрольної групи, хоча і покращилися, але в порівнянні з
експериментальною групою різниця складала до двох балів.
Показниками відбору та орієнтації гімнасток для групових вправ на етапі
попередньої базової підготовки, на думку тренерів-респондентів виступають в
порядку значущості: стан здоров’я, антропометричні показники, рівень фізичної
підготовленості, спеціалізовані сприйняття, психофізіологічні показники, здатність
до освоєння технічних елементів, змагальний результат, соціальні показники (n = 46;
W = 0,70). До значущих компонентів підготовленості гімнасток до групових вправ на
даному етапі підготовки було віднесено тести на оцінку координаційних здібностей,
хореографічної підготовленості, здатності до засвоєння техніки, рівня прояву рухових
якостей (здатності до обертальних дій, здібності до просторово-часових дій,
здатності до збереження рівноваги), рівня розвитку стрибучості, витривалості,
спритності, гнучкості.
Приріст педагогічних показників за останні два навчальні роки за показниками
координаційних здібностей, розвитку рухових якостей, рівнем розвитку стрибучості,
витривалості, спритності і гнучкості спостерігався у всіх вікових групах. Так у
гімнасток 9 років середньо групові показники приросту здібності до просторовочасових дій за 2 роки становили: від 0,15 до 0,20 бала; у гімнасток 10–11років – від
0,98 до 1,17 бали; а у гімнасток 12–13 років – від 2,17 до 2,37 бала. Отримані дані
свідчать, що рухова навичка формується нерівномірно відповідно до вікових
періодів.
В період підготовки гімнасток до групових вправ за нормативами І розряду була
апробована технологія відбору та орієнтації гімнасток, яка дозволила якісно
сформувати основний склад гімнасток до групових вправ. У період удосконалення
техніки рухових взаємодій у змагальних композиціях впроваджувалися
мультимедійні засоби навчання, що дозволило через 6 тижнів підготовки до групових
вправ зафіксувати позитивну динаміку результатів педагогічного тестування техніки
перекидань і взаємодій.
За три навчальні роки гімнастки в групах, що відповідають етапу попередньої
базової підготовки, показали достовірно кращі результати за всіма показниками
(p<0,05), що є підставою для ствердження ефективності запропонованого підходу.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Підтвердженням
ефективності педагогічної технології відбору та орієнтації гімнасток, розробленої
програми підготовки, стали підвищення показників фізичної підготовленості та
змагальні результати команд за програмою групових вправ без предметів і з м’ячами.
Перспективою подальших досліджень є обґрунтування підходу до поглибленої
спеціалізації, розробка системи відбору, орієнтації та підготовки гімнасток у
групових вправах на етапах спеціалізованої базової та підготовки до вищих
досягнень
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АНОТАЦІЇ

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ ГІМНАСТОК У ГРУПОВИХ
ВПРАВАХ ХУДОЖНЬОЇ ГІМНАСТИКИ
Ірина Сиваш
Національний університет фізичного виховання і спорту України
У роботі детально розглянута педагогічна технологія відбору та орієнтації підготовки
гімнасток у групових вправах художньої гімнастики. Обґрунтовано підходи та характеристики
технології відбору та орієнтації. Досліджено складові і переваги запропонованої технології.
Результати педагогічного експерименту свідчать про ефективність застосування технологія
відбору та орієнтації підготовки спортсменок у групових вправах художньої гімнастики.
Ключові слова: технологія, відбір, орієнтація підготовки, групові вправи, гімнастика
художня.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ ГИМНАСТОК В
ГРУППОВЫХ УПРАЖНЕНИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ
Ирина Сиваш
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
В работе подробно рассмотрена педагогическая технология отбора и ориентации
подготовки гимнасток в групповых упражнениях художественной гимнастики. Обоснованы
подходы и характеристики технологии отбора и ориентации. Исследованы составляющие и
преимущества предлагаемой технологии. Результаты педагогического эксперимента
свидетельствуют об эффективности применения технологии отбора и ориентации подготовки
спортсменок в групповых упражнениях художественной гимнастики.
Ключевые слова: технология, отбор, ориентация подготовки, групповые упражнения,
гимнастика художественная.
EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN THE PREPARATION THE GYMNASTS IN
RHYTHMIC GYMNASTICS OF GROUP EXERCISE
Irina Sуvash
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
The paper discussed in detail educational technology selection and orientation training gymnasts
in group rhythmic gymnastics exercises. The characteristics technology selection and orientation is
justified. Structure and benefits of the proposed technologies are investigated. Pedagogical experiment
results demonstrate the effectiveness of the use of technology selection and orientation training athletes
in rhythmic gymnastics group exercises.
Key words: technology, selection, orientation, training, group exercise, rhythmic gymnastics.

АНАЛІЗ ТЕХНІКИ ВИКОНАННЯ БАЗОВИХ КРОКІВ ОЗДОРОВЧОЇ
АЕРОБІКИ
Сергій Синиця
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Заняття
аеробікою посідають вагоме місце серед різноманіття видів оздоровчої фізичної
культури. У зв’язку з цим актуально дослідити техніку виконання рухів фахівцями, з
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метою уникнення травмування тих, хто займається під час занять. Так,
Є. Б. Мякінченко, М. П. Шестакова (2002) зазначають, що заняття аеробікою можуть
спричинити травми хребта і кінцівок, призвести до м’язового болю, погіршення сну і
самопочуття, викликати перенавантаження серця, порушення у роботі внутрішніх
органів, і негативне відношення до будь якого виду рухової активності [1]. Разом з
тим набагато більша кількість дослідників вказують на позитивний вплив занять
оздоровчою аеробікою на організм людини у тому числі опорно-руховий апарат,
серцево-судинну, дихальну та ендокринну системи тощо [4]. У тих, хто займаються
покращується щоденне самопочуття, зменшується ризик різних захворювань,
знижується вага тіла, що призводить до покращення фізичного вигляду, збільшується
або зменшується об’єм м’язів, покращується постава [4]. Л. В. Коник, В. Б. Спузяк,
М. В. Ісаєва (2008) в ході експерименту, виявили, що заняття танцювальною
аеробікою позитивно впливають на рівень фізичної підготовленості студентів [3].
Усе це можливо за умов дотримання технічних характеристик виконання рухів
оздоровчої аеробіки, а також ведення самоконтролю. В. І. Дубровский,
В. Н. Федорова зазначають, що етіологія травм і захворювань опорно-рухового
апарата у спортсменів наступна [2]:
- недоліки і помилки в методиці проведення занять (форсоване тренування,
слабка розминка, різке збільшення інтенсивності);
- недостатня матеріально-технічна база (снаряди, взуття, одяг, екіпірування не
відповідають стандартам);
- недоліки в організації проведення занять (слабке освітлення і погане
покриття);
- несприятливі кліматичні, гігієнічні умови;
- неправильна поведінка спортсменів (поспішність, неуважність і ін.);
- порушення правил виконання вправи.
Етіологія травм пов’язана з наступними особливостями опорно-рухового
апарату [2]:
- нестабільність суглобів, тугорухливість м’язів, плоскостопість, скривлення
ніг;
- схильність м’язів і судин до спазмів;
- перевтома (перетренованість), що приводить до порушення координації
рухів;
- відсутність балансу між силою і гнучкістю в м’язово-сухожильних
елементах;
- недотримання термінів поновлення занять після перенесених травм або
захворювань.
Педагогічне спостереження за викладацькою діяльністю фахівців з оздоровчої
аеробіки дало підставу вважати, що найбільш типовими помилками під час занять є
недотримання техніки виконання рухів оздоровчої аеробіки, а саме неправильна
амплітуда рухів та розмір кроків у фахівців, і як результат і у відвідувачів занять.
Відомо, що надто великі розміри кроків можуть призвести до травмування викладача
і тих, хто займаються, а замала амплітуда рухів не дасть необхідного тренувального
ефекту від занять.
Крім того дослідники стверджують, що для попередження спортивних травм
слід здійснювати комплекс заходів: забезпечення правильної методики тренування,
належного стану приміщення для занять, інвентарю, відповідність одягу та взуття
для занять оздоровчою аеробікою, застосування захисних пристроїв, регулярний
лікарський контроль, дотримання гігієнічних вимог, проведення інструктажу з
техніки безпеки тощо. Травма визначається як порушення анатомічної цілісності
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різних тканин та органів тіла в результаті хвороботворного впливу на організм
факторів зовнішнього середовища [5, 6].
Тож доцільно дослідити і визначити максимально допустиму довжину кроків
оздоровчої аеробіки та надати практично-розрахункові рекомендації щодо техніки їх
виконання.
Мета: проаналізувати техніку виконання найчастіше вживаних кроків
оздоровчої аеробіки фахівцями та визначити їх оптимальну амплітуду залежно від
антропометричних даних.
Методи та організація дослідження. В якості методів дослідження
використовувалися: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної
літератури, методи антропометричних досліджень довжини нижніх кінцівок,
педагогічний експеримент, математична обробка отриманих даних. У дослідженні
приймали участь 55 фахівців з оздоровчої аеробіки які мають педагогічний стаж
проведення занять понад 3 роки.
Результати дослідження та їх обговорення. Результати педагогічного
спостереження дали можливість визначити найчастіше вживані кроки оздоровчої
аеробіки, це: mambo, v-step, basic step, step touch, step line, open step, lunge, leg curl,
slide, grape wine, kick knee up, chasse, jumping-jack. Slide не відноситься до
найчастіше вживаних кроків класичної аеробіки, але дослідження його виконання є
актуальним, так як він є основним рухом слайд-аеробіки. Кроки march та walking не
досліджувалися тому, що перший виконується без просування, а амплітуда другого
невелика, тож його виконання не є травмонебезпечним.
На початковому етапі дослідження було визначено довжину нижніх кінцівок
фахівців-учасників педагогічного спостереження за методикою антропометричних
вимірювань.
Після цього у залі було попередньо накреслено шкалу для визначення довжини
кроків вперед і в бік. Фахівці-учасники дослідження по черзі виконували рухи
починаючи із зазначеного вихідного положення, а кінцеве місцезнаходження стоп
відмічали крейдою і результати записували в протоколи.
Довжина кроків оздоровчої аеробіки замірялася наступним чином:
mambo – від стартової лінії до пальців ніг, окремо кроки вперед та назад;
v-step – від стартової лінії до пальців ніг, а також ширина кроку на рахунок 1 і 2
по зовнішній стороні стопи обох ніг;
basic step, kick knee up – від стартової лінії до пальців ніг;
step touch, step line, open step, leg curl, slide, grape wine, chasse – від зовнішньої
сторони лівої стопи до зовнішньої правої;
lunge – кроком правої та лівої ноги на рахунок 1 і 3 за зовнішньою стороною
стопи;
jumping-jack – ширина стрибка на рахунок 1 до зовнішньої сторони стоп обох
ніг.
Під час виконання рухів обов’язковою вимогою було одночасне виконання рухів
ногами і руками, так як це впливає на їх амплітуду. На рис. 1 наведено приклад
схематичного зображення кроку V-step для фахівця з довжиною нижньої кінцівки 83
см.
За таким зразком визначалися та схематично зображувалася максимально
допустима амплітуда 13 досліджуваних базових кроків оздоровчої аеробіки.
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Рис. 1. Схема максимально допустимого розміру кроку V-step для фахівця з
довжиною ніг 83 см:
А – довжина кроку V-step вперед; В–С – ширина кроку V-step.
Результати аналізу роботи інструкторів з оздоровчої аеробіки дали змогу
визначити формулу розрахунку коефіцієнту раціоналізації техніки (krt) кроків (рис.
2.).
krt = L / h
, де
krt – коефіцієнт раціоналізації техніки кроків оздоровчої аеробіки
L – довжина кроку, см
h – довжина нижньої кінцівки, см
Рис. 2. Формула коефіцієнту раціоналізації техніки
Користуючись коефіцієнтом раціоналізації техніки, фахівці та початківці
можуть розрахувати амплітуду кроків оздоровчої аеробіки для конкретної людини з
урахуванням її антропометричних даних. Для цього необхідно довжину власної
нижньої кінцівки помножити на коефіцієнт раціоналізації техніки (табл. 1) і
отримане число відповідає довжині кроку оздоровчої аеробіки людини яка
досліджується.
Після проведення дослідження було встановлено, що коефіцієнт раціоналізації
спортивної техніки знаходиться у визначених межах для спортсменів з різними
антропометричними параметрами. Узагальнення та розрахунки середніх
арифметичних даних дозволили визначити еталонні коефіцієнти.
Таблиця 1
Коефіцієнт раціоналізації техніки базових кроків оздоровчої аеробіки
№ з/п
Назва кроку
krt
1
Мambo
0,68 / 0,72
2
V-step
0,84 / 1,16
3
Basic step
0,89
4
Step touch
1,31
5
Step line
2,25
6
Open step
1,4
7
Lunge
1,74
8
Leg curl
1,35
9
Slide
1,7
10
Grape wine
2,63
11
Kick knee up
0,78
12
Chasse
1,6
13
Jumping-jack
1,24
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Отже, результатом дослідження стала розробка коефіцієнту раціоналізації
техніки для запобігання травматизму, враховуючи оптимальне поєднання
антропометричних показників та доцільної довжини базових кроків оздоровчої
аеробіки. Коефіцієнт раціоналізації сприяє оптимізації тренувального процесу,
попередженню травматизму та дозволяє спростити організаційно-методичні аспекти
проведення занять.
В дослідженні була визначена не тільки максимально допустима амплітуда
рухів ногами в оздоровчій аеробіці, а й їх мінімальна величина. Цей показник
необхідний для того, щоб у процесі занять оздоровчою аеробікою фахівець уміло
регулював фізичне навантаження за допомогою амплітуди рухів ногами.
Регулювати навантаження у процесі занять оздоровчою аеробікою можна не
лише за рахунок довжини кроків. Інтенсивність, об’єм та величина фізичного
навантаження змінюється і під час зміни амплітуди рухів руками, складнокоординаційного поєднання рухів ногами та руками, використання підскоків,
стрибків і бігу, зміни темпу музики та швидкості виконання рухів під неї.
Вище названі фактори дають підстави розробити рекомендації початківцям
щодо регулювання навантаження під час занять аеробікою за рахунок встановленого
розміру базових кроків, тобто навчити майбутнього фахівця не порушувати аеробний
режим фізичного навантаження. Особливо актуально це під час першої, другої
розминки та першої заминки підготовчої та основної частин заняття.
Висновки:
1. Визначено найчастіше вживані кроки оздоровчої аеробіки та
проаналізовано амплітуду їх виконання фахівцями з різними антропометричними
даними.
2. Розроблено коефіцієнт раціоналізації техніки базових кроків оздоровчої
аеробіки, який дозволить фахівцям визначити оптимальну амплітуду їх виконання
залежно від власних антропометричних даних.
Перспективи подальших досліджень полягають у розробці методичних
рекомендацій щодо регулювання навантаження під час занять оздоровчою аеробікою.
1.

2.
3.

4.

5.

6.
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АНОТАЦІЇ
АНАЛІЗ ТЕХНІКИ ВИКОНАННЯ БАЗОВИХ КРОКІВ ОЗДОРОВЧОЇ АЕРОБІКИ
Сергій Синиця
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
У статті визначено кроки оздоровчої аеробіки, які найчастіше використовують тренери під
час проведення занять (mambo, v-step, basic step, step touch, step line, open step, lunge, leg curl,
slide, grape wine, kick knee up, chasse, jumping-jack). Проведено дослідження, за допомоги яких
встановлено коефіцієнт раціоналізації техніки виконання кроків оздоровчої аеробіки. Виведений
коефіцієнт дасть можливість фахівцям з оздоровчої аеробіки, які мають різні антропометричні
дані, а саме довжину нижніх кінцівок, отримати оптимальну амплітуду виконання 13 базових
кроків оздоровчої аеробіки.
Ключові слова: оздоровча аеробіка, техніка, заняття, базові кроки, коефіцієнт.
АНАЛИЗ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ БАЗОВЫЕ ШАГИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
АЭРОБИКОЙ
Сергей Синица
Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко
В статье определено шаги оздоровительной аэробики, которые чаще всего используют
тренеры во время проведения занятий (mambo, v-step, basic step, step touch, step line, open step,
lunge, leg curl, slide, grape wine, kick knee up, chasse, jumping-jack). Проведены исследования, с
помощью которых установлен коэффициент рационализации техники выполнения шагов
оздоровительной аэробики. Полученный коэффициент позволит специалистам по
оздоровительной аэробике, которые имеют разные антропометрические данные, а именно длину
нижних конечностей, получить оптимальную амплитуду выполнения 13 базовых шагов
оздоровительной аэробики.
Ключевые слова: оздоровительная аэробика, техника, занятие, базовые шаги,
коэффициент.
ANALYSIS TECHNOLOGY BASE IMPLEMENTATION STEPS AEROBICS
WELLNESS
Sergey Sinitsa
Poltava National Pedagogical University named after VG Korolenko
In the article the features of steps health aerobics trainers who are most active during the sessions
(mambo, v-step, basic step, step touch, step line, open step, lunge, leg curl, slide, grape wine, kick knee
up, chasse, jumping-jack). A study by which factor is set rationalization technique improving aerobic
steps. Bred factor will enable health professionals of health aerobics that have different anthropometric
data, such as the length of the lower extremities, get the optimum amplitude perform 13 basic steps of
health aerobics.
Key words: health aerobics, equipment, lessons, base steps, factor.

ІНТЕГРАЛЬНІ КРИТЕРІЇ СТАТОКІНЕТИЧНОЇ І ВЕСТИБУЛЯРНОЇ
СТІЙКІСТІ БОРЦІВ ВІЛЬНОГО СТИЛЮ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ
БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Станіслав Синіговець, Василь Синіговець, Юрій Якущенко
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Постановка проблеми. У багатьох видах спорту важливою складовою успіху є
здатність управляти системою утримання рівноваги. Високий рівень статокінетичної
і вестибулярної стійкості дозволяє ефективно виробляти і підтримувати різні рухові
вміння та навички, сприяє освоєнню програми навчання при заняттях різними
видами спорту, стабілізує змагальну діяльність. Особливі вимоги до системи
регуляції рівноваги тіла пред'являються в єдиноборствах, що сприяє її значного
вдосконалення технічних дій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність досліджень з
використання методики стабілографічного контролю для оцінки функції рівноваги
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спортсменів є сучасним діагностичним засобом не тільки нормальних станів, але і
різних порушень, що дозволяє використовувати її для якісного тренування
вестибулярного аналізатора, координаційних здібностей, психофізіологічної стійкості
спортсменів [1, 2, 10].
Як відомо, головними умовами збереження рівноваги є функціональний стан
вестибулярного аналізатора. Вестибулярний аналізатор бере участь у здійсненні
життєво важливих функцій організму - основі реакцій рівноваги, орієнтації в
просторі і координації рухів в динамічних умовах, а також має відношення до
регуляції м'язового тонусу [1, 2].
Аналіз спеціальної літератури теорії та практики спортивної боротьби свідчить
про те, що не використані резерви в розширенні рівня техніко-тактичної
майстерності борців у процесі формуванні рухових умінь і навичок, які проявляються
в широкому діапазоні так званої статокінетичної і вестибулярної стійкості. Спортивна
боротьба пред'являє високі вимоги до координаційних здібностей в цілому, але
вирішальне значення мають: збереження рівноваги, статокінетична і вестибулярної
стійкість, здатність до перебудови рухів, орієнтування в просторі. Одним з
перспективних і нових напрямків досліджень в розробці засобів і методів технічної
підготовленості є її зв'язок з рівнем розвитку вестибулярного аналізатора [2, 4].
При виконанні борцівських стійок, площу опори утворюється опорною
поверхнею стоп і тим простором, який укладено між ними. У процесі боротьби
найчастіше борці контролюють візуально зміна площі опори. У цьому випадку
площу опори включає поверхню підошви взуття обох стоп і простір між ними.
Під час борцівського поєдинку для виконання атакуючих дій один спортсмен
прагне вивести свого супротивника зі стану стійкості, щоб перекинути його на
килим, а інший - зберегти стійкість і зробити те ж зі своїм супротивником. Однак при
виведенні супротивника з рівноваги атакуючий борець також втрачає рівновагу, бо
виконати такі рухи без втрати рівноваги неможливо. Таким чином, при боротьбі
обидва спортсмени безперервно втрачають і відновлюють рівновагу [7, 8].
Перша умова, при якому борець може виконувати рухи, спрямовані до
досягнення перемоги - це необхідність збереження опори. Цілком зрозуміло, що під
час боротьби обидва борці мають опору, але вона може бути різною. Ступінь
стійкості на цій опорі залежить від прийнятого борцем положення тіла, зокрема від
висоти розташування загального центру маси (ЗЦМ), величини площі опори,
положення проекції ЗЦМ на площі опори, кута стійкості, а також від дії м'язів, що
зберігають це положення [6].
Залежно від спрямованості техніко-тактичних дій, у практиці спортивної
боротьби найчастіше використовують лівосторонню, правосторонню, фронтальну
види стійок, а також від розташування ЗЦМ від опори - висока, середня і низька. При
виконанні кожної з них виникають, щонайменше два «небезпечних напрямки», при
яких легко вийти зі стану рівноваги. При виконанні фронтальної стійки - це напрямки
вперед, назад (сагіттальна площина), при лівосторонній і правосторонній стійках напрямки вправо, вліво (фронтальна площина).
Результати аналізу спеціальної літератури свідчать про те, що метод
стабілометрії дозволяє кількісно оцінювати стійкість тіла людини і системи тіл;
вирішити ряд актуальних спортивно педагогічних завдань, контролювати хід
навчання різних видів рівноваги в процесі спортивного тренування [10].
Дослідження виконані у відповідності з науковою тематикою кафедри
кінезіології Національного університету фізичного виховання і спорту України.
Проблематика роботи відповідає темі: «Технічна підготовка кваліфікованих
спортсменів на основі моделювання раціональної структури спортивних вправ»,
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Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту, номер державної реєстрації:
014U00531.
Метою досліджень було визначення інтегральних критеріїв оцінки
статокінетичної і вестибулярної стійкості борців вільного стилю на етапі попередньої
базової підготовки в результаті вестибулярного тренування.
Методи, організація досліджень. У дослідженнях були використані наступні
методи: аналіз наукової та методичної літератури, стабілографія, педагогічний
експеримент, методи математичної статистики.
Стабілографічні дослідження проводилися з метою визначення особливостей
впливу засобів вестибулярного тренування на збереження статичної стійкості юними
борцями при утриманні (5 с) лівосторонньої, правосторонньої і фронтальної стійок в
спокої (до навантаження), після впливу вестибулярних подразнень: обертове
навантаження (п'ять послідовних обертань вліво і вправо у вертикальному положенні
на колі «Здоров'я»), спеціальне навантаження (10 послідовних кидків манекена
поворотом з захватом руки і однойменної ноги "млин").
Проводився аналіз статокінезіограм досліджуваних вказаних статичних
положень юних борців за такими інтегральними показниками: площа еліпса коливань
ЗЦМ (EllS, мм2), оцінка рухів (OD, рад∙с-1 ) та якість функції рівноваги (КФР, %), які
свідчать про те, що покращення статокінетичної і вестибулярної стійкості
супроводжується зменшенням показників EllS, OD і збільшенням КФР [1, 9].

Рис. 1. Зразок типової статокінезіограми при утриманні борцівської стійки.
У педагогічному експерименті приймали участь борці вільного стилю, які
згідно кваліфікаційним та програмним вимогам спортивних шкіл відносилися до
етапу попередньої базової підготовки [3]. Формуючий експеримент проводився з
метою визначення впливу розробленої експериментальної програми, яка спрямована
на розвиток і вдосконалення вестибулярної стійкості юних борців. В експерименті
прийняло участь 24 юних борців: по 12 в контрольній (КГ) і експериментальній (ЕГ)
групах.
Педагогічний експеримент будувався з метою визначення впливу розробленої
експериментальної програми спеціальних фізичних вправ на вестибулярну стійкість
юних борців. Програма включала окремі спеціальні комплекси вправ в залежності від
своєї спрямованості. При їх розробці нами використовувалися рекомендації
провідних вчених і тренерів з спортивної боротьби. Експериментальна програма
застосовувалася в підготовчому періоді річного циклу підготовки юних борців з
використанням одноциклового планування. Юні борці КГ займались за спланованою
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програмою тренувальних занять, а в підготовчу частину тренувальних занять борців
ЕГ були впроваджені розроблені експериментальні програми
вестибулярного
тренування.
Визначення якісних критеріїв оцінки статокінетичної і вестибулярної стійкості
пов’язане з визначенням особливостей в структурі тренованості спортсменів ЕГ і КГ.
Нами використовувалася 5-бальна шкала з такими рівнями оцінки статокінетичної і
вестибулярної стійкості: низький, нижче середнього, середній, вище середнього,
високий. Порівняльні норми встановлювались з використання значень x ±  , де x
- середня арифметична величина,  - стандартне відхилення.
Результати досліджень та їх обговорення. В результаті експериментальних
досліджень інтегральні показники утримання рівноваги борцівських стійок у всіх
режимах вимірювань юних спортсменів КГ характеризувалися недостовірними
змінами (Р <0,05), крім показника КФР фронтальної стійки (Р <0,05), а в ЕГ мали
достовірні відмінності (Р <0,01-0,05) (табл. 1).
Вимірювання досліджуваних показників у режимі «до навантаження» в
результаті експерименту свідчать про те, що середній процентний приріст
покращення інтегральних показників статокінетичної стійкості при утриманні стійок
склав: лівосторонньої - в ЕГ на 13,8%, а в КГ на 5,3%; правосторонньої - в ЕГ склав
на 23,4%, а в КГ на 3,8%; фронтальної - в ЕГ на 12,06%; в КГ на 2,5%.
У режимі вимірювання «після обертального навантаження» показники
вестибулярної стійкості при виконанні лівосторонньої стійки в результаті
експерименту мали позитивний середній процентний приріст в ЕГ на 21,7%, а в КГ
на 4,06%.
При виконанні правосторонньої стійки були зареєстровані такі середні
процентні прирости показників вестибулярної стійкості в ЕГ на 30,8%, в КГ на
11,6%, а при виконанні фронтальної стійки в ЕГ на 25,2%, в КГ на 6,6%.
Результати контролю вестибулярної стійкості борцівських стійок юних
спортсменів експериментальних досліджень «після спеціального навантаження»
зареєстрували такі середні прирости покращення показників: лівостороння – в ЕГ на
16,7%, в КГ на 8,9%; правостороння – в ЕГ на 26,4%, в КГ на 18,5%; фронтальна – в
ЕГ на 14,8%, в КГ на 6,13%.
Результати статистичної обробки результатів констатуючих досліджень
дозволили визначити нормовані рівні оцінки інтегральних показників
стабілометричних досліджень борцівських стійок юних спортсменів у трьох
вимірюваних режимах (табл. 2).
Процентні розподілу кількості юних борців ЕГ щодо їх статокінетичної і
вестибулярної стійкості при виконанні борцівських стійок в результаті експерименту
за показниками EllS, OD і КФР свідчать про значні збільшення рівнів вище
середнього і високого у всіх режимах вимірювання від 41,7% до 50,0% - після
експерименту за рахунок зменшення кількості учасників експерименту нижче
середнього, середнього. У КГ юних борців найбільше відсоткове збільшення
кількості учасників при збереженні статокінетичної і вестибулярної стійкості на вище
середньому і високому рівнях знаходилось в межах від 16,7% до 25,0% в кінці
експерименту.
Результат експериментальних досліджень переконливо доводять про
необхідність вестибулярної тренування вже на початковому етапі навчання юних
борців. Організація ж тренувального процесу борців на етапі попередньої базової
підготовки вимагає впровадження експрес-контролю значення технічної
підготовленості спортсменів з урахуванням їх вестибулярної стійкості.
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Таблиця 1
Динаміка показників статокінетичної і вестибулярної стійкості юних
борців вільного стилю при виконанні стійок в результаті експерименту
Борцівські
стійки

Група

Стат.
показ.

КГ

Sх
Р

ЕГ

Sх
Р

КГ

Sх
Р

ЕГ

Sх
Р

КГ

Sх
Р

ЕГ

Sх
Р

КГ

Sх
Р

ЕГ

Sх
Р

КГ

Sх
Р

ЕГ

Sх
Р

КГ

Sх
Р

ЕГ

Sх
Р

КГ

Sх
Р

ЕГ

Sх
Р

КГ

Sх
Р

ЕГ

Sх
Р

КГ

Sх
Р

ЕГ

Sх
Р

Лівостороння

Правостороння

Фронтальна

Лівостороння

Правостороння

Фронтальна

Лівостороння

Правостороння

Фронтальна

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Позначення показників, одиниці вимірювання, етапи контролю
EllS, мм2
OD, рад∙с-1
КФР, %
До
Після
До
Після
До
Після
До навантаження
197,63
187,31
114,28
108,55
41,20
43,50
47,14
43,41
18,10
17,95
7,84
7,79
> 0,05
> 0,05
> 0,05
182,62
161,09
122,89
107,64
40,20
47,10
27,22
20,09
22,38
18,01
9,06
8,18
< 0,05
< 0,05
< 0,05
188,33
180,85
97,68
93,80
28,82
29,79
56,86
54,13
15,01
14,02
5,97
5,71
> 0,05
> 0,05
> 0,05
175,51
139,17
103,98
82,44
32,78
42,22
45,23
36,49
21,65
17,58
4,50
4,91
< 0,01
< 0,01
< 0,01
149,21
145,15
103,04
100,31
43,30
44,32
42,92
41,44
16,56
16,29
9,64
9,02
> 0,05
> 0,05
> 0,05
140,68
124,12
105,66
94,03
44,93
50,97
31,26
23,35
18,54
16,50
9,12
8,75
< 0,05
< 0,05
< 0,05
Після обертового навантаження
381,31
365,83
138,11
132,79
17,66
18,41
103,72
96,62
20,32
19,98
6,99
6,95
> 0,05
> 0,05
< 0,01
335,94
264,17
138,94
114,20
17,79
22,43
93,40
70,77
14,30
16,51
5,06
5,07
< 0,05
< 0,05
< 0,05
1038,3
991,22
152,24
145,28
7,59
9,42
157,42
154,48
18,71
18,12
2,94
3,53
> 0,05
> 0,05
< 0,05
1029,6
824,53
156,37
125,07
9,44
12,53
164,73
140,15
18,85
15,0
4,18
5,37
< 0,05
< 0,01
< 0,01
513,92
484,48
123,18
116,76
12,46
13,60
156,62
134,68
15,47
13,64
5,65
5,53
> 0,05
> 0,05
> 0,05
470,70
370,78
125,03
98,87
12,51
16,70
142,98
104,77
10,30
7,22
4,33
5,40
< 0,05
< 0,05
< 0,01
Після спеціального навантаження
329,63
305,65
129,20
113,36
20,41
21,86
69,74
66,23
19,48
13,86
5,39
5,77
> 0,05
> 0,05
> 0,05
330,41
306,50
134,86
90,53
18,46
20,31
114,34
81,27
17,91
29,99
3,30
3,64
< 0,05
< 0,05
< 0,05
739,74
724,94
161,67
83,24
23,47
24,66
187,41
183,66
19,60
11,56
4,70
4,94
> 0,05
< 0,01
< 0,05
797,57
717,82
163,75
83,02
22,56
27,08
107,33
96,60
20,29
15,09
3,65
4,38
< 0,01
< 0,01
< 0,01
392,09
376,41
118,58
113,36
19,97
21,97
56,62
54,35
15,34
13,86
3,75
4,13
> 0,05
> 0,05
< 0,05
419,86
377,88
118,47
89,40
20,53
24,64
72,68
65,42
9,81
11,88
4,58
5,49
< 0,05
< 0,01
< 0,01
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Таблиця 2
Оціночні критерії статокінетичної і вестибулярної стійкості юних борців
вільного стилю при виконанні стійок
Показники,
од. вим.
Площа
еліпса
коливань
ЗЦМ, мм2
Оцінка
рухів, рад/с

Режими
вимірювання

Рівень оцінки вестибулярної стійкості борцівських стійок
низький

нижче
середнього

середній

вище
середнього

високий

А

> 268,36

Лівостороння
268,4-209,7
209,69-170,6

170,59-112,0

< 112,0

Б

> 581,66

581,6-417,8

417,79-308,5

308,49-144,6

< 144,6

В

> 458,60

458,59-356,5

356,49-288,4

288,39-186,4

< 186,4

А

> 156,67

156,66-127,8

127,79-108,6

108,59-79,7

< 79,7

Б

> 179,01

179,0-150,8

150,79-132,0

131,99-103,9

< 103,9

В

> 167,28

167,27-140,8

140,79-123,1

123,09-96,6-

< 96,6

Якість
функції
рівноваги,
%

А

< 24,22

24,23-36,16

36,17-44,12

44,13-56,07

> 56,07

Б

< 5,92

5,93-15,04

15,05-21,13

21,14-30,26

> 30,26

В

< 10,59

10,60-17,77

17,78-22,56

22,57-29,75

> 29,75

Площа
еліпса
коливань
ЗЦМ, мм2

А

> 278,95

278,94-204,7

204,69-155,3

155,29-81,11

< 81,11

Б

> 1435,78

1435,7-1110,5

1110,49-893,6

893,59-568,3

< 568,3

В

> 1048,48

1048,49-859,0

859,0-732,69

732,68-543,2

< 543,2

А

> 139,65

139,65-112,17

112,16-93,85

93,84-66,36

< 66,36

Б

> 188,20

188,20-160,99

160,98-142,85

142,84-115,6

< 115,6

В

> 199,56

199,55-170,74

170,73-151,53

151,52-122,7

< 122,7

А

< 20,62

20,63-28,54

28,55-33,82

33,83-41,74

> 41,74

Б

< 1,11

1,12-7,22

7,23-11,29

11,30-17,40

> 17,40

В

< 14,98

14,99-21,47

21,48-25,80

25,81-32,28

> 32,28

Правостороння

Оцінка
рухів, рад/с
Якість
функції
рівноваги,
%

Фронтальна
Площа
еліпса
коливань
ЗЦМ, мм2
Оцінка
рухів, рад/с
Якість
функції
рівноваги,
%

А

> 217,07

217,06-162,8

162,79-126,7

126,69-72,54

< 72,54

Б

> 861,69

861,68-611,17

611,16-444,15

444,14-193,6

< 193,6

В

> 552,02

552,02-447,83

447,82-378,36

378,35-274,1

< 274,1

А

> 154,69

154,68-121,09

121,08-98,69

98,68-65,09

< 65,09

Б

> 157,77

157,76-135,12

135,11-127,06

127,05-97,36

< 97,36

В

> 149,92

149,91-128,37

128,36-114,0

113,99-92,45

< 92,45

А

< 26,63

26,64-40,59

40,60-49,90

49,91-63,86

> 63,86

Б

< 2,79

2,80-10,0

10,1-14,80

14,81-22,01

> 22,01

В

< 12,48

12,49-18,43

18,44-22,39

22,40-28,34

> 28,34

Позначення: режими вимірів: А - до навантаження; Б - після обертального
навантаження; В - після спеціального навантаження.
Висновки. Розроблена програма спеціальних засобів, яка спрямована на
розвиток і вдосконалення вестибулярної стійкості юних борців вільного стилю була
впроваджена в тренувальний процес на підготовчому етапі річного циклу
спортивного тренування. Отримані достовірні зміни досліджуваних показників
вестибулярної підготовленості спортсменів ЕГ, які свідчать про ефективність
розробленої експериментальної програми. Диференціація за рівнями вестибулярної
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підготовленості дозволила внести корективи в процес фізичної та технічної
підготовки юних борців на етапі попередньої базової підготовки.
Перспективи подальших досліджень передбачають розробку інтегральних
критеріїв статокінетичної і вестибулярної стійкості борців вільного стилю на етапі
спеціалізованої базової підготовки.
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АНОТАЦІЇ
ІНТЕГРАЛЬНІ КРИТЕРІЇ СТАТОКІНЕТИЧНОЇ І ВЕСТИБУЛЯРНОЇ СТІЙКІСТІ
БОРЦІВ ВІЛЬНОГО СТИЛЮ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Станіслав Синіговець, Василь Синіговець, Юрій Якущенко
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
У статті представлена методика оцінки статокінетичної і вестибулярної стійкості юних
борців вільного стилю на етапі попередньої базової підготовки. Отримані результати
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педагогічного експерименту свідчать про ефективність впровадження в навчально-тренувальний
процес юних спортсменів засобів спеціального вестибулярного впливу. Розроблені групові норми
інтегральних критеріїв оцінки дозволяють цілеспрямовано контролювати рівень формування
статокінетичної і вестибулярної стійкості юних борців.
Ключові слова: юні борці вільного стилю, статокінетична і вестибулярна стійкість,
критерії оцінки, контроль.
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ СТАТОКИНЕТИЧЕСКОЙ И ВЕСТИБУЛЯРНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ НА ЭТАПЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ
Станислав Синиговець, Василий Синиговець, Юрий Якущенко
Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко
В статье представлена методика оценки статокинетической и вестибулярной устойчивости
юных борцов вольного стиля на этапе предварительной базовой подготовки. Полученные
результаты педагогического эксперимента свидетельствуют об эффективности внедрения в
учебно-тренировочный процесс юных спортсменов средств специального вестибулярного
воздействия. Разработанные групповые нормы интегральных критериев оценки позволяют
целенаправленно контролировать уровень формирования статокинетической и вестибулярной
устойчивости юных борцов.
Ключевые слова: юные борцы вольного стиля, статокинетическая и вестибулярная
устойчивость, критерии оценки, контроль.
INTEGRAL CRITERIA STATOKINETIC AND VESTIBULAR SUSTAINABILITY OF
THE FREESTYLE WRESTLERS ON THE STAGE OF PRE-BASIC TRAINING
Stanislav Synihovets, Basil Synihovets Yuri Yakushchenko
Hlukhiv national pedagogical University named after Alexander Dovzhenko
The article presents a methodology for assessing and vestibular stability statokinetic young
fighters of a freestyle at the stage of preliminary base preparation. The obtained results of pedagogical
experiment testify to efficiency of implementation a training process of young sportsmen funds in the
Special impact of the vestibular. Developed group norms of integrated evaluation criteria allow
purposefully to control the level of formation and vestibular stability statokinetic young fighters.
Key words: young freestyle wrestlers, statokinetic and vestibular sustainability, evaluation
criteria, control.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БІОМЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНІКИ
ПОШТОВХУ ШТАНГИ КВАЛІФІКОВАНИХ ВАЖКОАТЛЕТОК ІІ ГРУПИ
ВАГОВИХ КАТЕГОРІЙ З РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ПІД ЧАС ЗМАГАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Оксана Солодка
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важка
атлетика – це вид спорту, де спортсменки змагаються у двох змагальних вправах:
ривок та поштовх. Проведений аналіз змагальної діяльності свідчить про те, що саме
друга змагальна вправа важкоатлетичного двоборства – поштовх штанги є головною
вправою, що впливає на визначення переможця змагань[1,2].
Разом з тим, навіть у кваліфікованих важко атлеток зустрічаються помилки у
техніці виконання змагальних вправ, котрі можуть проявлятися через недоліки у
розвитку рухових якостей або невмінні спортсменок раціонально використовувати
інерційні сили системи «спортсмен-штанга», на які також суттєво впливають їхні
конституційні особливості [4,3,6].
Аналіз науково-методичної літератури свідчить про те, що деякими авторами
досліджено системний взаємозв'язок компенсаторних механізмів у структурі ривка
(Лоайса Д.Л.Э., 2012), виявлено методику підвищення надійності та результативності
змагальної діяльності у поштовху штанги від грудей (Юст В.В., 2006), на основі
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оцінки основних помилок у техніці виконання вправ. Однак ці дослідження
проводилися на чоловіках-важкоатлетах.
Зв’язок роботи з науковими та практичними завданнями. Наукове
дослідження виконано згідно зі Зведеним планом НДР ДДІФКіС у галузі фізичної
культури і спорту на 2011-2015 рр. за темою 2.6 «Теоретико-методичні засади
удосконалення тренувального процесу та змагальної діяльності в структурі
багаторічної підготовки спортсменів».
Метою нашого дослідження було визначення взаємозв’язку біомеханічних
характеристик техніки поштовху штанги з успішною реалізацією техніко-тактичних
дій кваліфікованих важкоатлеток ІІ групи вагових категорій: до 63 кг та до 69 кг.
Завдання дослідження:
1. Дослідити техніку поштовху у важкоатлеток ІІ групи вагових категорій під
час змагальної діяльності.
2. Визначити біомеханічні характеристики структури руху штанги під час
виконання поштовху.
3. Виявити зміни біомеханічних характеристик техніки поштовху під час
невдалої реалізації техніко-тактичних дій.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, педагогічне
спостереження, біомеханічний аналіз кінематичних параметрів техніки поштовху,
методи математичної статистики.
Організація дослідження. За допомогою відеокомп’ютерних систем аналізу
техніки змагальних вправ визначалися біомеханічні характеристики структури руху
штанги [ 6].
Проаналізовано відеозйомку найсильніших важкоатлеток світу вагових
категорій 63, 69 кг під час виконання поштовху з вагою, що відповідала роботі
спортсменок у зоні інтенсивності 92–100 % від максимуму, учасниць чемпіонатів
Світу, Європи.
З метою детальнішого аналізу та порівняння технічної майстерності, згідно з
дослідженнями В. Г.Олешка, важкоатлеток було поділено на групи вагових категорій:
І – 53, 58 кг; ІІ – 63, 69 кг; ІІІ – 75 та понад 75 кг [5]. Нами було досліджено ІІ групу
вагових категорій. Розподіл руху штанги на фази здійснювався відповідно до фазової
структури руху штанги, викладеної у працях В. Г. Олешка та П.А. Політаєва.
Результати дослідження. Аналіз просторових характеристик показує, що
переважна більшість біомеханічних параметрів техніки поштовху штанги у
спортсменок ІІ групи вагових категорій змінюється під час виконання вдалих і
невдалих технічних дій.
Насамперед, це стосується двох параметрів техніки: абсолютної величини
переміщення штанги та відносної величини переміщення штанги. У першому
параметрі техніки під час невдалих дій спортсменок величина переміщення штанги
зменшується на 4,7 % (Р ≤ 0,05), у другому параметрі зменшується на 6,2 % (Р ≤
0,05) (рис.1.)

377

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

Рис. 1. Зміна просторових характеристик техніки поштовху штанги під час
різної реалізації техніко-тактичних дій важкоатлеток у іі групі вагових категорій:
1 – переміщення штанги у фазі попереднього присіду (%); 2 – абсолютна
величина переміщення штанги (см); 3 – відносна величина переміщення (%).
– вдалі технічні дії;
– невдалі технічні дії.
Також встановлено відмінності у першому параметрі техніки поштовху від
грудей – переміщенні штанги у фазі попереднього присіду, воно у невдалих спробах
також зменшується (на 1,7 %), але ці відмінності не достовірні.
Така сама тенденція розподілу техніко-тактичних дій важкоатлетками
спостерігається під час реєстрації швидкісно-силових характеристик техніки
поштовху штанги (рис. 2.).

Рис. 2. Зміна швидкісно-силових характеристик техніки поштовху штанги під
час різної реалізації техніко-тактичних дій важкоатлеток у групі іі групі вагових
категорій:
1 – потужність руху (см с-1 кг); 2 – максимальна сила виштовхування штанги
(%).
– вдалі технічні дії;
– невдалі технічні дії.
Характеристика показника потужності руху снаряду в поштовху штанги у
спортсменок свідчить, що він збільшується під час виконання невдалих технікотактичних дій (на 0,8 %) але не має достовірних відмінностей стосовно вдалих
техніко-тактичних дій (р ≥ 0,05).
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Інша тенденція спостерігається у максимальній силі виштовхування штанги,
показник зменшується під час виконання невдалих техніко-тактичних дій
спортсменок на 2,1 % (від 188,8 до 184,8 %, р ≤ 0,05),та у максимальній швидкості
переміщення у фазі посилання (рис. 3). Вона також суттєво знижується під час
виконання невдалих техніко-тактичних дій спортсменок у цій групі – на 5,3 % (від
1,70 до 1,61 мс-1, р ≤ 0,05), порівняно з виконанням вдалих техніко-тактичних дій.

Рис. 3. Зміна швидкісних характеристик техніки поштовху штанги під час різної
реалізації техніко-тактичних дій важкоатлеток у іі групі вагових категорій:
максимальна швидкість переміщення штанги у фазі посилання, мс-1 .
– вдалі технічні дії;
– невдалі технічні дії.
З метою аналізу біомеханічних характеристик техніки поштовху штанги, нами
проаналізовано параметри за наступним принципом: ті, що змінилися у бік
підвищення, ті, що змінилися у бік зменшення, і ті, що залишились незмінними у
невдалих підніманнях штанги (табл. 1).
Таблиця 1
ЗМІНА БІОМЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНІКИ ПОШТОВХУ
ШТАНГИ ПІД ЧАС НЕВДАЛОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ У
ВАЖКОАТЛЕТОК ІІ ГРУПИ ВАГОВИХ КАТЕГОРІЙ
Параметр техніки
Потужність руху, см с кг
Переміщення штанги у фазі
попереднього присіду, %,
Абсолютна висота переміщення, см
Відносна висота переміщення, %
Максимальна швидкість
переміщення штанги у фазі
посилання, мс-1
Максимальна сила виштовхування
штанги у фазі посилання, %
Різниця між теоретично можливою
і реальною висотою переміщення,
%
-1

підвищився
62,5

Зміна, %
зменшився
37,5

не змінився
0

30,0

47,4

22,5

7,5
10,0

77,5
77,5

15,0
12,5

15,0

75,0

10

22,5

77,5

––

45,0

47,5

7,5
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У важкоатлеток іі групи вагових категорій під час невдалої реалізації технікотактичних дій у поштовху відбувається зменшення параметрів у абсолютній і
відносній висоті переміщення штанги (у 77,5 і 77,5 % випадках), у максимальній
швидкості переміщення штанги у фазі посилання (у 75,0 % випадках), у
максимальній силі виштовхування штанги у фазі посилання (у 77,5 % випадках).
Разом з тим, потужність руху снаряду під час виконання невдалих спроб зростає
(у 62,5 % випадках), тоді як різниця між теоретично можливою і реальною висотою
переміщення штанги в одних випадках зростає (45,0 %), в інших випадках
зменшується (47,5 %), що також є закономірним процесом під час невдало виконаних
спроб у поштовху штанги.
Висновки. Таким чином, аналіз змін просторових, швидкісно-силових та
швидкісних характеристик техніки поштовху штанги у іі групі вагових категорій
важкоатлеток показує, що спрямованість технічних помилок суттєво змінюється
залежно від успішності їх виконання. Найбільші зміни у техніці поштовху штанги під
час реалізації техніко-тактичних дій важкоатлеток спостерігаються у групі
швидкісно-силових показників: потужність руху та максимальна сила виштовхування
штанги у фазі посилання.
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АНОТАЦІЇ
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БІОМЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНІКИ ПОШТОВХУ
ШТАНГИ КВАЛІФІКОВАНИХ ВАЖКОАТЛЕТОК ІІ ГРУПИ ВАГОВИХ КАТЕГОРІЙ З
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ПІД ЧАС ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Оксана Солодка
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
У роботі розглянуто взаємозв’язок між біомеханічними характеристиками техніки
поштовху штанги кваліфікованих важкоатлеток з їх успішною реалізацією техніко-тактичних дій
під час змагальної діяльності з вагою обтяження 92- 100 %. Показники техніки розглядались у
вагових категоріях іі групи: 63, 69 кг. Біомеханічні характеристики техніки піднімання штанги
від грудей спортсменок аналізувалися в трьох структурах техніко-тактичних дій: динамічна,
швидкісна та просторова спрямованість руху штанги.
Ключові слова: поштовх,важкоатлетка, група вагових категорій,спроба, біомеханічні
характеристики, змагальна діяльність.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БІОМЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНІКИ ПОШТОВХУ
ШТАНГИ КВАЛІФІКОВАНИХ ВАЖКОАТЛЕТОК ІІ ГРУПИ ВАГОВИХ КАТЕГОРІЙ З
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ПІД ЧАС ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Оксана Солодкая
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта
В работе рассмотрена взаимосвязь между биомеханическими характеристиками техники
толчка штанги квалифицированными тяжелоатлетками с их успешной реализацией техникотактических действий во время соревновательной деятельности. Показатели техники
рассматривались в весовых категориях іі группы: 63, 69 кг. Биомеханические характеристики
техники толчка штанги анализировались в трёх структурах технико-тактических действий:
динамическая, скоростная и пространственная направленность движения штанги.
Ключевые слова: толчок, тяжелоатлетка, группа весовых категорий, подход,
биомеханические характеристики, соревновательная деятельность.
THE CORRELATION BETWEEN BIOMECHANICAL CHARACTERISTICS THE
CLEAN AND JERK TECHNIQUE OF SKILLED FEMALE WEIGHTLIFTERS OF THE
SECOND GROUP OF WEIGHT CATEGORIES AND THEIR PERFORMANCE DURING
COMPETITIVE ACTIVITIES
Oksana Solodka
Dnipropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sport
The article presents a comparative study of the clean and jerk technique parameters obtained
during the successful performance by female weightlifters of three groups of weight categories in order
to use them in the future as benchmarks for technical skill monitoring. We revealed that almost all
groups of athletes have got individual differences depending on the structure of movement: a dynamic,
speed and spatial one
Key words: jerk, female weightlifters, attempt, biomechanical characteristics, groups of weight
categories.

ПОКАЗНИКИ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ ГРАВЦІВ
СТУДЕНТСЬКИХ ФУТБОЛЬНИХ КОМАНД
Вадим Стасюк
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень. Фізичне виховання і
спорт у вищих навчальних закладах є невід'ємною частиною навчальнопедагогічного процесу, раціонально сприяючи вихованню здорових, фізично
розвинених, соціально активних особистостей. Великою популярністю серед
студентів ВНЗ користується такий вид спорту, як футбол – захоплююча та динамічна
гра, що вимагає від гравців оптимальної фізичної підготовленості та технікотактичної майстерності. В основі гри футбол на тлі постійно мінливої ситуації
лежать природні рухи: біг, стрибки, прискорення.
Для підвищення рівня спортивної підготовки студентських команд з футболу
важливим є розробка програмно-методичного забезпечення навчально-тренувального
процесу, яке представляє собою систему цілеспрямованих взаємодій наукового
педагогічного знання і змагальної діяльності з метою вдосконалення соціальних,
духовних, індивідуальних і фізичних якостей студентів [2].
Значущість критеріїв фізичної підготовленості обумовлюється тим, що
ефективність змагальної діяльності у футболі багато в чому визначається саме рівнем
фізичної підготовленості гравців, яка є функціональною основою для вдосконалення
інших сторін підготовленості футболістів – технічної, тактичної, психологічної, на
що вказують відомі фахівці [1, 4-7] .
Отже, існує певний взаємозв'язок між рівнем фізичної підготовленості
футболістів і успішністю в їх спортивній діяльності. З урахуванням вищевказаного
можна стверджувати, що одним із головних напрямків удосконалення системи
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спортивної підготовки є удосконалення системи керування тренувальним процесом
на основі об'єктивізації знань про структуру змагальної діяльності й підготовленості
з урахуванням як загальних закономірностей становлення спортивної майстерності,
так і індивідуальних можливостей спортсменів.
Проблема підготовки студентських команд з футболу на практичному рівні
потребує розробки конкретного змісту, методики, технологій.
Мета дослідження – вивчити показники змагальної діяльності та відповідність
їм рівня підготовленості кваліфікованих футболістів студентських команд.
Результати дослідження та їх обговорення. Одним із завдань нашого
дослідження було визначення показників змагальної діяльності кваліфікованих
футболістів різних амплуа команд вищих навчальних закладів. Важливо встановити
структуру і зміст змагальної діяльності як в загальнокомандному аспекті, так і для
гравців різних амплуа, адже саме такі дані повинні лежати в основі планування
тренувальних навантажень, засобів та методів підготовки.
Сучасні тактичні системи дозволяють більш конкретно визначити амплуа
гравців з урахуванням виконуючих ними функціональних обов’язків в процесі гри. В
зв’язку з цим спеціалістами розглядаються такі ігрові амплуа, як:воротар, захисник,
півзахисник, нападник.
Показники змагальної діяльності найбільш повно відображають рівень
підготовленості та майстерності футболістів. Хронометраж рухової діяльності під час
офіційних ігор характеризує структуру переміщень гравців і дає можливість
визначити необхідний руховий об’єм футболістів у тренувальному процесі.
Загальний хронометраж рухової діяльності кваліфікованих футболістів групи
підвищення спортивної майстерності ВНЗ представлений в табл. 1.
Таблиця 1
Показники рухової діяльності кваліфікованих футболістів групи
підвищення спортивної майстерності
Види рухової діяльності

Ігрові амплуа

Крайній захисник
Центральний
захисник
Крайній
півзахисник
Опорний
півзахисник
Центральний
півзахисник
Нападник

Ходьба, м
(разів)

х

S

2563
(200)
3054
(226)
2710
(223)
2769
(198)
2725
(221)
2422
(254)

28,4
47,2
27,9
25,3
30,9
31,2

Помірний біг, м
(разів)

х

S

3620
(185)
2646
(154)
4368
(205)
5047
(172)
2296
(156)
2262
(128)

40,2
37,0
45,0
46,1
26,1
29,1

Прискорення, м
(разів)

Ривок, м
(разів)

х

S

х

2507
(82 )
1198
(54)
2018
(182)
2291
(102)
2563
(126)
1686
(90)

27,8

321
(18)
257
(10)
606
(23)
828
(36)
1229
(72)
1393
(46)

16,7
20,8
21
29,1
21,7

Усього, м
S

3,6

9011

3,6

7155

6,3

9702

7,6

10935

13,6

8813

18

7763

Під час гри серед інших видів переміщень футболістам доволі часто
приходиться використовувати ходьбу, в залежності від ігрового амплуа кількість
подоланих метрів ходьбою становить 2422 – 3054 м, а кількість таких випадків
зафіксовано 200 – 254 разів. Якщо визначити частоту застосування різними гравцями,
то найвищі показники випадають на центрального захисника – 47,2%, далі
знаходяться нападник – 31,2%, центральний півзахисник – 30,9%, крайній захисник –
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28,4%, крайній півзахисник – 27,9%, найрідше ходьбу застосовує опорний
півзахисник – 25,3%.
Помірний біг у процесі змагальної діяльності використовувався від 128 до 205
разів, дистанція, що долають гравці становить від 2262 до 5047 м. Виходячи з
результатів нашого дослідження найбільша доля в структурі рухової діяльності
гравців при переміщенні помірним бігом випадає на опорного півзахисника –46,1%
та крайнього півзахисник - 45%, а найменша на центрального півзахисник – 26,1%.
Під час гри за допомогою прискорень гравці долають 1198 – 2563 м,
застосовуючи їх 54 – 182 рази. Так, центральний захисник серед інших гравців
використовував прискорення 16,7%, крайній півзахисник – 20,8%, опорний
півзахисник –21%, нападник – 21,7%, крайній захисник - 27,8%, а найчастіше
центральний півзахисник - 29,1%.
Ривок на невелику відстань, як найбільш інтенсивна робота використовувалась
футболістами лише в середньому у 10 – 72 випадках, загальна відстань таких
переміщень становила 257 – 1393 м. Відповідно до особливостей ігрової спеціалізації
найчастіше ривки застосовували нападники – 18% і центральні півзахисники –
13,6%, а найрідше центральні (3,6%) та крайні захисники (3,6%).
Загалом, в процесі змагальної діяльності студентських команд найбільшу
відстань долає опорний півзахисник – 10935 м, а найменшу центральний захисник –
7155 м.
Отримані результати дозволяють констатувати, що для того щоб ефективно
виконувати свої функції у тренувальному процесі необхідно звертати підвищену
увагу якостям, які найбільше проявляються під час матчу, а саме підвищена частка
швидкісних вправ повинна плануватися для підготовки нападників, засобів, що
сприяють розвитку швидкісної витривалості – півзахисникам, швидкісно-силових
вправ – захисникам.
На констатувальному етапі дослідження нами були визначені показники
фізичної та функціональної підготовленості. Загалом, підготовленість футболістів
характеризується певним рівнем рухових умінь і можливостей, який дозволяє їм
ефективно брати участь у змагальній діяльності. Визначення рівня підготовленості
гравців і команди в цілому пов'язано, з одного боку, з необхідністю аналізу виконаної
роботи за певний період тренування, і з іншого – з метою проведення корекції змісту
тренувального процесу на наступних етапах підготовки футболістів.
Зміна цих показників характеризує рівень тренованості та дозволяє визначити
відповідність рівня підготовленості футболістів вимогам майбутньої змагальної
діяльності.
Показники спортивної майстерності базуються на рівні спеціальної фізичної,
технічної і тактичної підготовленості футболістів. Проте, у практиці футболу для
оцінки рівня підготовленості спортсменів найбільша увага приділяється критеріям
спеціальної фізичної підготовленості [4, 7] . Це пояснюється, по-перше тим, що тести
для визначення спеціальної фізичної підготовленості досить прості в застосуванні, і,
по-друге, вони характеризуються більш високим ступенем надійності в порівнянні з
тестами технічної і тактичної підготовленості.
В інструкції для роботи науково-методичних груп в неаматорських футбольних
командах [3] рекомендуються такі тести для обстеження рівня фізичної
підготовленості футболістів: біг на 10 м, біг на 30 м,біг на 60 м, стрибок у довжину з
місця поштовхом двох ніг, потрійний стрибок, біг 7x50 м, тест Купера.
Показники фізичної підготовленості футболістів студентської команди за
перерахованими критеріям представлені в табл. 2.
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Так, для кваліфікованих футболістів групи підвищення спортивної майстерності
показники стартової швидкості в бігу на 10 та 30 м з високого старту складають
відповідно 1,79±0,07 с, 4,15±0,16 с, показники дистанційної швидкості – за
результатами бігу на 60 м складає 7,88±0,15 с, показники швидкісно-силових
здібностей – 2,35±0,20 м (стрибок у довжину з місця ) і 6,92±0,57(потрійний
стрибок), показники швидкісної витривалості – 65,80 ±2,41 с (човниковий біг 7×
50м.), і загальна витривалість – 2975±172 м (тест Купера). Найбільш суттєва різниця
між мінімальними та максимальними показниками гравців виявлена в тестах, що
характеризують швидкісно-силові здібності та загальну витривалість.
Таблиця 2
Показники фізичної підготовленості кваліфікованих футболістів групи
підвищення спортивної майстерності
№
п/п

Тести

1.
2.

Біг 10 м. (с)
Біг 30 м. (с)

3.

Біг 60 м. (с)

4.
5.

Стрибок у довжину з
місця м.
Потрійний стрибок з
місця м.

6.

Човниковий біг7× 50м. (с)

7.

Тест Купера(12
хвилинний біг)м

Основний
критерій

Статистичні показники
n

х

S

min

max

Стартова
швидкість
Дистанційна
швидкість

20
20

1,79
4,15

0,07
0,16

1,65
4,10

1,90
4,68

21

7,88

0,15

7,57

8,15

Швидкісно –
силові здібності

20

2,35

0,20

1,92

2,65

20

6,92

0,57

5,90

8,03

20

65,80

2,41

61,00

70,00

21

2975

172

2650

3300

Швидкісна
витривалість
Загальна
витривалість

Щоб планувати процес підготовки гравців студентських футбольних команд на
різних етапах річного циклу, необхідно мати не тільки середні командні показники з
окремих видів підготовленості футболістів, але також і дані, які відображають
особливості функціонального стану футболістів різних ігрових амплуа.
Показники функціональної підготовленості відносяться до моделі спортивних
можливостей. Критеріями функціональної підготовленості футболістів служать такі
показники, як максимальне споживання кисню (МСК), фізична працездатність
(PWC170) та ін.
Величина МСК характеризує фізичну (аеробну) працездатність спортсмена.
Фахівцями визначено, що між величиною МСК і спортивним результатом, особливо
в циклічних видах спорту, спостерігається висока достовірна кореляція [4,6].
У тренувальному процесі футболістів МСК служить одним з критеріїв
характеристики загального функціонального стану і показником їх адаптації до
тренувальних і змагальних навантажень на різних етапах річного тренувального
циклу.
Аналізуючи табл. 3 за показниками МСК статистично достовірної різниці між
результатами захисників 53,2±12,6 мл.·хв-1·кг -1, півзахисників 61,7±6,5 мл.·хв-1·кг -1і
нападників 59,3±1,7 мл.·хв-1·кг -1не спостерігалось (р > 0,05). Найбільші показники
МСК були зафіксовані в півзахисника 61,7 мл.·хв-1·кг -1, найменші у воротаря 52,8
мл.·хв-1·кг -1 .
В той же час простежується достатньо суттєвий проміжок індивідуальних
варіацій в показниках МСК від 73,7 мл.·хв-1·кг -1 (півзахисник) до 47,4 мл.·хв-1·кг -1
(захисник). Різниця в показниках складає 35%.
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Таблиця 3
Показники МСК футболістів різних амплуа студентської команди
МСК,мл.·хв-1·кг -1
Амплуа
S
m
max
Воротар (n=3)
52,8
2,49
4,63
1,44
56,1
Захисник (n=6)
53,2
12,6
23,68
4,8
60,0
Півзахисник (n=7)
61,7
6,5
10,5
2,46
73,7
Нападник (n=6)
59,3
1,7
2,9
0,8
61,7
Загальнокомандний
57,8
9,1
15,7
1,9
76,1
показник (n=22)

min
51,9
47,4
56,2
57,8
41,4

Фізична працездатність спортсменів традиційно визначається за показником
PWC170. Найбільше значення PWC170 у кваліфікованих футболістів спостерігалось у
півзахисника (25±2,9кг· м· хв-1·кг -1), найменше – у захисника(21,5± 2,0 кг· м· хв-1·кг 1
) (табл. 4). В цілому значної різниці показників PWC170 між футболістами різних
амплуа не спостерігалось.
Таблиця 4
Показники фізичної працездатності футболістів різних амплуа студентської
команди
PWC170,кг· м· хв-1·кг -1
Амплуа
S
m
max
min
Воротар (n=3)
22,2
1,47
6,6
0,85
23,7
21,2
Захисник (n=6)
21,5
2,0
9,3
0,75
24,7
16,2
Півзахисник (n=7)
25,0
2,9
11,6
1,1
30,1
22,2
Нападник (n=6)
24,2
0,9
3,7
0,4
25,6
23,5
Загальнокомандний
23,7
4,58
19,3
0,98
33,7
16,2
показник (n=22)
Індивідуальні варіації коливаються в діапазоні від 16,2 кг· м· хв-1·кг -1
(захисник) до 30,1кг· м· хв-1·кг -1 (півзахисник). Тобто різниця складає 46 %.
Безумовно, що для оцінки функціональної підготовленості спортсменів, крім
МСК і PWC170, важливими є також такі показники, як поріг анаеробного обміну,
максимальний кисневий борг, тести з визначення максимальної потужності м'язової
роботи, анаеробні тести і т.п. Однак всі ці показники можливі лише при тестуванні в
лабораторних стаціонарних умовах з використанням складної апаратури, в той час як
практична підготовка футболістів здійснюється на різних навчально-тренувальних
базах. Проведення лабораторного тестування безпосередньо під час тренування не
завжди є можливим. Тому нами були застосовані додаткові критерії оцінки
функціональної підготовленості футболістів: індекс оперативного відновлення ( ІОВ )
і індекс оперативної адаптації ( ІОА ), розроблені В.М. Костюкевичем [6].Ці два
критерії, з одного боку, прості у визначенні, а з іншого – дозволяють оцінити рівень
функціональної підготовленості та адаптації до специфічних тренувальних
навантажень футболістів за допомогою тесту «Човниковий біг 7x50 м».
Показники додаткових критерії оцінки функціональної підготовленості
футболістів ІОВ і ІОА представлені в табл. 5
Середні значення ІОВ становили 11,3 ±3,8 ум. од. , ІОА - 4,9 ± 1,8 ум. од. Чим
вище ці показники, тим краще функціональний стан футболістів. Результати
футболістів різних амплуа коливаються : за ІОВ - від 7.5 ± 0.8 ум. од. (воротарі) до
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11,3 ± 2,6 ум.од. ( нападники ) ; за ІОА - від 3.4 . ± 0.7 ум. од. (воротарі) до 4,9 ± 1,2
ум.од. ( нападники ) .
Таблиця 5
Показники додаткових критерії оцінки функціональної підготовленості
футболістів
Загально Воротар
Захисник
Півзахисник
Нападник
командний
№
(n=3)
(n=6)
(n=7)
(n=6)
показник
критерії
п/п
(n=22)
S
S
S
S
S
ІОВ, ум.
1
7,5
0,8 11,0 2,3
10,7
2,6
11,3
2,6
11,3
3,8
од
ІОА, ум.
2
3,4
0,7
4,9
1,1
4,6
1,1
4,9
1,2
4,9
1,8
од
В цілому різниця між воротарями і польовими гравцями становить за ІОВ 3.5
ум. од. (31,8 %) і за ІОА - 1,4 ум. од. (29,2 %), що є статистично достовірним (Р<0,05).
Суттєвих відмінностей між захисниками, півзахисниками і нападниками за ІОВ і ІОА
не спостерігалося( Р> 0,05 ).
Висновки. Структура рухової діяльності кваліфікованих футболістів під час
офіційного матчу має відмінності для гравців різного ігрового амплуа і відображає
специфіку виконуваних ними функцій.
Успішність участі у змаганнях в свою чергу залежить від рівня підготовленості.
Відповідність розвитку провідних фізичних якостей вимогам змагальної діяльності
створює всі умови для максимальної реалізації індивідуальної майстерності гравців.
В результаті проведеного дослідження отримані дані фізичної та
функціональної підготовленості свідчать, що в показниках гравців різного амплуа
відсутня статистична відмінність результатів, тому для формувального експерименту
необхідно переглянути тренувальні програми з метою підвищення впливу на провідні
якості футболістів окремого амплуа.
Вивчення показників фізичної підготовленості та функціонального стану
кваліфікованих футболістів дозволяє розробити програми підготовки студентської
команди з врахуванням режиму навчання та необхідності внесення корекції в
планування видів підготовки.
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АНОТАЦІЇ

ПОКАЗНИКИ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ ГРАВЦІВ
СТУДЕНТСЬКИХ ФУТБОЛЬНИХ КОМАНД
Вадим Стасюк
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
В статті розглядаються питання управління підготовкою кваліфікованих футболістів
студентських команд на основі об’єктивізації знань про структуру змагальної діяльності та
підготовленості спортсменів.
Ключові слова: кваліфіковані футболісти, студентська команда, фізична підготовленість,
функціональні показники, рухова діяльність
ПОКАЗАТЕЛИ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИГРОКОВ
СТУДЕНЧЕСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД
Вадим Стасюк
Винницкий государственный педагогический университет
В статье рассматриваются вопросы управления подготовкой квалифицированных
футболистов студенческих команд на основе объективизации знаний о структуре
соревновательной деятельности и подготовленности спортсменов.
Ключевые слова: квалифицированные футболисты, студенческая команда, физическая
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INDICATORS OF QUALIFIED PLAYERS STUDENT FOOTBALL TEAM
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Vinnytsia State Pedagogical University
The article deals with the management training players qualified student teams based on
objective knowledge about the structure of competitive activity and fitness athletes.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО
ДИХАННЯ КВАЛІФІКОВАНИХ ХОКЕЇСТІВ НА ТРАВІ
Алла Сулима, Юрій Фурман
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Постановка проблеми. Одним з головних завдань у комплексній підготовці
кваліфікованих хокеїстів на траві є вдосконалення їхньої функціональної
підготовленності [9, 10]. Серед систем, які суттєво впливають на працездатність
спортсменів даної спеціалізації, на особливу увагу заслуговує апарат зовнішнього
дихання. Під час гри у хокей на траві спортсмен виконує фізичне навантаження
переважно у напівнахиленому положенні тулуба, що обмежує діяльність тих
дихальних м’язів, які забезпечують вентиляцію верхньої та середньої частини легень,
а саме – зовнішніх і внутрішніх міжреберних м’язів. «Стримуючий» ефект для
вентиляції вищевказаних частин легень посилюється також утриманням клюшки, що
виключає з діяльності допоміжні дихальні м’язи.Через те, що хокеїсти на траві
впродовж гри здійснюють ведення м’яча в положенні з нахиленим тулубом умови для
функціонування апарату зовнішнього дихання погіршуються, внаслідок чого
посилюється гіпоксичний вплив фізичного навантаження на організм. Тому для
зменшення гіпоксії фізичного навантаження спортсменів даної спеціалізації повинні
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вдосконалювати функцію апарату зовнішнього дихання за рахунок підвищення
функціональних можливостей діафрагми, м’язів черевного пресу, а також
покращення пропускної спроможності бронхів різного калібру.З огляду на це
показники системи зовнішнього дихання хокеїстів на траві вважаються
інформативними для оцінки функціональної підготовленості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження функції зовнішнього
дихання у практиці сучасного спорту вищих досягнень дозволяє поряд із серцевосудинною системою оцінити функціональний стан спортсмена, його фізичну
працездатність та резервні можливості організму[8].
Аналіз вітчизняної та зарубіжної науково-методичної літератури дозволив
виявити низку досліджень присвячених вивченню показників зовнішнього дихання
спортсменів, які займаються важкою атлетикою та пауерліфтінгом[4], волейболом[6],
плаванням[3], бігом на довгі та зверхдовгі дистанції [7], біатлоном[1] та
велосипедним спортом[2, 5].Вивченню особливостей системи зовнішнього дихання
спортсменів інших спеціалізацій приділено значно менше уваги. Разом з тим даних
щодо досліджень дихальної системи хокеїстів на траві у науково-методичній
літературі виявити не вдалось, що й стало передумовою нашого дослідження.
Отже, метоюнашого дослідженняєхарактеристика основних показників
зовнішнього дихання кваліфікованих хокеїстів на траві.
Для досягнення поставленої мети нами вирішувались наступні завдання:
1.
Вивчити стан питання за темою дослідження.
2.
Проаналізувати основні показники зовнішнього дихання, що
характеризують функціональний стан дихальної системи кваліфікованих хокеїстів на
траві.
Методи та організація дослідження:
- теоретичний аналіз й узагальнення даних науково-методичної літератури
щодопитання дослідження;
- педагогічне тестування основних показників системи зовнішнього дихання;
- методи математичної статистики.
Для характеристики функціонального стану апарату зовнішнього дихання
проводили діагностику на спірографі відкритого типу «CARDIOSPIRO» з аналізом
петлі «потік-об’єм» за такими показниками:ДО (дихальний об’єм);РО вд (резервний
об’єм вдиху) таРО вид (резервний об’єм видиху); ЖЄЛ (життєву ємність легень);
ЖЄЛ вд (життєву ємність легень під час вдиху) та ЖЄЛ вид (життєву ємність легень
під час видиху);ХОД (хвилинний об’єм дихання);МВЛ (максимальну вентиляцію
легень);ФЖЄЛ (форсовану життєву ємність легень);ОФВ1 (об’єм форсованого вдиху
за першу секунду); ОФВ1/ЖЄЛ (відношення ОФВ1 до ЖЄЛ – індекс Тіффно);МОШ25
(миттєву об’ємну швидкість проходження повітря на рівні крупних бронхів);МОШ50
(миттєву об’ємну швидкість проходження повітря на рівні середніх бронхів);МОШ75
(миттєву об’ємну швидкість проходження повітря на рівні дрібних бронхів);СОШ25-75
(середню об’ємну швидкість проходження повітря на ділянці середніх бронхів).
Показники комп’ютерноїспірографії оцінювались шляхом порівняння з
належними значеннями, які розраховувались з урахуванням статі, віку та маси
досліджуваного. Отримані показники оцінювали за критеріями А.М. Старшова та І.В.
Смирнова (2003).
Обстеження проводились у Вінницькому державному педагогічному
університеті імені Михайла Коцюбинського у науково-дослідній лабораторії кафедри
медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації. У дослідженні
брали участь 30 хокеїстів на траві віком 18-21 рік. Спортивна кваліфікація
спортсменів: кандидати в майстри та майстри спорту.
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Досліджувані показники реєструвалися в першій половині дня (між 9 та 13
годинами) у стандартних умовах: приміщення добре провітрювалося, температура
повітря знаходилася в межах +19˚С-+20˚С, а вологість повітря не перевищувала 60%.
Результати дослідження та їх обговорення. Результати констатувального
експерименту засвідчили, що у хокеїстів на траві віком 18-21 рік такі показники
зовнішнього дихання як ДО, ЖЄЛ, ЖЄЛвд., ЖЄЛвид., МВЛ, РД % знаходяться в межах
норми (табл. 1).
Таблиця 1
Показники системи зовнішнього дихання хокеїстів на траві 18-21 року
(n=30)
Показники
Норма
Середня величина, x ± m
Об’ємні показники
ЧД, разів
16,82±0,42
8-12
ДО, л
0,77±0,03
0,3-0,8
ХОД, л
12,88±0,63
5-6
ЖЄЛ, л
3,5-5 повинна відповідати
4,57±0,11
НЖЭЛ
РО вд., л
2,22±0,07
1,0-2,0
РО вид., л
1,58±0,07
близько 1,3
ЖЄЛ вд., л
2,99±0,07
0,5-8
ЖЄЛ вид., л
2,35±0,07
0,5-8
МВЛ, л
168,93±7,42
100-180
РД, %
156,05±7,55
85% МВЛ
Швидкісні показники
ФЖЄЛ, л
4,65±0,13
на 200-300 мл< ЖЄЛ
ОФВ1/ЖЄЛ, л
0,83±0,03
70-80% ЖЄЛ (дійсної)
ОФВ 1, л
3,77±0,09
не < 70% ЖЄЛ
МОШ 25, л/с
7,08±0,09
8,14
МОШ 50, л/с
5,90±0,12
5,69
МОШ 75, л/с
3,26±0,11
2,78
СОШ 25-75, л/с
4,26±0,10
4,96
Середня величина ЧД у досліджуваних спортсменів у стані відносного
м’язового спокою виявилась дещо вищою за норму в середньому на 28,66%, а ХОД,
який характеризує вентиляцію легень, перевищив норму на 53,42%. Перевищення
норми вищезгаданих показників можна пояснити суб’єктивним чинником впливу.
Про достатні функціональні можливості дихальних м’язів кваліфікованих
хокеїстів на траві свідчить показник ЖЄЛ. Через те, що фактична величина ЖЄЛ
може бути вірно оцінена лише шляхом порівняння з належною життєвою ємністю
легень (НЖЄЛ), нами, за формулою Anthony іVernath (1961), встановлено, що НЖЄЛ
для досліджуваних спортсменів становить 4,78 л. Порівнявши фактичну величину
ЖЄЛ (4,57 л) із НЖЄЛ (4,78 л), робимо висновок, що вона складає 95,61% від
НЖЄЛ, а це є нормою для здорових людей. Підтвердженням достатніх
функціональних можливостей дихальних м’язів хокеїстів є також вищі за норму
показники РО вд (на 9,91%) та РО вид (на 17,72%).
Нами було також проведено спірографічне дослідження з аналізом петлі «потікоб’єм», що дало можливість оцінити здатність дихальних шляхів пропускати повітря
через бронхи різного калібру. Для цього визначались наступні швидкісні показники
зовнішнього дихання(див. табл. 1). Слід відзначити, що показники ФЖЄЛ, ОФВ 1,
ОФВ1/ЖЄЛ (проба Тіффно-Вотчала), які характеризують тонус гладеньких м’язів
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крупних бронхів, а також функціональні можливості дихальної мускулатури, яка бере
участь у акті видиху, в хокеїстів на траві відповідали нормі та складали не менше 7080% від ЖЄЛ.
Про обструктивні зміни в бронхах крупного та середнього калібріву хокеїстів на
траві свідчать показники МОШ25та СОШ25-75, які у досліджуваних спортсменів
виявилися нижчим за норму відповідно на 13,02% та 14,11%. На наш погляд такі
обструктивні зміни у хокеїстів на траві компенсуються високими функціональними
можливостями дихальних м’язів про що свідчать високі показники ФЖЄЛ, ОФВ1,
ОФВ1/ЖЄЛ (проба Тіффно-Вотчала).
Висновки. Аналіз вітчизняної та зарубіжної науково-методичної літератури
дозволив виявити, що на сьогодні вивченню особливостей системи зовнішнього
дихання спортсменів різної спеціалізації присвячено ряд сучасних досліджень, проте
досліджень функціонального стану апарату зовнішнього дихання кваліфікованих
хокеїстів на траві нами не знайдено.
Проведені обстеження показали, що у хокеїстів на траві віком 18-21 рік середні
значення таких показників зовнішнього дихання як ДО, ЖЄЛ, ЖЄЛ вд., ЖЄЛвид., МВЛ,
РД %, ФЖЄЛ, ОФВ1, ОФВ1/ЖЄЛ відповідають нормі.
Разом з тим середні величини таких показників як МОШ25 та СОШ 25-75 не
відповідають нормі, що вказує на деякі обструктивні порушення в хокеїстів на траві у
бронхах крупного та середнього калібрів.
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АНОТАЦІЇ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ
КВАЛІФІКОВАНИХ ХОКЕЇСТІВ НА ТРАВІ
Алла Сулима, Юрій Фурман
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Статтю присвячено характеристиці основних показників системи зовнішнього дихання
кваліфікованих хокеїстів на траві. Встановлено, що більшість показників відповідають нормі
(ДО, ЖЄЛ, ЖЄЛвд., ЖЄЛвид., МВЛ, РД %, ФЖЄЛ, ОФВ1, ОФВ1/ЖЄЛ). За результатами
досліджень виявлено підвищення середніх значень ЧД та ХОД, що свідчить про хорошу
вентиляцію легень у хокеїстів на траві.Разом з тим середні величини таких показників як
МОШ25та СОШ 25-75 не відповідають нормі, що вказує на деякі обструктивні порушення у
бронхах крупного та середнього калібрів.
Ключові слова: зовнішнє дихання, хокей на траві, спірографія, функціональний стан.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ХОККЕИСТОВ НА ТРАВЕ
Алла Сулима, Юрий Фурман
ВинницкийгосударственныйпедагогическийуниверситетимениМихаилаКоцюбинского
Статьяпосвященахарактеристикеосновныхпоказателейсистемывнешнегодыханияквалифиц
ированныххоккеистов на траве. Установлено, что большинство показателей соответствуют
норме. По результатам исследований выявлено повышение средних значений ЧД и МОД, что
свидетельствует о хорошей вентиляции легких у хоккеистов на траве. Вместе с тем средние
величины таких показателей как МОС25и СОС25-75 не соответствуют норме, что указывает на
некоторые обструктивные нарушения в бронхах крупного и среднего калибров.
Ключевые слова: внешнее дыхание, хоккей на траве, спирография, функциональное
состояние.
CHARACTERISTICS OF EXTERNAL RESPIRATION OF QUALIFIED HOCKEY
PLAYERS ON THE GRASS
Alla Sulyma, Yurij Furman
Vinnytsa State Pedagogical University named by Mykhailo Kotsyubyns'kuy
The article is devoted to the characterization of the main indicators of external respiration skilled
hockey on grass. Established that most of the indicators correspond to the norm (To, VC, ZhYeLvd.,
ZhYeLvyd., MVL, RD%, FVC, FEV1, FEV1 / VC). According to the research found higher average
values CHD and Hod, which indicates good ventilation in hockey at travi.Razom with the average
values of such indicators as MOSh25ta SOSH 25-75 do not meet, indicating obstructive disorder in
some large and medium bronchi sizes.
Key words: external respiration, hockey, spirography, functional state.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ТЕХНИКОТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬЮ БАСКЕТБОЛИСТОВ
Сушко Руслана, Аль-Фартусси Мустафа Аассад
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Актуальность. Система спортивной подготовки в баскетболе один из наиболее
динамично развивающихся компонентов современного олимпийского и
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профессионального спорта. Это связано с высокой престижностью спортивного
результата в этом виде спорта в турнирах национального и международного ранга [3].
Хорошо известно, что увеличение спортивной подготовленности в баскетболе,
как и во многих видах спорта во многом зависит от совершенствования специальной
выносливости спортсменов [1,3].
В настоящее время сложилось понимание того, что повышение специальной
выносливости зависит от ряда факторов, которые должны быть учтены в процессе ее
совершенствования. В баскетболе, большинство из них имеют отношение к
совершенствованию функций управления тренировочным процессом спортсменов
высокой квалификации [4,5,6].
Есть все основания констатировать, что при сложившейся позитивной
тенденции к совершенствованию управления с использованием способов оценки
различных сторон подготовленности баскетболистов [2] обоснованных методов
оценки специальной выносливости и выработки на этом основании
специализированных
средств
управления
специальной
физической
подготовленностью в соревновательном периоде в специальной литературе
представлено недостаточно. Это делает данное исследование актуальным.
Связь исследований с темами НИР. Исследования являются частью научноисследовательской работы, проводимой согласно сводного плана НИР в сфере
физической культуры и спорта по теме 1.8. «Построение подготовки и
соревновательной деятельности спортсменов в олимпийских циклах на этапе
многолетнего совершенствования»и по теме 2.4: «Теоретико-методические основы
индивидуализации учебно-тренировочного процесса в игровых видах спорта» и в
соответствии с планом НИР кафедры спортивных игр НУВФСУ.
Цель работы – сформировать представления о количественных и качественных
характеристиках игровой деятельности в баскетболе и сформировать направления
специального анализа на увеличение эффективности процесса совершенствования
специальной выносливости в баскетболе.
Методы исследования. Анализ специальной литературы, анкетный опрос
(n=21) специалистов тренеров по баскетболу Украины, анализ игровой деятельности
баскетболисток на чемпионате Европы U-20. Оценивались три команды, которые
заняли соответственно – 3, 5 и 7 место. Эти команды провели не менее шести матчей
и имели три выигранных и три проигранных встречи.
Анкетирование было проведено с целью выяснения проблемы, конкретизации
факторов, влияющих на специфику проявления функциональных возможностей в
процессе игры при реализации технико-тактической деятельности. Анкета
составлена на основании результатов психолого-педагогических исследований,
представленных в специальной литературе. Анкета состояла из двух частей: первая
часть указывала на целевые установки исследований, уточняла библиографические и
профессиональные данные респондентов; вторая часть анкеты включала комбинацию
открытых и закрытых вопросов. Открытые вопросы предполагали свободный,
вольный ответ респондента с использованием тех слов, которые он сочтет наиболее
убедительными. Закрытые вопросы предлагали респондентам выбор одного из ряда
возможных ответов. Каждый из респондентов высказал мнение относительно
количества ТТД в конкретные периоды игры.
Анализ эффективности индивидуальных ТТД в различные периоды
соревновательной деятельности на основании оценки протоколов 10 матчей
Чемпионата Европы среди женщин U-20 – игроков первой пятерки. Для расчетов
эффективности игровой деятельности рассчитывался индекс технико-тактического
мастерства [2]. В течение игровой деятельности оценивались изменения
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индивидуальных показателей ТТД на основании интегральной оценки
количественных действий игроков на площадке с учетом времени работы и амплуа
игроков на площадке. Уровень подготовленности игроков оценивался по индексу
технико–тактического мастерства в соответствии с критериями, представленными в
специальной литературе [2]. Указанные критерии представлены в таблице 1.
Таблица 1
Критерии оценки эффективности игровой деятельности в баскетболе на
основании индекса технико–тактического мастерства [2]
Уровни техникотактического мастерства
Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Высокий

Значение ИТТМ ,(у.е.)
защитники и
нападающие и
разыгрывающие игроки
центровые игроки
менее 25
менее 30
25,01 – 35
30,01 – 40
35,01 – 45
40,01 – 50
45,01 – 55
50,01 – 60
больше 55
больше 60

Результаты исследований. Проведенный анализ позволил уточнить уровень
функционального обеспечения спортсменов во взаимосвязи с технико-тактической
подготовленностью баскетболистов в игре.
Респондентам будет предложено ответить на следующие вопросы:
На Ваш взгляд, сколько технико–тактических действий (командных, групповых,
индивидуальных) команды используют c 1– по 40 минуты в выигранных и
проигранных матчах? Указать количество взаимодействий, которые закончились
успешно (срывом атаки соперника, заработанными очками, штрафными бросками).
Результаты анкетного опроса – средние значения количества баллов представлены в
таблице 2.
Таблица 2.
Динамика функционального обеспечения во взаимосвязи с техникотактической подготовленностью баскетболистов в игре (х, S)
Минуты игрового времени
1-10
10-20
20-30
30-40
Выигранные матчи
В защите
13,2 1,1 16,3 1,2 16,3 1,4 15,9 1,4
В атаке
11,0 0,7 12,9 1,0 11,1 1,0 10,9 1,1
При переходе от защиты к атаке
14,7 1,2 15,0 1,2 15,1 1,3 15,4 1,2
При противодействии прессингу соперника
4,1 0,4 4,9 0,4 4,5 0,5 4,0 0,5
При собственном прессинге
4,0 0,3 4,2 0,4 4,0 0,3 4,0 0,3
Проигранные матчи
В защите
12,8 1,1 14,1 1,3 13,0 1,3 11,1 1,2
В атаке
10,8 0,7 11,9 0,9 11,3 0,9 8,9 1,0
При переходе от защиты к атаке
14,9 1,1 14,3 1,2 14,0 1,2 12,1 1,1
При противодействии прессингу соперника
4,0 0,3 4,0 0,3 3,8 0,4 2,5 0,3
При собственном прессинге
4,1 0,3 3,7 0,3 3,9 0,3 2,0 0,3
Технико-тактические действия баскетболистов

На рисунках 1–5 представлены различия мнения экспертов о характере
изменений эффективности коллективных игровых действий в течение стандартных
игровых периодов.
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Количество баллов экспертов,
среднее значение
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Рис. 1. Различия эффективности игровых действий в защите:
– выигранные матчи;
– проигранные матчи;
Периоды игровой деятельности: первый период 1 – 1-10 мин, 2 – 10-20 мин; 3 –
20-30 мин, 4 – 30-40;
* – различия достоверны при р<0,05
На рисунке 1 видно, что различия эффективности игровых действий в атаке в
первом и втором периодах в выигранных и проигранных матчах достоверно
различаются в третьем и четвертом периодах. При этом необходимо отметить, что
индивидуальные различия показателей CV оставались в пределах менее 15%. Эти
данные свидетельствуют о влиянии утомления на уровень готовности команды к
коллективному ведению атакующих действий.
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Рис. 2. Различия эффективности игровых действий в атаке. Данные рисунка в
легенде к рисунку 1.
На рисунке 2 видно, что различия эффективности игровых действий в защите в
первом и втором периодах в выигранных и проигранных матчах достоверно
отличались от завершающего четвертого тайма. При этом необходимо отметить, что
индивидуальные различия показателей CV оставались в пределах менее 15%. Эти
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данные свидетельствуют о влиянии утомления на уровень готовности команды к
коллективному ведению игровых действий в завершающей фазе игры.
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Рис. 3. Различия эффективности игровых действий при переходе от защиты к
атаке. Данные рисунка в легенде к рисунку 1.
Такая же тенденция отмечена при оценке эффективности игровых действий при
переходе от защиты к атаке. На рисунке 3 видно, что различия эффективности
игровых действий при переходе от защиты к атаке в выигранных и проигранных
матчах также достоверно отличались только в завершающем четвертом периоде.
Индивидуальные различия показателей (CV) также оставались в пределах менее
15%. Эти данные свидетельствуют о влиянии утомления на уровень готовности
команды к коллективному ведению защитных действий в конце матча.
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Рис. 4. Различия эффективности игровых действий при противодействии
прессингу соперника. Данные рисунка в легенде к рисунку 1
При оценке различий эффективности игровых действий при противодействии
прессингу соперника различия были отмечены уже в завершающей фазе первого
тайма. Эти различия также были отмечены при оценке ТТД с 10 по 20 минуты
игрового времени. При этом при условии сохранения уровня CV менее 15%, в этот
период возросли диапазоны индивидуальных различий показателей на 40–45%.
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Можно предположить, что различия показателей первого тайма связаны как с
уровнем командной готовности к выполнению такого рода ТТД, так и начальной
фазой накопления утомления. Хорошо известно, что первичные признаки утомления
могут появляться в снижение скорости одиночного движения, характерно для
соответствующих действий баскетболистов при перехвате и других действиях
связанных с преодолением прессинга соперника.
5
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Рис. 5. Различия эффективности игровых действий при собственном
прессинге. Данные рисунка в легенде к рисунку 1
Анализ различий ТТД в разных фазах игровой деятельности также показал
достоверные различия показателей выигранных и проигранных матчей в четвертом
периоде игрового времени. Необходимо отметить значительное увеличение
диапазона индивидуальных различий показателей ТТД игроков команды (CV
увеличилось более чем на 50%) в проигранных матчах.
Приведенный анализ выявил определенную тенденцию, при которой отчетливо
видно снижение эффективности игровой деятельности при осуществлении
командных взаимодействий игроков. Очевидно, что приведенные данные отражают
эмпирические представления специалистов в баскетболе. Их значимость должна
быть подтверждена индивидуальными данными ТТД, зарегистрированными в
конкретных игровых условиях.
Проведен анализ эффективности ТТД в различные периоды соревновательной
деятельности на основании оценки протоколов 10 матчей ЧЕ U-20. Результаты
анализа приведены в таблице 3.
Данные представленные в таблице3свидетельствуют о наличии определенной
тенденции к снижению количественных и качественных индивидуальных
показателей ТТД в четвертом периоде матчей. При этом достоверные различия
показателей отмечены при оценке ТТД в проигранных и выигранных матчах уже в
течение третьего и четвертого периодов. Эти данные с одной стороны подтверждают
данные о характере изменения эффективности игровой деятельности игроков первой
пятерки в течение матча, с другой указывают на такой характер изменений в
проигранных матчах уже с самого начала третьего периода игровой деятельности.
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Таблица 3
Динамика функционального обеспечения во взаимосвязи с
индивидуальной технико-тактической подготовленностью баскетболистов (по
ИТТМ) [2]
Индивидуальное технико-тактическое
мастерство
Технико-тактические
действия баскетболистов
Минуты игрового времени
1-10
10-20
20-30
30-40
Выигранные матчи
Защитники и
49,1 1,0 50,2 1,1 55,1 1,3 52,1 1,2
разыгрывающие игроки
Нападающие и
50,1 0,9 55,7 1,1 53,4 1,0 51,1 1,0
центровые игроки
Проигранные матчи
Защитники и
44,1 1,0 47,2 1,1 49,1 1,2 45,1* 1,2
разыгрывающие игроки
Нападающие и
50,1 1,1 52,5 1,1 50,4 1,2 48,1* 1,1
центровые игроки
* – различия достоверны при р<0,05
Заключение. Очевидно, эффективность игровой деятельности в спортивных
командных играх зависит от целого ряда факторов. В первую очередь к ним относят
индивидуальные возможности игроков, а также командные действия, которые
реализованы в различных игровых вариациях игровой деятельности. Одновременно в
специальной литературе показаны закономерности реализации индивидуального [3]
и командного [2] технико-тактического мастерства спортсменов в командных
спортивных играх, а также специфические особенности реализации специальной
выносливости спортсменов [1]. Во многом они связаны с эффективностью работы в
начале соревновательной деятельности, где значение имеет сформированный в
короткие сроки индивидуальный и командный двигательный стереотип специальных
движений, и сохранение уровня специальной работоспособности в условиях
накопления утомления. Отсутствие различий ТТД при командных и индивидуальных
действиях спортсменов в самом начале игровой деятельности свидетельствует о
достаточном уровне командной подготовленности спортсменов. Проблемы
возникают при реализации ТТД во второй половине игры, когда на спортсменов
начинает оказывать влияние утомление. Очевидно, что это связано с уровнем
подготовленности спортсменов к конкретному матчу и в частности с возможностями
реализации специальной выносливости, ее ключевого компонента - возможности
компенсации утомления в процессе специальной игровой деятельности.
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АНОТАЦІЇ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ У ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ З ТЕХНИКО-ТАКТИЧНОЮ
ПІДГОТОВЛЕНІСТЮ БАСКЕТБОЛІСТІВ
Руслана Сушко, Аль-Фартуссі Мустафа Аассад
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Показано, що проблеми реалізації техніко-тактичної підготовленості пов'язані із
збереженням рівня спеціальної працездатності в умовах накопичення втоми. Відсутність
відмінностей техніко-тактичної діяльності при командних та індивідуальних діях спортсменів на
самому початку ігрової діяльності свідчить про достатній рівень командної підготовленості
спортсменів. Проблеми виникають при реалізації ТТД у другій половині гри, коли на
спортсменів починає впливати стомлення. Очевидно, що це пов'язано з рівнем підготовленості
спортсменів до конкретного матчу і зокрема з можливостями реалізації спеціальної
витривалості, її ключового компонента - можливості компенсації втоми у процесі спеціальної
ігрової діяльності.
Ключові слова. Баскетбол, техніко-тактична підготовленість, стомлення
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ТЕХНИКОТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬЮ БАСКЕТБОЛИСТОВ
Сушко Руслана, Аль-Фартусси Мустафа Аассад
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Показано, что проблемы реализации технико-тактической подготовленности связаны с
сохранением уровня специальной работоспособности в условиях накопления утомления.
Отсутствие различий технико-тактической деятельности при командных и индивидуальных
действиях спортсменов в самом начале игровой деятельности свидетельствует о достаточном
уровне командной подготовленности спортсменов. Проблемы возникают при реализации ТТД во
второй половине игры, когда на спортсменов начинает оказывать влияние утомление. Очевидно,
что это связано с уровнем подготовленности спортсменов к конкретному матчу и в частности с
возможностями реализации специальной выносливости, ее ключевого компонента
возможности компенсации утомления в процессе специальной игровой деятельности.
Ключевые слова. Баскетбол, технико-тактическая подготовленность, утомление
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ESTIMATION OF EFFICIENCY OF FUNCTIONAL PROVIDING OF THE SPECIAL
ENDURANCE IN INTERCOMMUNICATION WITH TECHNICAL AND
TACTICALPREPAREDNESS OF BASKETBALL-PLAYERS
Ruslana Sushko, Al- Fartussi Mustafa Aassad
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
It is shown that the problem of implementing technical and tactical training related to the
conservation level special performance in terms of accumulation of fatigue. No difference technical and
tactical activities team and individual athletes actions in the beginning of game activity indicator of
adequate command preparedness of athletes. Problems arise in the implementation of the TTD in the
second half, when athletes begin to influence fatigue. Obviously, this is due to the level of preparedness
of athletes to a particular match and in particular to implement a special endurance, its key component the possibility of compensation of fatigue in the course of special gaming activities.
Key words. Basketball, technical and tactical training, fatigue

КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРЕНУВАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
КВАЛІФІКОВАНИХ ГАНДБОЛІСТІВ
Валерія Тищенко
Запорізький національний університет
Постановка проблеми. У гандболі змагальний період триває 8-9-місяців, у
зв’язку з чим необхідне тривале утримання високого рівня працездатності разом із
психологічною, техніко-тактичною та іншими видами підготовки. Крім того високий
спортивний результат у гандболі обумовлений комплексним використанням рухового
потенціалу гравців. Матч відбувається хвилеподібно, з чергуванням періодів
виконання високоінтенсивних з низькими фізичними навантаженнями. Багаторазово
виконуються короткі інтенсивні дії (контратаки, переміщення, передачі,
перехоплення і т.п.), що чергуються з періодами відпочинку.
Враховуючи
вищеозначене, необхідно висувати досить високі вимоги до певних механізмів
енергозабезпечення [5,9]. Специфіка цих навантажень повинна знайти адекватне
відображення саме в структурі навально-тренувального процесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як відомо, ефективне управління
тренувальним процесом у спортивних іграх неможливо без систематичного контролю
за фізичною, технічною та ігровою підготовленістю спортсменів [4, 6].
Низкою вчених зазначено, що під час змагань спостерігається максимальне
посилення роботи всіх енергетичних систем, що забезпечують спеціальну
працездатність, а домінування тієї чи іншої системи залежить від тривалості
виконання вправ. Тому при плануванні навчально-тренувального процесу необхідно
розвивати продуктивність кожної з них [1]. Основними методами такого контролю є
педагогічні контрольні випробування (тести), які повинні відповідати вимогам
інформативності, надійності та еквівалентністі [2, 3]. Варто зазначити, що інформація
наведена в загальному вигляді та вимагає уточнення методика виконання тестів і
систематизації матеріалу для використання тренерами гандбольних команд вищої
кваліфікації.
Здійснення контролю досягнення достатнього рівня інтенсивності занять в
умовах, близьких до тренувальних – це головне питання тренувальної та змагальної
діяльності спортсменів. У кожного тренера виникає необхідність в отриманні
швидкої достовірної інформації щодо поточного стану підготовленості спортсменів
на основі використання сучасних схем тестування з її різних компонентів. Тому
метою нашого дослідження є оцінка механізмів енергозабезпечення в гандболі.
Завдання дослідження:
1.
Оцінити швидкісну витривалість та швидкісні можливості
кваліфікованих гандболістів.
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2.
Встановити
особливості
функціональної
підготовленості
кваліфікованих гандболістів на підвищення навантаження в залежності від ігрового
амплуа.
Методи дослідження. Дослідження проводилося із використанням комплексу
тестових фізичних навантажень різного рухового характеру («Bеер-тест»,
човниковий біг на 30 м х 10 повторень) [5, 7, 8]. Кожен із тестів оцінював швидкісну
витривалість та швидкісні можливості кваліфікованих гандболістів. Усього в
польових умовах було обстежено 72 спортсмени чоловічих гандбольних клубів
«Мотор», «ЗТР», «ЗНТУ-ЗАД».
Програма тестування за допомогою «Bеер-тест» виконувалась у наступній
послідовності:

1 хвилина в стані спокою в положенні стоячи;

з 2 хвилини – безперервний човниковий біг з постійною швидкістю 10
-1
км/год ;

з 5 хвилини – безперервний човниковий біг зі сходинкозростаючим
характером збільшення швидкості пересування – з початковою швидкістю 10 км/год-1
і її подальшим підвищенням на 0,5 км/год -1 через кожну хвилину бігу «до відмови»
(до моменту неможливості підтримки спортсменом заданій швидкості пересування).
Результати досліджень та їх обговорення. Для ефективності змагальної
діяльності спортсмен, поряд з техніко-тактичною підготовленістю, повинен мати
високий рівень прояву функціональних можливостей і оптимально розвивати їх під
час тренувального процесу. Діагностика кваліфікованих гандболістів дозволяє
проаналізувати ці фактори за окремими проявами і використовувати отриману
інформацію для складання індивідуальних профілів функціональних можливостей
спортсменів із метою визначення їх сильних і слабких сторін.
Гра в гандбол являє собою інтермітуючу роботу різної інтенсивності. Змагальна
діяльність спортсменів протікає в умовах постійної зміни конфліктних ситуацій,
швидкоплинності, жорсткого ліміту часу для їх сприйняття та висуває підвищені
вимоги до аеробно-анаеробних джерелами енергетичного забезпечення. Потужність
циклічної роботи змінна. В окремі моменти вона може бути великою,
субмаксимальною, але переважно максимальної потужності. Тому на сьогоднішній
день одним з найбільш поширених тестів є багатоступінчастий човниковий тест на
дистанцію 20 м зі звуковим сигналом («Bеер-тест»). Він включає в себе біг між
фішками (рис.1). Кожен з рівнів сигналами збільшує швидкість бігу, тобто час між
сигналами для проходження 20-метрового відрізка поступово скорочується.

Рис.1 Схема виконання «Bеер-тесту»
Тест закінчується тоді, коли гандболіст не може підтримувати чергове
підвищення темпу бігу або ж не добігає до контрольної лінії два рази поспіль. Рівень
підготовленості спортсмена оцінюють за кількістю подоланих відрізків дистанції.
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Оцінка може бути проведена за розрахунковим V02maх, еквівалентному подоланню
відстані (табл.1).
Таблиця 1
Оціночний рівень V02maх кваліфікованих гандболістів
при виконанні «Bеер-тесту»
V02maх, мл/хв/кг
РІВЕНЬ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Низький
Достатній
Середній
Добрий
Дуже добрий
Видатний

45,0-50,0
50,1-52,5
52,6-55,0
55,1-60,0
60,1-65,0
65,1-70,0

Вважається, що найбільший рівень аеробної працездатності притаманний
гравцям передній лінії. Але, особливо важлива аеробна працездатність для кутових,
які виконують найбільший обсяг роботи на полі. Порівнюючи кількість подолання
відрізків, можна відзначити, що результати, які отримано лінійними гравцями, значно
нижче результатів, зареєстрованих у кутових.
Таблиця 2

Представлені дані свідчать, що 77% результатів, які показані напівсередніми,
72% – лінійними, 90% – кутовими і 91% – розігруючими гравцями, знаходяться на
рівні «дуже добрий». Рівень «добрий» зафіксовано в 18% напівсередніх, 21% –
лінійних, 5% – кутових, 7% – розігруючих. «Середній рівень» у напівсередніх і
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лінійних –5%, 2% – у кутових і розігруючих. Крім того, 2% лінійних опинилися на
«достатньому рівні» та 3% гравці досягнули рівня «видатний».
У процесі порівняння визначених показників у гравців різного ігрового амплуа
було виявлено наступне. Статистично достовірна різниця визначена між кутовими і
напівсередніми за результатами долання дистанції (t=3,43), відносного
максимального споживання кисню (t=3,28) і номера рівня (t=3,44). Також
статистично достовірна різниця виявлена між кутовими і лінійними, а також між
кутовими і розігруючими гравцями за аналогічними показниками з такими
відповідними значеннями t-критерія Стьюдента: 2,78 і 2,64 – для результату долання
дистанції; 2,62 і 2,50 – для максимального споживання кисню; 2,69 і 2,53 – для
номера рівня.
Розраховані значення коефіцієнта варіації дають можливість стверджувати, що
найбільшу розбіжність за результатами всіх тестів мають між собою лінійні. Так,
наприклад, результат долання дистанції і номер рівня коливається у межах 12%. Слід
зазначити, що показники гандболістів кожного амплуа характеризуються достатньо
високою однорідністю, але кращими за цією характеристикою виявилися кутові і
розігруючі гравці – коефіцієнт варіації їхніх результатів має значення від 2% до 5%.
Наступний човниковий біг 30 м х 10 повторень з максимальною швидкістю
застосовувався для визначення лактатних (гліколітичних) здібностей спортсмена або
спеціальної швидкісної витривалості. Середні показники за амплуа засвідчили низькі
показники лінійних та напівсередніх та домінуючи – розігруючих і кутових гравців
(рис.2). У окремих гандболістів зафіксовані таки кращі результати: у лінійних – 57,3;
у напівсередніх – 57,1; у кутових – 54,8; у розігруючих – 54,7.

Рис.2 Середні дані показників у човниковому бігу 30 м х 10 повторень за амплуа
Крим того нами отримані показники під час певних етапів човникового бігу,
коли гравці пробігли перші та останні 60 м. Швидше за всіх були кутові (9,5 с) та
розігруючі (9,6 с), гіршими показники – в напівсередніх (10,8 с) та лінійних (10,2 с).
На останніх 60 м швидкість подолання тесту за амплуа розподілилась таким чином:
кутові – 10,8 с; розігруючі – 11,2 с; напівсередні – 12,4 с; лінійні – 11,2 с.
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Рис.3 Показники швидкості за амплуа на перших і останніх 60 м
Висновки. Тестування проводилось у змагальному періоді, коли спортсмени
перебувають на піку спортивній формі. Констатуємий стан підтвердив оптимальний
рівень функціональної підготовленості за амплуа. Достовірної різниці між
напівсередніми, лінійними і розігруючими гандболістами виявлено не було. Слід
зазначити, що кутові мають кращі показники ніж напівсередні, лінійні і розігруючі
гравці. Цей факт необхідно враховувати при побудові навчально-тренувального
процесу.
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АНОТАЦІЇ

КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРЕНУВАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
КВАЛІФІКОВАНИХ ГАНДБОЛІСТІВ
Валерія Тищенко
Запорізький національний університет
Визначення оптимального співвідношення в прояві рівня розвитку окремих компонентів
функціональних можливостей гравців у гандболі є одним з найважливіших наукових і
практичних питань підготовки спортсменів. Виявлення тих аспектів функціональних
можливостей, за якими ще можливе подальше підвищення рівня показників у окремо взятого
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гандболіста і, на які потрібно зробити акцент при плануванні схем тренувань, може в значній
мірі підвищити відсоток корисних дій і поліпшити виконання специфічних функцій під час
змагань.
Для короткочасного і довготривалого планування, цілеспрямованого вибору програм саме
побудови тренувань, відбору гравців безпосередньо на гру тренерові необхідно отримувати
інформацію поточного стану спортсменів. Обґрунтуванню надійних інноваційних технологій, що
дозволяє здійснювати контроль за ефективністю використовуваних тренувальних навантажень
кваліфікованими гандболістами присвячене наше дослідження.
Ключові слова: гандболіст, навантаження, підготовленість, тест, контроль
КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГАНДБОЛИСТОВ
Валерия Тищенко
Запорожский национальный университет
Определение оптимального соотношения в проявлении уровня развития отдельных
компонентов функциональных возможностей игроков, которое в гандболе является одним из
важнейших научных и практических вопросов подготовки спортсменов. Выявление тех аспектов
функциональных возможностей, по которым еще возможно дальнейшее повышение уровня
показателей у отдельно взятого гандболиста и, на которые нужно сделать акцент при
планировании схем тренировок, может в значительной степени повысить процент полезных
действий и улучшить выполнение специфических функций во время соревнований.
Для кратковременного и длительного планирования, целенаправленного выбора программ
построения тренировок, отбора игроков непосредственно на игру тренеру необходимо получать
информацию о состоянии спортсменов. Обоснованию надежных инновационных технологий,
что позволяет осуществлять текущий контроль над эффективностью используемых
тренировочных нагрузок квалифицированными гандболистами посвященное наше исследование.
Ключевые слова: гандболист, нагрузка, подготовленность, тест, контроль
MONITORING THE EFFECTIVENESS OF TRAINING LOADS QUALIFIED
HANDBALLERS
Valery Tуshchenko
Zaporizhzhya National University
Determination of the optimum ratio in the manifestation of the level of development of individual
components features players that handball is one of the most important scientific and practical issues of
training athletes. Identify those aspects of functionality, which is still possible to further increase the
level of performance in a single handball and that need to be emphasized in the planning of training
schemes, can greatly increase the percentage of useful action and improve the performance of specific
functions during the competition.
For short-term and long-term planning, targeted selection of building programs of training,
selection of players directly to the game the coach you want to receive information on the status of
athletes. Justification of reliable and innovative technology that enables you to monitor control of the
efficiency of training loads used by qualified handball dedicated to our research.
Key words: handball, load readiness, test, control

ОСОБЛИВОСТІ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФЕХТУВАННІ НА
РІЗНИХ ВИДАХ ЗБРОЇ
Аліна Улан
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Актуальність. Фехтування являє собою технічно складний вид єдиноборств,
основною метою якого є нанесення уколу (удару) і уникнення його самому.
Підвищення популярності і видовищності даного виду єдиноборства у світі багато в
чому досягається завдяки специфічним умовам ведення поєдинків у фехтуванні,
різноманітністю використовуваних спортсменами прийомів і дій, характерних для
фехтування на певному виді зброї. На сучасному етапі розвитку спорту змагальна
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діяльність фехтувальника характеризується високою психологічною напруженістю,
динамічністю ведення поєдинків, швидкою зміною тактичних ситуацій [5].
У наукових роботах фахівців розкриті особливості сучасної змагальної
діяльності спортсменок-шпажисток [Івашко Л., 2001], виявлені особливості
застосування прийомів пересувань у фехтуванні на різних видах зброї [Тишлер Г. Д.,
2010], визначені бойові дії і прийоми, використовувані в фехтуванні в цілому, а також
описана система змагань у фехтуванні [Тишлер Д. А., 1997]. Відсутність
систематизованих даних про прийоми та дії, що застосовуються спортсменами, які
спеціалізуються в різних дисциплінах фехтування, а також інших відмінностей у
фехтуванні на різних видах зброї визначило актуальність наших досліджень.
Мета дослідження - на основі аналізу спеціальної літератури та матеріалів
мережі Інтернет здійснити теоретичний аналіз змагальної діяльності у фехтуванні та
виявити відмінності між особливостями фехтування на різних видах зброї.
Методи досліджень: аналіз і узагальнення науково-методичної літератури та
матеріалів мережі Інтернет, систематизація даних.
Зв'язок з науковими програмами або практичними завданнями. Робота
виконана в рамках науково-дослідної теми 2.34 «Технологія відбору та орієнтації
спортсменів-початківців в різних видах спорту» (№ держ. реєстрації 0113u003916)
відповідно до «Зведеного плану НДР у галузі фізичної культури і спорту на 2011 2015 рр.» Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.
Результати досліджень та їх обговорення. Спортивне фехтування є одним з
видів спорту, які були включені в Ігри Олімпіад, починаючи з 1896 року. Однак,
спочатку, в програмі Ігор Олімпіад було представлено лише фехтування в трьох
дисциплінах - рапірі, шаблі та рапірі для «маестро» (викладачів фехтування). Для
участі в поєдинках допускалися тільки чоловіки через високу динамічність
змагальної боротьби. Починаючи з Ігор Олімпіад 1900 року (Париж, Франція)
чоловіки отримали можливість представляти фехтування ще в одній дисципліні шпазі. З Ігор Олімпіад 1924 року (Париж, Франція) жінки отримали можливість
брати участь у змаганнях з фехтування на рапірах в особистій першості [4].
Фехтування характеризується напруженістю змагальної боротьби, яка
обумовлюється рядом чинників, властивих для окремих видів зброї:
• багатоетапність боротьби з мінливими її кількісними параметрами і рівнем
напруженості, несподіваними перервами;
• постійне виникнення ситуацій з максимальними напруженнями, успішність
дій в яких безпосередньо визначає перемогу або поразку в поєдинку;
• гостре особистісне протиборство учасників в ході поєдинку, обумовлене
безпосереднім впливом на противника з метою досягнення спортивного результату
[5].
Фехтування на різних видах зброї має свої відмінні риси, серед яких відмінності в правилах ведення поєдинків, в прийомах і діях, що використовуються
спортсменами. Особливості будови зброї, поверхні суперника та самого спортсмена,
що уражаються, правила ведення бою обумовлюють відмінності в системі підготовки
спортсменів, які спеціалізуються у фехтуванні на різних видах зброї, в прояві різних
здібностей, якими повинен володіти кваліфікований фехтувальник, а також технікотактичні характеристики ведення бою тощо [2, 3, 6] (табл. 1).
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Таблиця 1
Шабля

Шпага

Характеристика зброї

Ко̀люча зброя;
клинок чотиригранного
перетину з наконечником;
довжина зброї не більше
110 см, вага не більше 500
г, діаметр гарди - 12 см

Рубляча або рублячоко̀люча зброя;
клинок трапецїєподібного
перетину з лезом і
протилезом без
наконечника;
довжина зброї не більше
105 см, вага 400-500 г,
гарда з дужкою діаметром
15 см

Ко̀люча зброя;
клинок тригранного
перетину з наконечником;
довжина зброї не більше
110 см, вага не більше 770
г, діаметр гарди - 13,5 см

Тулуб та шия, за
виключенням верхніх та
нижніх кінцівок та голови

Всі частини тіла вище
талії, включаючи руки (до
зап'ястя ) і маску

Всі частини тіла крім
потилиці

Атаки переносом, з
фінтами, з батманом,
удари по масці,
контрзахисти і
контрвідповіді

Прості атаки уколом в
руку, атаки з батманом і
уколом в озброєну руку і
тулуб, контратаки уколом
в озброєну руку, повторні
уколи, уколи з захлестом
контратаки, контрзахисти,
верхні кругові захисти,
батмани, відбиви

Заборонені Тривалість
Прийоми і бойові дії
прийоми
бою

Рапіра

Допустимі межі
нанесення уколу (удару)

Риси

Відмінні риси фехтування на різних видах зброї

Атаки з переводами і
переносами, прямі і
кругові захисти,
контрзахисти і
контрвідповіді

3 періода по 3 хв,
1 хв паузи між періодами
(до 15 уколів (ударів))
Невипадкові зіткнення,
захист неозброєною
рукою

Невипадкові зіткнення,
захист неозброєною рукою,
схресний крок вперед,
«флеш»

Захист неозброєною
рукою

Відмінні риси фехтування на різних видах зброї обумовлюють застосування
спортсменами певного арсеналу технічних прийомів і бойових дій. Так, обмежена
уражувана поверхня фехтувальника-рапіриста обумовлює необхідність використання
суперником різних маніпуляцій клинком, перехід в ближній бій, при цьому рухи
клинком виконуються з невеликою амплітудою.
Фехтування на шаблі, як і на рапірі, характеризується нетривалим боєм та
наявністю «пріоритету дій». Дане правило визначає те, що протягом усього поєдинку
практично не спостерігається з'єднання клинками суперників, що обумовлюється
прагненням обох учасників бою першими розпочати атаку. Це в свою чергу робить
атаки ефективним засобом ведення бою і створює певні бар'єри для застосування
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захистів. Можливість нападів всією довжиною леза клинка шаблі, а так само площа
уражуваної поверхні (озброєна рука і тулуб) визначили перевагу ударів щодо
відношення до уколів.
У фехтуванні на шпагах зазначена область поверхні, що уражується, потребує
особливої уваги щодо захисту озброєної руки і передньої ноги, які знаходяться
найближче в полі зору суперника. Крім того широко використовуються рухи гардою
для захисту озброєної руки. Відзначається, що в техніці фехтування на шпагах та
рапірах багато спільного. Це, перш за все, структура рухів при нанесенні уколів у
тулуб, використання кругових захистів, техніки виконання захистів і контрзахистів
[1, 7].
Висновки. Сучасне фехтування характеризується динамічними змінами
змагальних ситуацій, високою психологічною напруженістю поєдинків, що
обумовлюється дефіцитом часу та обмеженістю простору і проявляється у фехтуванні
на різних видах зброї з певними особливостями та відмінностями.
Результати досліджень дозволили визначити особливості, характерні для
фехтування на різних видах зброї. Це - площа поверхні, що уражується, будова зброї
та правила змагань, що, в свою чергу, визначає вибір прийомів і дій в ході
змагального поєдинку спортсменом.
Перспективою подальших досліджень є вивчення кількісного співвідношення
прийомів і дій, що застосовуються фехтувальниками, а також визначення факторів,
що впливають на вибір спортсменом прийомів і дій в ході ведення бою.
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
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АНОТАЦІЇ

ОСОБЛИВОСТІ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФЕХТУВАННІ НА РІЗНИХ
ВИДАХ ЗБРОЇ
Аліна Улан
Національний університет фізичного виховання і спорту України
У роботі здійснено аналіз змагальної діяльності у фехтуванні на різних видах зброї.
Результати дослідження дозволили виявити характерні особливості фехтування, представити
арсенал найчастіше використовуваних фехтувальником прийомів і бойових дій, що найчастіше
використовуються спортсменом, заборонені прийоми і дії в певному виді зброї відповідно до
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правил змагань. Систематизовані дані про основні характеристики змагальної діяльності у
фехтуванні на різних видах зброї.
Ключові слова: фехтування, види зброї, змагальна діяльність, прийоми, бойові дії.
ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФЕХТОВАНИИ НА
РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ОРУЖИЯ
Алина Улан
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
В работе осуществлен анализ соревновательной деятельности в фехтовании на разных
видах оружия. Результаты исследования позволили выявить характерные особенности
фехтования, представить арсенал наиболее часто используемых фехтовальщиком приемов и
боевых действий, запрещенные приемы и действия в определенном виде оружия в соответствии
с правилами соревнований. Систематизированы данные об основных характеристиках
соревновательной деятельности в фехтовании на разных видах оружия.
Ключевые слова: фехтование, виды оружия, соревновательная деятельность, приемы,
боевые действия.
FEATURES COMPETITIVE ACTIVITY IN FENCING IN VARIOUS KINDS WEAPONS
Alina Ulan
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
In this work was made analysis of competitive activity in fencing on various types of weapons.
Results of the study allowed to define the characteristic features of fencing, to present arsenal of the
most commonly used techniques and combat operations, illegal techniques and combat operations in a
certain types of weapons in accordance with the rules of the competition. Were systematized data of the
main characteristics of competitive activity in fencing on various types of weapons.
Key words: fencing, types of weapons, competitive activity, techniques, combat operations.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРИОДИЗАЦИИ
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ ФУТБОЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ ИРАКА
Халаф Садек Древел
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Актуальность. Известные события, которые произошли в Ираке в последнее
десятилетие нашли свой отражение в различных сферах общественно-политической
жизни Ирака, в том числе в спорте. Негативное социально-экономическое развитие
общества не могло не затронуть экономические, организационные и методические
основы футбола в стране. Это отразилось на подготовке ведущих футболистов Ирака
и. и как следствие, снижении спортивного результата ведущих команд страны на
внутренней и зарубежной арене. Одновременно специалисты отметили высокий
социальный запрос на футбол как социально значимый фактор общественной жизни
Ирака [3]. Это позволило не только восстановить организационные структуры и
обеспечение вида спорта, но сформировать предпосылки к дальнейшем развитию
вида спорта в стратегических направлениях, в том числе в направлении научно–
методического обеспечения подготовки спортсменов. Предпосылками для этого
является серьезный интерес специалистов Ирака к современным научно–
методическим разработкам в системе спортивной подготовки спортсменов высокого
класса в футболе в мире, в частности в тех странах, где существующие научно–
методические основы подготовки спортсменов высокого класса, при отсутствии
значительной материально–технической базы позволили успешно разработать и
реализовать современные технологии спортивной подготовки спортсменов высокого
класса и достичь весомых спортивных успехов. Это относится к системе футбола в
Украине, где сформированы и продолжают совершенствоваться технологии
подготовки футболистов высокого класса. При этом, они основаны на системных
принципах научного анализа спортивных и смежных дисциплин, обобщенные в
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теории спорта и реализованные с учетом специфики подготовленности в различных
видах спортивной деятельности, в том числе в футболе [1,2,3].
В связи с этим, решение этой проблемы для Ирака основано на поиске пути
реализации системных принципов теории спорта с учетом специфике организации
футбола Ирака. Эти направления были реализованы в данном исследовании на
основании имплементации теории периодизации спортивной тренировки [4] в
условия спортивной подготовки футболистов Ирака. Разработка и обоснование
специфических условий периодизации подготовки Ирака сформировали научно–
методическую основу для дальнейшей разработки и внедрения факторов
совершенствования системы управления тренировочным процессом футболистов
Ирака на уровне систем планирования, моделирования и прогнозирования, контроля,
отбора и моделирования, разработки в конечном итоге системы тренировочных
воздействий.
Цель. Выяснить специфические особенности реализации системных принципов
теории спорта в структуре спортивной тренировки ведущих футболистов Ирака.
Связь исследований с темами НИР. Исследования являются частью научноисследовательской работы, проводимой согласно сводного плана НИР в сфере
физической культуры и спорта по теме 1.8. «Построение подготовки и
соревновательной деятельности спортсменов в олимпийских циклах на этапе
многолетнего совершенствования», № госрегистрации0112U003205.
Методы исследований: Анализ и обобщение данных специальной литературы,
информации сети Интернет, экспертная оценка проблемы, метод беседы. В
экспертном опросе приняли участие 20 специалистов Ирака по футболу, которые
принимали участие в реализации программы подготовки футбольного клуба Аль–
Нафт. Достоверность статистического анализа подтверждена коэффициентом
Кетвелла. Для уточнения мнения экспертов по конкретному вопросу проводился
анализ различий (CV)мнений экспертов по конкретному вопросу.
Ответы на вопросы предполагали количественную оценку (баллы 1– 3– 5, где 1
– отрицательный ответ, 3–возможно положительный, 5 – уверенный положительный
ответ) конкретного фактора, связанного с проблемой реализации системных
принципов периодизации спортивной тренировки в практике футболистов Ирака.
Результаты исследований. При составлении программы спортивной
тренировки футбольного клуба Ирака были реализованы следующие системные
принципы теории периодизации спортивной тренировки [4]:
Тренировочные занятия преимущественной направленности объединены в
микро и мезоструктуры структуры спортивной тренировки. На этой основе
сформированы периоды и макроциклы годичного цикла подготовки. Количественные
и качественные характеристики тренировочных занятий, микро и мезо структуры
макроцикла нацелены на формирование срочных и долгосрочных адаптационных
реакций в процессе рационального сочетания тренировочных нагрузок и
восстановления, реализации микро и мезо структур на основе системных принципов
теории спорта при учете специфических особенностей организации календаря
соревнований премьер–лиги Ирака.
В соответствие с целевыми установками спортивной тренировки в течение
годичного цикла была выбрана стратегия периодизации спортивной тренировки. Она
была выбрана на основе анализа структуры соревновательной деятельности и
календаря соревнований в течение года. Показано, что на этой основе могут быть
сформированы элементы структуры макроцикла, которые обеспечивают реализацию
фазы достижения, сохранения и утраты спортивной формы в зависимости от целевых
установок годичного цикла спортивной подготовки футболистов.
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В зависимости от календаря соревнований, в частности длительности периода
приобретения спортивной формыбыла обеспечена взаимосвязь микро и
мезоструктуры в процессе организации взаимосвязанных этапов общей и
специальной физической подготовки в подготовительном периоде подготовки
годичного цикла квалифицированных футболистов, а также принципов
формирования подготовительных периодов подготовки в различных макроциклах
годичного цикла спортивной тренировки в футболе. В зависимости от длительности
межигровых циклов спортивной подготовкибыла обеспечена взаимосвязь одно и
многопиковых соревновательных микроциклов в зависимости от плотности
календаря и времени, отведенному на меж игровые циклы подготовки.
Были реализованы принципы интеграции апробированных ранее и
экспериментальных (с учетом специфики соревновательной организации
соревновательной деятельности в регионе мира) подходов к организации ударных,
подводящих и соревновательных микроциклов спортивной подготовки. Было
показано, что интегрированное применение экспериментальных и апробированных
подходов к системе планирования, моделирования и контроля спортивной подготовки
обеспечивает более высокий спортивный результат по итогам спортивного сезона.
На этой основе была разработана концепция периодизации спортивной
подготовки ведущих футболистов премьер–лиги Ирака. Она включает алгоритм
действий по организации и планированию системы спортивной тренировки
основанный на системных принципах теории спорта, которые обеспечивают
рациональное сочетания микро, мезо и макро структур спортивной тренировки
футболистов высокого класса, а также учитывают специфические особенности
организации спортивной подготовки в Ираке. Показано, что структура спортивной
подготовки футболистов Ирака усовершенствована таким образом, что она
представляет собой систему, где снижение или увеличение эффективности одного из
компонентов системы снижает или увеличивает эффективность всей системы
спортивной тренировки в течение годичного цикла. На принципах рационального
сочетания построена иерархия структурных компонентов макроциклов, а также
самих макроциклов, объединенных в единый сформированный годичный цикл в
течение длительного соревновательного сезона.
Очевидно, что системные принципы теории спорта могут быть реализованы в
специфических условиях подготовки футболистов Ирака, вместе с тем, нельзя не
учитывать тот факт, что в процессе их применения возникали определенные
вопросы, которые были связаны со спецификой спортивной тренировки, характерной
для местных условий.
Для выяснения специфики и особенностей реализации спортивной подготовки в
футбольном клубе Ирака, был проведен экспертный опрос. специалистов (тренеров,
менеджеров, ведущих футболистов клуба), которые были задействованы в
проведение эксперимента.
Специалистам были заданы следующие вопросы. В процессе беседы были
раскрыты детали ответов, которые позволили уточнить мнение респондентов.
І. Как вы оцениваете необходимость модернизации системы спортивной
тренировки футболистов Ирака?
Структура оценки составила 78,9% баллов получила уверенно положительная
оценка, 15,8% баллов возможно положительная, отрицательная – 5,3% баллов.
В процессе беседы респонденты обращали внимание на необходимость учета
специфических факторов, которые оказывали влияние на реализацию спортивной
подготовки в конкретных условиях Ирака.
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ІІ. Как Вы оцениваете степень влиянияи возможности реализации в системе
подготовки футболистов Ирака следующих факторов на реализацию программы
тренировки? (структура ответа включала оценку соответственно 1 – уверенно
положительно; 2 – возможно положительно; 3 – отрицательно)
1.
Религиозные факторы – 48,6%; 50,0%; 1,4%
2.
Климатические факторы – 95,7%; 3,2%; 1,1%
3.
Организационные факторы – 39,1%; 56,3 %; 4,7%
4.
Медицинские факторы – 88,9%; 10,0%; 1,1%
Из представленных данных видно, что мнение экспертов сформировано
относительно учета климатических и медицинских факторов. По вопросам религии и
организационных проблем мнения экспертов разошлись.
ІІІ. Как Вы оцениваете влияние программы на повышение эффективности
спортивной тренировки в течение года? Респондентам было предложено оценить
значение каждого фактора в соответствие со значимостью каждого из них. Степень
согласованности мнений находился на уровне выше среднего, коэффициент
конкордации W=0.65.
1.
Новые подходы к организации спортивной тренировки в Ираке Вы
считаете наиболее удачными – 5 баллов;
2.
Новые подходы к организации спортивной тренировки в Ираке требуют
уточнения – 3 балла;
3.
Новые подходы к организации спортивной тренировки в Ираке Вы
считаете не могут быть использованы в системе подготовки Ирака – 1 балл.

Новая структура спортивной тренировки – 4,7±0,7; CV=15,2%

Новые подходы к организации и проведению тренировочных занятий
(проведение тренировочных занятий 2 раза в день) – 4,3±1,0; CV=22,3%

Новые подходы в формированию тренировочных нагрузок в занятии –
3,0±1,1; CV=36,5

Новые подходы к организации системы восстановления и стимуляции
работоспособности – 2,9±1,5; CV=51,0
В результате проведенного статического анализа установлено, что ключевым
фактором совершенствования системы спортивной подготовки футболистов Ирака
является модернизация структуры спортивной подготовки в течение годичного
цикла. Об этом свидетельствует высокий уровень среднего значения критерия
значимости и сниженный уровень индивидуальных различий показателя. Также
отмечена положительная тенденция к пониманию необходимости совершенствования
организационных сторон спортивной тренировки, в частности организации
двухразовых тренировочных занятий в течение одного дня. Вместе с тем очевидно,
требует проведения дополнительного анализа и систематизации подходов к
планированию тренировочных нагрузок различной величины и направленности, в
частности приведение в соответствие с целевыми установками тренировочного
процесса занятий с большими нагрузками, а также занятийс малой или средней
восстановительной или стимуляционной направленности.
Обсуждение результатов исследований. Из представленных данных видно,
что у специалистов футбола Ирака не вызывает сомнения необходимость
совершенствования структуры годичного цикла на основании предложенных
системных принципов периодизации спортивной тренировки в течение года.
В результате проведения экспертного анализа установлено, что мнение
экспертов согласовано по ряду вопросов. Первое это необходимость модернизации, а
также необходимость и возможность применения новой структуры спортивной
тренировки в течение годичного цикла. Понимание необходимости структурных
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изменений в системе спортивной подготовки футболистов высокой квалификации не
вызывает сомнения. При этом, не вызывает сомнения необходимость учета
климатических и медицинских факторов обеспечения реализации новой структуры
спортивной тренировки. Обращает на себя внимание различия мнения о значимости
религиозных и организационных факторов в новых структурах подготовки.
присутствует определенное противоречие между необходимостью сохранения
социально-религиозных традиций и подчинения распорядка дня структурным
требованиям спортивной тренировки. в беседе установлено, что в социальных
условиях Ирака эти противоречия могут быть устранены, при условии учета ряда
религиозных традиций и особенностей их исполнения в жизни страны. В частности,
предложенная структура может учитывать, как крупные религиозные праздники
(переходной период подготовки может быть запланирован в период Рамадана), так и
время ежедневных религиозных обрядов, в том числе при проведение двух
тренировочных занятий в течение дня.
В процессе экспертного анализа установлена значимость каждого их факторов,
которые обеспечивают модернизацию спортивной подготовки в течение годичного
цикла. При подтверждении значимости необходимости формирования новой
структуры годичной подготовки установлена необходимость проведения
дополнительного анализа с целью уточнения специфики реализации компонентов
структуры процесса модернизации системы спортивной подготовки, выделения
проблем, требующих решения или, что немаловажно в условиях Ирака разъяснения с
точки зрения системных принципов теории спорта.В связи с этим требует
обоснования необходимости проведения двух тренировочных занятий в течение дня.
В беседе установлено, что с учетом специфики Ирака может быть использован
принцип основных и дополнительных тренировочных занятий. В системе подготовки
Ирака речь идет об оптимизации спортивной тренировки в первой половине дня,
которая часто связана с проведением занятий, неопределенных с точки зрения
величины и направленности нагрузки, без соответствующего обоснования
количественных и качественных характеристик занятий (зарядка, индивидуальные
занятий и др.). Требует объяснения необходимость использования больших
тренировочных нагрузок. В беседе установлено, что этот принцип может быть
реализован при усовершенствовании подхода к организации системы восстановления
и стимуляции работоспособности. Это требует формирования понимания
современной системы восстановления и стимуляции работоспособности и
принципов их реализации в системе подготовки в футболе.
Выводы
1.
Представлены факторы обеспечения системы совершенствования
структуры годичного цикла на уровне реализации микро, мезо и макро структур
годичного цикла подготовки в конкретных условиях спортивной тренировки ведущих
футболистов Ирака.
2.
К наиболее значимым факторам относят принципы формирования
структуры годичного цикла в соответствие с теорией периодизации спортивной
тренировки в течение года, при этом отмечено понимание роли и места
климатических и медицинских факторов в системе обеспечения спортивной
подготовки.
3.
Показаны факторы, реализация которых в системе подготовки
футболистов Ирака требует уточнения или направленного совершенствования.
Показана необходимость проведения специального анализа с целью формирования
подходов на основе учета религиозных и социальных факторов обеспечения системы
спортивной подготовки. Требует обоснования возможности приведение в
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соответствие с целевыми установками тренировочного процесса занятий с большими
нагрузками, а также занятий с малой или средней нагрузкой восстановительной или
стимуляционной направленности.
1.
2.
3.

4.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРИОДИЗАЦИИ
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ ФУТБОЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ ИРАКА
Халаф Садек Древел
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Представлены факторы обеспечения системы совершенствования структуры годичного
цикла на уровне реализации микро, мезо и макро структур годичного цикла подготовки в
конкретных условиях спортивной тренировки ведущих футболистов Ирака. К наиболее
значимым факторам относят принципы формирования структуры годичного цикла в
соответствие с теорией периодизации спортивной тренировки в течение года, при этом отмечено
понимание роли и места климатических и медицинских факторов в системе обеспечения
спортивной подготовки. Показана необходимость проведения специального анализа с целью
формирования подходов на основе учета религиозных и социальных факторов обеспечения
системы спортивной подготовки. Требует обоснования возможность приведение в соответствие с
целевыми установками тренировочного процесса занятий с большими нагрузками, а также
занятий с малой или средней нагрузкой восстановительной или стимуляционной
направленности.
Ключевые слова. Периодизация, футбол в Ираке, факторы совершенствования
спортивной подготовки, структура годичного цикла
СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕРІОДИЗАЦІЇ СПОРТИВНОГО
ТРЕНУВАННЯ ФУТБОЛІСТІВ В УМОВАХ ІРАКУ
Халаф Садек Древел
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Представлені чинники забезпечення системи вдосконалення структури річного циклу на
рівні реалізації мікро, мезо і макро структур річного циклу підготовки в конкретних умовах
спортивного тренування провідних футболістів Іраку. До найбільш значимих чинників відносять
принципи формування структури річного циклу у відповідність з теорією періодизації
спортивного тренування впродовж року, при цьому відмічено розуміння ролі і місця кліматичних
і медичних чинників в системі забезпечення спортивної підготовки. Показана необхідність
проведення спеціального аналізу з метою формування підходів на основі обліку релігійних і
соціальних чинників забезпечення системи спортивної підготовки. Вимагає обґрунтування
можливості приведення у відповідність з цільовими установками тренувального процесу
зайняття з великими навантаженнями, а також зайняття з малим або середнім навантаженням
відновної або стимулюючої спрямованості.
Ключові слова. Періодизація, футбол в Іраку, чинники вдосконалення спортивної
підготовки, структура річного циклу
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SPECIAL FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF PERIODIZATION SPORTS
TRAINING FOOTBALL PLAYERS IN THE IRAQ
Sadeq Drewil Khalaf
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
The factors of providing of the system of perfection of structure of circannual cycle are presented
at the level of realization micro, mezo and macro structures of circannual cycle of preparation in the
certain terms of the sport training of leading footballers of Iraq. To the most meaningful factors take
principles of forming of structure of circannual cycle in accordance with the theory of division into
periods of the sport training during a year, understanding of role and place of climatic and medical
factors is here marked in the system of providing of sport preparation. The necessity of realization of
the special analysis is shown with the purpose of forming of approaches based on account of religious
and social factors of providing of the system of sport preparation. A Requires justification in accordance
with the having a special purpose options of training process of reading requires the ground of
possibility with the large loading, and also reading with the small or middle loading of restoration or
stimulant orientation.
Key words. A division into periods, football in Iraq, factors perfection of sport preparation,
structure of annual cycle.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ 13-14 РОКІВ
Ольга Ханюкова, Ярослав Малойван, Анелія Мицак
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасний
волейбол – атлетична гра, що ставить високі вимоги до рухових здібностей людини
та її функціональних можливостей, характеризується високою напруженістю ігрових
дій, які вимагають від спортсменів максимальних м’язових зусиль і вміння виявляти
їх у швидко мінливій обстановці протягом великого відрізку часу [4, 13, 15]. Гра, що
продовжується до 2 годин містить безліч технічних прийомів, раптових, швидких
переміщень, стрибків, падінь. Оволодіння технікою гри можливе лише при
відповідному рівні розвитку загальних і спеціальних якостей волейболістів у процесі
загальної й спеціальної фізичної підготовки. Зростають вимоги до рівня фізичної,
техніко-тактичної, функціональної та психологічної підготовки спортсменів [1, 2, 8,
9].
Напружений та, як правило, довгий змагальний сезон диктує нові правила
підготовки, як висококваліфікованих, так і юних гравців. У таких умовах виникає
необхідність збереження здоров’я спортсмена, швидкого відновлення після
отриманих травм та його повернення до тренувального і змагального процесу [6, 12,
14].
Фізична підготовка волейболіста спрямована на розвиток основних рухових
якостей, необхідних у спортивній діяльності [3, 15]. У той же час фізична підготовка
нерозривно пов’язана з підвищенням рівня техніко-тактичної підготовленості, зі
зміцненням органів та систем, з підвищенням загального рівня функціональної
підготовленості та зміцненням здоров’я волейболістів [4, 5, 7, 11]. Спортивна
працездатність перебуває в тісному взаємозв’язку з функціональним станом серцевосудинної системи, яка є однією з важливих ланок у системі транспорту кисню до
м’язів, що працюють. Провідна роль серцево-судинної системи особливо
проявляється під час роботи з максимальною та великою потужністю. Тому розробка
методики планування тренувальних навантажень юних волейболістів з урахуванням
особливостей змагальної діяльності спрямованих на підвищення рівня
функціональних можливостей спортсменів є актуальною та своєчасною.
Мета дослідження: розробити методику вдосконалення функціональних
можливостей організму волейболістів 13-14 років.
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Завдання дослідження:
1.
Здійснити аналіз науково-методичної і спеціальної літератури та
визначити сучасні тенденції функціональної підготовки волейболістів 13-14 років;
2.
Розкрити особливості функціональної підготовки волейболістів 13-14
років, з урахуванням їх змагальної діяльності;
3.
Розробити блоки комплексів вправ на розвиток функціональних
можливостей спортсменів, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку волейболу,
вимог до рівня фізичної та техніко-тактичної підготовленості під час змагальної
діяльності волейболістів.
Методи, організація дослідження. Для вирішення поставленої мети нами були
застосовані наступні методи дослідження: аналіз та узагальнення науково-методичної
і спеціальної літератури; аналіз документальних матеріалів; педагогічне
спостереження.
Дослідження проводилося на базі Обласної дитячо-юнацької спортивної школи
олімпійського резерву м. Дніпропетровська з вересня 2014 р. по лютий 2015. У
дослідженні прийняли участь 30 волейболістів, віком 13-14 років.
Результати дослідження та їх обговорення.
Чим вищий рівень розвитку фізичних якостей у волейболістів, тим успішніше в
них проходить оволодіння та вдосконалення техніки і її реалізація у змагальній
діяльності. Першочергове значення мають фізичні якості в такому сполученні, якого
вимагає специфіка волейболу. Сучасні дослідження авторів [5, 10] свідчать про те, що
існує взаємозалежність між розвитком фізичних якостей та ефективністю оволодіння
певними технічними прийомами. Таким чином: для освоєння та вдосконалення
технічного елементу «передача м’яча», необхідний розвиток спритності та сили;
«подача м’яча» – спритності, гнучкості, сили; «прийом м’яча» – спритності,
швидкості, сили; «нападаючий удар» – спритності, швидкості, сили; «блокування
м’яча» – спритності, швидкості, сили. Варто зазначити, що недостатній рівень
розвитку функціональних можливостей спортсменів не дозволяє їм протягом матчу
або серії ігор ефективно проявляти фізичні якостей та виконувати техніко-тактичних
дії.
З метою ефективного застосування, вже освоєних, техніко-тактичних дій
волейболістами 13-14 років та підвищення рівня їх функціональних можливостей
нами було розроблено блоки комплексів вправ (рис. 1).

Блоки
комплексів
вправ

Комплекси вправна
розвиток фізичних
здібностей із
застосуванням
інвентарю
(координаційна
драбинка, TRX та
ін.)

Комбіновані
комплекси вправ
(вправи на розвиток
фізичних здібностей
+ вдосконалення
техніко-тактичних
дій)

Комплекси
вправ на
вдосконалення
технікотактичних дій

Рис. 1. Блоки комплексів вправ
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Як видно з рисунку 1, нами було розроблено три блоки комплексів вправ. До
першого блоку належали вправи, що виконувалися зі спеціальним інвентарем або
відображали особливості переміщення волейболістів і були спрямовані на розвиток
фізичних здібностей були наступними:
- Комплекс вправ на координаційній драбинці;
- Комплекс вправ на сферах різного розміру;
- Комплекс вправ з тренажером ТRX;
- Комплекс вправ з бар’єрами;
- Комплекс вправ «переміщення волейболіста».
Розроблений нами другий блок комплексів вправ, передбачав використання
вправ в одному комплексі, спрямованих на розвиток фізичних здібностей і технікотактичних дій. При їх розробці ми керувалися попередніми дослідженнями [3, 10],
щодо впливу розвитку певних фізичних якостей на освоєння та вдосконалення
техніко-тактичних елементів.
Третій блок був спрямований на вдосконалення техніко-тактичних дій та містив
наступні комплекси вправ:
- Комплекс вправ на вдосконалення прийому подачі;
- Комплекс вправ на вдосконалення прийому нападаючих ударів;
- Комплекс вправ на вдосконалення одиночного блокування;
- Комплекс вправ на вдосконалення групового блокування;
- Комплекс вправ на вдосконалення подачі;
- Комплекс вправ на вдосконалення нападаючого удару.
Вправи в комплексах виконувались серійно з певними паузами відпочинку, в
залежності від рівня підготовленості волейболістів та змагального періоду. Крім того
необхідно було виконувати вправи з навантаженням 90% – 95% від максимальних
можливостей спортсменів. Схема дозування навантаження відображено на рисунку 2.
Виконання вправи 30 с.

Відпочинок 15 с.

Виконання вправи 1 хв.

Відпочинок 30 с.

Виконання вправи 2 хв.

Відпочинок 1,5 хв.

Рис. 2. Схема дозування виконання вправ у комплексах
Усі вправи виконувалися при неповному відновлені організму після
навантаження. Однак, паузи відпочинку між окремими комплексами вправ ми
планували в залежності від завдань заняття. Тому час відновлення організму
волейболістів складав 2-3 хвилини, що дозволяло спортсменам відновити показники
ЧСС до початкового або майже початкового рівня та застосовувалися паузи
відпочинку, які передбачені при виконанні комплексів вправ. Кількість повторень
комплексів складає від 4 серій та більше.
Комплекси вправ волейболісти виконувалися серійно, а також варіювалися, в
залежності, від поставлених техніко-тактичних завдань. Крім того, спортсменам
пропонувалося виконувати лише одну вправу з комплексу серійно з певними паузами
відпочинку.
Тренувальне заняття, спрямоване на розвиток функціональних можливостей
волейболістів планувалося різної тривалості, від 30 хвилин і довше. Після його
завершення, можуть використовуватися різноманітні вправи для закріплення технікотактичних навичок під час ігрової діяльності волейболістів, містити певні схеми
командних дій. Загальна тривалість навчально-тренувального заняття складає
близько 2 годин.
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Перспективи подальших досліджень мають бути спрямовані на визначення
ефективності розробленої нами методики та її впливу на рівень розвитку
функціональних можливостей волейболістів 13-14 років.
Висновки.
1. Вивчення науково-методичної літератури свідчить про необхідність
вдосконалення рівня функціональної підготовленості волейболістів для кращої
реалізації фізичних здібностей і техніко-тактичних дій в процесі змагальної
діяльності.
2. Особливістю запропонованої нами методики на підвищення рівня
функціональних можливостей волейболістів є застосування розроблених нами блоків
комплексів вправ.
3. Блоки комплексів вправ були розроблені з урахуванням сучасних тенденцій
розвитку волейболу, вимог до рівня фізичної та техніко-тактичної підготовленості під
час змагальної діяльності волейболістів.
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2.

3.
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5.
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ВОЛЕЙБОЛІСТІВ 13-14 РОКІВ
Ольга Ханюкова, Ярослав Малойван, Анелія Мицак
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
У статті представлена методика вдосконалення функціональних можливостей організму
волейболістів 13-14 років, яка базується на авторських блоках комплексів вправ, розроблених з
урахуванням сучасних вимог до змагальної діяльності спортсменів та потребою в ефективній
реалізації фізичної та техніко-тактичної підготовленості. Перший блок комплексів вправ є
спрямованим на розвиток фізичних здібностей із застосуванням інвентарю; другий містить
комбіновані комплекси вправ та третій передбачає вдосконалення техніко-тактичних дій
волейболістів. Метою запропонованих комплексів вправ є оптимізація та урізноманітнення
навчально-тренувального процесу волейболістів.
Ключові слова: функціональна підготовка, волейболісти 13-14 років, комплекси вправ.
CОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 13-14 ЛЕТ.
Ольга Ханюкова, Ярослав Малойван, Анелия Мицак
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта
В статье представлена методика совершенствования функциональных возможностей
организма волейболистов 13-14 лет, которая базируется на авторских блоках комплексов
упражнений, разработанных с учетом современных требований к соревновательной
деятельности спортсменов и необходимостью в эффективной реализации физической и техникотактической подготовленности. Первый блок комплексов упражнений направлен на развитие
физических качеств с использованием инвентаря; второй состоит из комбинированных
комплексов упражнений, а третий нацелен на усовершенствование технико-тактических
действий волейболистов. Целью предложенных комплексов упражнений является оптимизация и
разнообразие учебно-тренировочного процесса волейболистов.
Ключевые слова: функциональная подготовка, волейболисты 13-14 лет, комплексы
упражнений.
RECENT TRENDS OF IMPROVEMENT OF THE FUNCTIONAL ABILITIES OF THE
VOLLEYBALL PLAYERS 13-14 YEARS OLD.
Olga Khaniukova, Jaroslav Maloyvan, Aneliya Mytsak
Dnepropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sport
The article under consideration presents the methods of improvement of the functional abilities of
the organisms of volleyball players 13-14 years old, based on authentic blocks of sets of exercises,
which have been worked out taking into consideration contemporary requirements to sportsmen’s
competitive activity as well as demand for efficient realization of physical and technical and tactical
level of preparation. The aim of the first set of exercises is to develop the physical abilities with the use
of the sports equipment, the second one contains the mixed sets of exercises, and the objective of the
third one is to improve the technical and tactical actions of the volleyball players. The goal of the given
sets of exercises is to optimize and vary the study and training process of volleyball players.
Key words: functional preparation, volleyball players 13-14 years old, sets of exercises.

ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У ШОРТТРЕКУ,ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ШОРТТРЕКУ
Ольга Холодова
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми. Згідно установкам спортивної педагогіки моделювання
діяльності як метод організації навчального процесу становить основу раціоналізації
та підвищення ефективності тих методів і засобів, які необхідні для навчання і
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виховання в спорті. Моделювання – важливий фактор організації і планування
підготовки спортсмена, який дає можливість прогнозувати бажаний рівень
досягнення, правильно ставити завдання і наочно бачити шлях досягнення мети.
Використання методу моделювання стосовно рухової діяльності людини поклав
початок Н. А. Берштейн [1]. Цей напрямок є досить важливим і для управління
процесом тренування, бо метод моделювання дозволяє дати оцінку стану організму
спортсмена, його рухових проявів в умовах впливу на нього різних факторів
зовнішнього середовища, в тому числі і фізичного навантаження [3]. Методологія
побудови модельних характеристик найсильніших спортсменів почала розроблятися
фахівцями різного профілю як у нас в країні, так і за кордоном в 70-80-ті роки
минулого сторіччя. Була побудована попередня блок-схема моделі найсильнішого
спортсмена, що складається з трьох рівнів. На першому з них знаходяться
характеристики діяльності найсильніших спортсменів на відповідальних змаганнях,
на підставі яких можна побудувати «модель змагання» [7]. Об'єктивні знання про
змагальну діяльність, яка розглядається як фактор, що визначає структуру та зміст
процесу підготовки на даному етапі спортивного вдосконалення, сприяють
підвищенню ефективності побудови тренувального процесу спортсменів високої
кваліфікації [4]. Ця проблема розглядалась в різних видах спорту, в тому числі: в
легкій атлетиці – [2]; в плаванні[6]; в велосипедному спорті [5]; в ковзанярському
спорті – [8]. Проте в шорт-треку питання використання моделей змагальної
діяльності на дистанціях 500, 1000 і 1500 м та перевірка їх ефективності
розглядались фрагментарно, що визначає необхідність подальшого дослідження у
цьому напрямі та його актуальність.
Дослідження проводилося згідно зі Зведеним планом НДР у галузі фізичної
культури і спорту на 2006–2010 р. р. наукової теми 2.1.15.8"Удосконалення структури
змагальної діяльності спортсменів у циклічних видах спорту (на матеріалі
велосипедного, ковзанярського спорту та лижних гонок)" (№ Держ. реєстрації
0106U010774) та Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2011–
2015 рр. Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту за темою 1.8
«Побудова підготовки та змагальної діяльності спортсменів в олімпійських циклах на
етапах багаторічного вдосконалення», № державної реєстрації 0112U003205.
Мета дослідження – Розробити моделі змагальної діяльності спортсменів, які
спеціалізуються у шорт-треку, на дистанціях 500, 1000, 1500 м та експериментально
перевірити ефективність їх застосування.
Методи та організація дослідження:теоретичний аналіз та узагальнення
науково-методичної літератури й передової спортивної практики; аналіз офіційних
протоколів змагань з шорт-треку;моделювання; педагогічний експеримент; методи
математичної статистики.
На основі визначення динаміки швидкості бігу в шорт-треку на дистанціях 500,
1000 і 1500 м в різних кваліфікаційних колах змагань були розроблені моделі
змагальної діяльності, які орієнтовані на різні варіанти подолання дистанції.
Для перевірки ефективності запропонованих моделей проведено педагогічний
експеримент на базах ДЮСШ «Вікторія» м. Києва, Київської обласної СДЮШОР з
ковзанярського спорту та шорт-треку, КЗ СДЮСШОР м. Харкова. У дослідженні
взяли участь 16 кваліфікованих шорт-трековиків, з яких було сформовано дві групи:
контрольна (КГ) і основна (ОГ) – по 8 спортсменів в кожній (всі МС України та
КМС). За основними характеристиками – стаж занять спортом, довжина і маса тіла,
вік, спортивний результат – спортсмени КГ і ОГ за непараметричним критерієм
Манна Уітні для незалежних вибірок статистично достовірно не відрізнялися один
від одного (р>0,05). Експеримент проводився в умовах навчально-тренувальних
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занять протягом підготовчих і змагальних періодів річного циклу підготовки з травня
2010 до березня 2011 року.
Результати досліджень та їх обговорення. Вивчення науково-методичної
літератури з питань змагальної діяльності, а також спостереження, які проводилися
на змаганнях з шорт-треку різного рангу, свідчать про те, що спортсменам і тренерам
необхідно знати динаміку швидкості пересування спортсмена по дистанції як
особисту, так і в порівнянні з основними конкурентами. Для цього потрібно на
дистанції фіксувати час таке число разів, щоб охопити найбільш характерні ділянки,
які вимагають від спортсмена застосування всього арсеналу тактико-технічних
прийомів [5].
Аналіз швидкості бігу дозволив виділити чотири основні варіанти бігу на
дистанції 500 м,три – на дистанції 1000 м та два – на дистанції 1500 м, які
спортсмени високої кваліфікації використовують у всіх колах змагань.
Узагальнення вивчення структури змагальної діяльності на різних дистанціях
були взяті за основу для обґрунтування і розробки моделей основних компонентів
змагальної діяльності в шорт-треку на дистанціях 500, 1000 і 1500 м, які орієнтовано
на різні варіанти бігу (рис. 1-3). В зв’язку з тим, що основною метою спортивного
тренування в циклічних видах спорту є оволодіння необхідною швидкістю бігу та її
підтримування на змагальній дистанції, побудова моделей тісно пов'язана зі
швидкістю бігу, а саме зі стартовою, дистанційної швидкістю і швидкістю
фінішування [3].
Перевірка розроблених моделей змагальної діяльності проводилась під час
педагогічного експерименту При цьому погодинне планування і структура
тренувального процесу протягом року в контрольній і основній групах були
однаковими. КГ тренувалася згідно з традиційною методикою, розробленою за
участю тренерів і комплексної цільової програми підготовки збірної команди
України з шорт-треку. Принциповою відмінністю побудови тренувального процесу
ОГ було те, що спортсмени використовували розроблені моделі змагальної
діяльності. Шорт-трековики ОГ в залежності від запланованого результату були
орієнтовані на реалізацію характеристик змагальної діяльності в тренувальному
процесі і строго дотримувалися їх при проходженні різних відрізків дистанції, згідно
розробленими моделями та їх варіантів. При цьому погодинне планування і
структура тренувального процесу протягом року в КГ і ОГ були однаковими.
Як головний критерій ефективності розроблених моделей використовувалися
прирости спортивних результатів у змаганнях. Крім цього, в якості додаткових
критеріїв, що пояснюють за рахунок чого відбувалося зростання спортивних
результатів, використовувалися прирости характеристик змагальної діяльності, від
яких залежить спортивний результат на дистанціях відповідно до регресійних
моделей зв'язку між досліджуваними характеристиками.
В результаті спортсмени ОГ домоглися більш високих спортивних результатів у
сезоні. На дистанції 500 м результати спортсменів ОГ зросли на 2,6 % і в середньому
склали = 45,2, S = 1,98 с. У КГ результати підвищилися на 0,1 % і в середньому
склали = 45,9, S = 2,12 с. На дистанції 1000 м результати спортсменів ОГ зросли на
4,4 % порівняно з вихідними даними і в середньому склали = 94,2, S = 3,86 с, в КГ
– на 0,8 % ( = 95,1, S = 4,69 с).На дистанції 1500 м результати спортсменів ОГ
зросли на 4,3 % і в середньому склали
= 147,3, S = 7,27 с. У КГ результати
підвищились на 0,5 % ( = 149,3, S = 8,32 с). Різниця у прирості спортивних
результатів КГ і ОГ статистично достовірна (р<0,05).
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Таблиця1
Моделі змагальної діяльності спортсменів у шорт-треку на дистанції 500 м, орієнтовані на різні варіанти бігу
Перший варіант
Другий варіант
Максимальна швидкість – на другому колі, мінімальна – на
Максимальна швидкість – на другому колі, мінімальна – на
першому. Середня швидкість на стартовому відрізку на 30,8 –
четвертому. Середня швидкість на стартовому відрізку на 30,6 –
33,3 % нижча, на першому колі – на 1,9 – 3,1 %, на другому – на
32,1 % нижча, на першому колі – на 4,2 – 5,6 %, на другому – на 8,3 –
9,9 – 11,0 %, на третьому – на 7,1 – 8,1 %, на четвертому – на 4,5 –
9,8%, на третьому – на 6,7 – 7,6 %, на четвертому – на 2,5 – 4,0 %
6,1 % вища середньодистанційної. Час найповільнішого кола
вища середньодистанційної. Час найповільнішого кола – 8,9 – 9,2 с,
9,0 – 9,2 с, найшвидшого – 8,4 – 8,6 с. Різниця між найшвидшим та
найшвидшого – 8,5 – 9,1 с. Різниця між найшвидшим та
найповільнішим колами – 0,5 – 0,9 с. Середня швидкість першої
найповільнішим колами – 0,4 – 0,6 с. Середня швидкість першої
половини дистанції – 12,68 м∙с-1, другої – 12,70 м∙с-1, що
половини дистанції – 12,72 м∙с-1, другої – 12,52 м∙с-1, що відповідає
відповідає часу кола 8,77 – 8,75 с. Кількість обгонів – один – два,
часукола8,87 – 8,74 с. Кількість обгонів – один – два, кількість кіл на
кількість кіл на кваліфікаційній позиції – чотири, на лідируючій
кваліфікаційній позиції – чотири плюс розгін, на лідируючій позиції –
позиції – два – три.
два – три.
Третій варіант
Четвертий варіант
Максимальна швидкість – на третьому колі, мінімальна – на
Максимальна швидкість – на третьому колі, мінімальна – на
першому. Середня швидкість на стартовому відрізку на 31,3 –
четвертому. Середня швидкість на стартовому відрізку на 27,1 –
33,7 % нижча, на першому колі – на 1,8 – 4,7 %, на другому – на 32,7 % нижча, на першому колі – на 3,4 – 5,4 %, на другому – на 5,4 –
7,1 – 9,1 %, на третьому – на 9,4 – 9,9 %, на четвертому – на 5,0 –
11,2 %, на третьому – на 7,4 – 11,8 %, на останньому – на 0,5 – 3,7 %
7,3 % вища середньодистанційної. Час найповільнішого кола –
вища середньодистанційної. Час найповільнішого кола – 8,9 – 9,1 с,
9,0 – 9,3 с, найшвидшого – 8,5 – 8,6 с. Різниця між найшвидшим та
найшвидшого – 8,5 – 8,6 с. Різниця між найшвидшим та
найповільнішим колами – 0,5 – 0,7 с. Середня швидкість першої
найповільнішим колами 0,5 – 0,6 с. Середня швидкість першої
половини дистанції – 12,51 м∙с-1,а другої – 12,83 м∙с-1, що
половини дистанції – 12,60 м∙с-1, другої – 12,56 м∙с-1, що відповідає
відповідає часукола8,88 – 8,65 с. Кількість обгонів – один – два,
часу кола 8,82 – 8,85 с. Кількість обгонів – один, кількість кіл на
кількість кіл на кваліфікаційній позиції – три – чотири на
кваліфікаційній позиції – три – чотири плюс розгін, на лідируючій
лідируючій позиції – один – два.
позиції – три – чотири.
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Таблиця 2
Моделі змагальної діяльності спортсменів у шорт-треку на дистанції 1000 м, орієнтовані на різні варіанти бігу
Перший варіант
Другий варіант
Максимальна дистанційна швидкість – на четвертому відрізку,
Максимальна дистанційна швидкість – на третьому відрізку,
мінімальна – на другому. Середня швидкість на першому відрізку на
мінімальна – на другому. Середня швидкість на першому відрізку на
25,4 – 29,0 % нижча середньодистанційної, на другому відрізку
24,3 – 26,5 % нижча середньодистанційної, на другому – на 0,6 – 1,6 %,
швидкість до 1/4 фіналу на 0,6 – 1,1 % вища, а у 1/2 фіналу та
на третьому – на 7,3 – 8,3 %, на четвертому – на 5,3 – 6,4 % вища. Час
фіналах на 0,9 – 1,6 % нижча, на третьому відрізку – вища на 5,6 –
найповільнішого кола – 10,2 – 10,9 с, найшвидшого кола – 8,6 – 8,9 с.
9,1 %, на четвертому – вища на 8,7 – 13,8 %. Час найповільнішого
Різниця між часом подолання найповільнішого і найшвидшого кіл –
кола –9,8 – 10,6 с, найшвидшого кола – 8,8 – 9,1 с. Різниця між часом 1,3 – 2,3 с. Середня швидкість першої половини дистанції – 11,57 м∙с-1,
на найповільнішому і найшвидшому колах – 1,0 – 1,7 с. Середня
другої – 12,14 м с-1. Різниця між швидкістю на першій і другій
швидкість першої половини дистанції –
половинах дистанції не перевищує 1,3 м с-1, що відповідає часу кола
11,31 м·с-1, другої – 12,26 м·с-1, що відповідає часу кола 9,8 – 9,1 с.
9,2 – 9,6 с. Кількість обгонів – два-три, поліпшених позицій під час
Різниця між швидкістю на першій і другій половинах дистанції не
обгону – один-два, кількість кіл на кваліфікаційній позиції – п'ять-1
перевищує 0,6 м с . Кількість обгонів – один-два, покращених
шість, на лідируючій позиції – три-чотири.
позицій під час обгону – дві-три, кількість кіл на кваліфікаційній
позиції – п'ять-шість, на лідируючій позиції – два-три.
Третій варіант
Максимальна дистанційна швидкість – на третьому відрізку, мінімальна – на четвертому. Середня швидкість на першому відрізку на 21,2 –
23,6 % нижча середньодистанційної, на другому відрізку – на 3,1 – 5,2 %, на третьому – на 5,4 – 7,8 % вище, на четвертому відрізку швидкість
відрізняється від середньодистанційної на 1 – 2 % в ту або іншу сторону. Час найповільнішого кола 9,7 – 10,7 с, найшвидшого кола – 9,0 – 9,3
с. Середня швидкість першої половини дистанції – 11,91 м∙с-1, а другої – 11,77 м∙с-1, що відповідає часу кола 9,3 – 9,4 с. Різниця між швидкістю
на першій і другій половинах дистанції не перевищує 0,3 м∙с-1.Кількість обгонів – один-два, поліпшених позицій під час обгону – одна-дві,
кількість кіл на кваліфікаційні позиції – шість-сім, на лідируючій позиції – п'ять-шість.
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Таблиця3
Моделі змагальної діяльності спортсменів у шорт-треку на дистанції 1500 м, орієнтовані на різні варіанти бігу
Перший варіант
Другий варіант
Максимальна дистанційна швидкість – на четвертому
Максимальна дистанційна швидкість – на п’ятому
відрізку, мінімальна – на другому. Середня швидкість на
відрізку, мінімальна – на другому. Середня швидкість на
першому відрізку на 27,9 – 33,0 %, на другому – на 1,6 –
першому відрізку на 27,0 – 32,1 %, на другому – на 1,8 –
10,5 % нижча середньодистанційної. На третьому відрізку
5,9 % нижча середньодистанційної. На третьому – на
швидкість на 3,8 – 5,8 %, на четвертому – на 10,2 – 19,7 %,
3,2 – 5,4 %, на четвертому – на 7,7 – 10,2 %, на п’ятому
на п’ятому – на 8,1 – 18,0 % середньодистанційну. Час
відрізку – на 11,6 – 15,4 % вища. Час найповільнішого
найповільнішого кола 11,5 – 13,5 с. Час найшвидшого
кола 11,5 – 13,0 с. Час найшвидшого кола – 8,9 – 9,2 с.
кола – 8,6 – 9,1 с. Середня швидкість першої половини
Середня швидкість першої половини дистанції – 10,32 м∙сдистанції – 10,25 м∙с-1, другої – 11,95 м∙с-1, що відповідає 1, другої – 11,94 м∙с-1, що відповідає часу кола 9,3 и 10,8 с
часу кола 9,3 и 10,8 с відповідно. Різниця між швидкістю
відповідно Різниця між швидкістю на першій і другій
на першій і другій половинах дистанції не перевищує
половинах дистанції не повинна перевищувати 1,6 м∙с-1.
1,7 м∙с-1. Кількість обгонів – три – чотири, покращених
Кількість обгонів –три – чотири, покращених позицій під
позицій під час обгону – дві – три, кількість кіл на
час обгону – дві – три, кількість кіл на кваліфікаційні
кваліфікаційні позиції – шість – вісім, на лідируючій
позиції – п’ять – шість, на лідируючій позиції – два – три.
позиції – три – чотири.
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Спостерігалась також зміна характеристик змагальної діяльності спортсменів ОГ,
від яких залежить спортивний результат. Так зросла швидкість на другому та
четвертому колах дистанції 500 м;на дистанції 1000 м – підвищилась швидкість на
першому – четвертому відрізках, покращився час найшвидшого та найповільнішого
кіл; на дистанції 1500 м збільшилась швидкість на першому та другому відрізка
дистанції. Відмінності між показниками у групах статистично достовірні (р<0,05).
Висновки.
1. Незважаючи на досить велику кількість наукових розробок, які стосуються
моделювання змагальної діяльності в різних видах спорту, в шорт-треку до нині ця
проблема розглядалася фрагментарно. У зв'язку з цим моделювання змагальної
діяльності кваліфікованих спортсменів у шорт-треку на різних дистанціях є
актуальним науковим напрямком і вимагає детального вивчення й обґрунтування.
2. Найсильніші спортсмени світу, які спеціалізуються у шорт-треку, на одній
дистанції використовують різні варіанти її подолання. При цьому більшість
спортсменів світової еліти на дистанції 500 м використовує модель з максимальною
швидкістю на другому колі, мінімальною – на першому; на дистанції 1000 м – модель з
максимальною швидкістю на четвертому відрізку, мінімальною – на другому; на
дистанції 1500 м – модель з максимальною швидкістю на п’ятому відрізку,
мінімальною – на другому. Що з одного боку орієнтує на використання саме цих
варіантів, а з іншого потребує оволодіння усіма при домінуванні найбільш ефективного
для конкретного спортсмена.
3. Доведено ефективність застосування моделей змагальної діяльності
спортсменів у шорт-треку, розроблено та експериментально перевірено рекомендації
щодо побудови тренувального процесу, спрямовані на моделювання різних варіантів
пробігання дистанцій 500, 1000 і 1500 м.
4. Подальші дослідження будуть здійснюватись в напрямку розробки
індивідуальних моделей змагальної діяльності в шорт-треку, що орієнтують
спортсменів на становлення складових підготовленості, до яких є явна схильність;
впровадження автоматизованих систем реєстрації та обробки основних показників
змагальної діяльності під час змагань і тренувального процесу; обґрунтування нових
засобів і методів тренування.
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АННОТАЦИИ
ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ
СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У ШОРТ-ТРЕКУ,ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ
ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ШОРТ-ТРЕКУ
Ольга Холодова
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Цель
–Разработать
модели
соревновательной
деятельности
спортсменов,
специализирующихся в шорт-треке, на дистанциях 500, 1000, 1500 м и экспериментально
проверить эффективность их применения.На основе определения динамики скорости бега в шорттреке на дистанциях 500, 1000 и 1500 м в разных квалификационных кругах соревнований были
разработаны модели соревновательной деятельности, которые ориентированы на различных
варианты преодоления дистанции.Доказана эффективность применения моделей соревновательной
деятельности спортсменов в шорт-треке, разработаны и экспериментально проверены
рекомендации по построению тренировочного процесса, направленные на моделирование
различных вариантов пробегания дистанций 500, 1000 и 1500 м.
Ключевые слова: Шорт-трек, компоненты, соревновательная деятельность, модели.
ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КВАЛІФІКОВАНІХ
СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У ШОРТ-ТРЕК, ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ
ТРЕНУВАЛЬНА ПРОЦЕСА В ШОРТ-ТРЕКУ
Ольга Холодова
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Мета -Розробити моделі змагальної діяльності спортсменів, які спеціалізуються в шорттреку, на дистанціях 500, 1000, 1500 м та експериментально перевірити ефективність їх
прімененія.На основі визначення динаміки швидкості бігу в шорт-треку на дистанціях 500, 1000 і
1500 м в різних кваліфікаційних колах змагань були розроблені моделі змагальної діяльності, які
орієнтовані на різних варіанти подолання дістанціі.Доказана ефективність застосування моделей
змагальної діяльності спортсменів у шорт-треку, розроблено та експериментально перевірено
рекомендації з побудови тренувального процесу, спрямовані на моделювання різних варіантів
пробегания дистанцій 500, 1000 і 1500 м.
Ключові слова: Шорт-трек, компоненти, змагальна діяльність, моделі.
VIKORISTANNYA MODELS ZMAGALNOЇ DІYALNOSTІ KVALІFІKOVANIH
SPORTSMENІV, YAKІ SPETSІALІZUYUTSYA IN SHORT TRACK, FOR
UDOSKONALENNYA TRENUVALNOGO PROCESSES IN SHORT TRACK
Olga Kholodov
Natsіonalny unіversitet fіzichnogo vihovannya i sport Ukraine
Objective - to develop a model of competitive activities of athletes who specialize in short track at
distances of 500, 1000 and 1500 m and experimentally verify the effectiveness of their application.
Developed the competition modelsthat focus on the various options for overcoming distance on the basis
of determining the dynamics of running speed in short track at distances of 500, 1000 and 1500 m in
different qualifying round.The efficiency of the use of models of competitive activity athletes in short
track, developed and experimentally tested guidelines for the construction of the training process, aimed
at modeling the various options of running distances of 500, 1000 and 1500 meters.
Key words: Short-track, components, competitive activity, model.

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
БАСКЕТБОЛІСТОК СТУДЕНТСЬКОЇ КОМАНДИ В ПІДГОТОВЧОМУ
ПЕРІОДІ РІЧНОГО МАКРОЦИКЛУ
Дмитро Цись, Наталія Цись, Роман Луценко
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Постановка проблеми. Проблема виявлення факторів, що зумовлюють
досягнення високих результатів у спортивних іграх, з кожним роком набуває все
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більшого значення, що зумовлюється загостренням конкуренції серед команд різного
віку, статі та кваліфікації. Характерною особливістю сучасного баскетболу є дуже
високий рівень підготовленості команд та виключна підготовленість спортсменів і, як
наслідок, все більш зростаюча щільність спортивних результатів [2]. В таких умовах
особливого значення набуває швидкість і правильність прийнятих на майданчику
рішень і їх ефективне виконання. Тільки високий рівень технічної підготовленості
дозволяє спортсменам застосовувати різноманітні тактичні дії в нападі й захисті. Щоб
реалізувати прийняте рішення гравець повинен виконати необхідний технічний
прийом, тобто показати свою технічну майстерність. Технічна підготовка гравців
повинна залишатися самою основною та важливою ланкою в роботі тренера
незалежно від рівня команди.
Особливості гри у баскетбол описані багатьма авторами [1; 5; 10 та ін.]. Це
зумовлює й специфічність фізичних навантажень, що застосовуються тренерами у
підготовці баскетболістів з метою підвищення рівня їх підготовленості, спортивної
майстерності, підготовки до змагань. Реалізація цих завдань здійснюється протягом
підготовчого періоду річного тренувального циклу [7; 9 та ін.]. Тому саме на даному
етапі важливим є підвищення технічної підготовленості спортсменів, що дасть змогу
ефективно підготувати команду до важливих змагань. Це й зумовлює актуальність
нашого дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження
виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри безпеки
життєдіяльності, фізичного виховання та основ здоров'я Глухівського національного
педагогічного університету імені Олександра Довженка.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних даних показав,
що вивчення технічної підготовленості спортсменів залишається однією з
фундаментальних проблем у практиці спортивного тренування [2; 5; 9 та ін.]. Технічна
підготовка спортсменів, й баскетболістів зокрема, має вирішальне значення для
ефективного ведення змагальної боротьби й досягнення високих результатів. У зв'язку
з цим, вивченню даного питання присвячено дослідження багатьох фахівців
баскетболу [4; 6; 11 та ін.]. Проте, більш глибокого вивчення потребує проблема
удосконалення технічної підготовленості баскетболістів студентських команд. Зокрема,
обмеженими є дослідження жіночого студентського баскетболу.
Мета дослідження – визначити динаміку показників технічної підготовленості
баскетболісток студентської команди впродовж підготовчого періоду річного циклу
підготовки.
Методи і організація дослідження. У роботі використовувались наступні методи
дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної і спеціальної
літератури, педагогічне спостереження, педагогічне тестування, хронометрування,
методи математичної статистики.
У дослідженні, яке було проведено на базі Глухівського національного
педагогічного університету імені Олександра Довженка, взяли участь 15 студенток
групи підвищення спортивної майстерності з баскетболу. Тестування технічної
підготовленості баскетболісток проводилося на початку (вересень) і в кінці (листопад)
підготовчого періоду 2014 – 2015 навчального року і передбачало проведення тестів,
які використовуються фахівцями з баскетболу [1; 10 та ін.]: штрафні кидки, кидки з
різних місць (М-100). Дані тести визначають рівень розвитку основних технічних
прийомів, необхідних для ефективної гри у баскетбол.
Результати дослідження. Технічна підготовленість – ступінь засвоєння
спортсменом системи рухів, відповідної особливостям даного виду спорту і
спрямованої на досягнення високих спортивних результатів. Цілком природно, що чим
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більшою кількістю прийомів та дій володіє спортсмен, тим в більшій мірі він готовий
до вирішення складних тактичних завдань, що виникають в процесі змагальної
боротьби, тим ефективніше він може протидіями атакуючим діям суперника і
одночасно провокувати його до прийняття неадекватних ситуативних рішень [9]. У
підготовчому періоді основними завданнями технічної підготовки баскетболісток було:
розширити запас технічних навичок і умінь; вдосконалити технічні прийоми
(правильна структура рухів, виконання їх без зайвих напружень); поліпшити деталі
техніки за рахунок виявлення і усунення помилок і т. д.
З метою отримання вихідних даних технічної підготовленості баскетболісток, ми
провели тестування на початку підготовчого періоду. Наступним кроком було
впровадження в тренувальний процес баскетбольної команди розробленої комплексної
тренувальної програми.
Тренувальне заняття, традиційно, складалося з підготовчої, основної та заключної
частин. У підготовчій частині застосовувались комплекси розминки, в яких засоби
підготовки підбиралися у відповідності із завданнями основної частини заняття. В
загальному вигляді комплекси розминки були складені за наступною схемою: 1) біг (в
різному темпі, різної тривалості); 2) стретчинг (із використанням статичних і
балістичних вправ); 3) бігові вправи; 4) вправи загальної або спеціальної фізичної
підготовки; 5) вправи для вдосконалення техніко-тактичної майстерності. В основній
частині застосовувались розроблені комплекси для вдосконалення технічної
майстерності (кидків, передач, ведення і т. д.).
Наприкінці підготовчого періоду було проведено повторне тестування показників
технічної підготовленості баскетболісток і зафіксовано позитивну динаміку в
результативності виконання тестів (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка показників технічної підготовленості баскетболісток студентської
команди (n=15) в підготовчому періоді річного макроциклу
№
п/п
1.
2.

3.

Показники технічної
підготовленості
Штрафні кидки, %
Кидки з різних місць
(М-100), с
Кидки з
середня
різних
дистанція
місць (М100),
дальня
кількість
дистанція
влучань

Початок
підготовчого
періоду

Кінець
підготовчого
періоду

69,3

S
9,71

745,8

Δ

р

78,1

S
6,21

8,8

<0,01

64,41

701,5

20,98

– 44,3

<0,05

27,9

3,65

30,5

1,33

2,6

<0,05

19,8

3,05

21,5

0,90

1,7

>0,05

Штрафні кидки. В останні роки штрафний кидок постійно знаходиться у полі
зору спеціалістів баскетболу. Важливість оволодіння штрафним кидком полягає в тому,
що він, з одного боку має самостійне ігрове призначення (кількість влучань зі
штрафного складає значну частину загального рахунку гри), з іншого боку, навичка
виконання штрафних кидків є основою для формування всього комплексу рухів, які
використовуються баскетболістами для кидків м'яча у кошик [3]. Наше дослідження
передбачало виконання 21 штрафного кидка: підряд 7 серій по 3 кидки із наступним
визначенням відсотку влучань. Ефективність штрафного кидка на початку підготовчого
періоду становить в середньому 69,3 % влучань. Наприкінці підготовчого періоду
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даний показник статистично достовірно (р<0,01) покращився і становив 78,1 % (табл.
1, рис. 1).
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Рис. 1. Зміна (%) показників технічної підготовленості баскетболісток
студентської команди (n = 15) впродовж підготовчого періоду річного циклу
підготовки:
1 – штрафні кидки; 2 – тривалість тесту М-100; 3 – кидки з різних місць за
методикою М-100 (середня дистанція); 4 – кидки з різних місць за методикою М-100
(дальня дистанція)
Для успішної участі в змаганні кожен баскетболіст повинен не тільки уміло
застосовувати передачі, ловлю і ведення м'яча, але й точно атакувати кільце,
виконуючи кидки з різних початкових положень, з будь-яких дистанцій, в умовах
протидії суперників. Зміна обстановки гри і прагнення використати кожен зручний
момент для атаки визначають необхідність володіння різноманітним арсеналом
способів виконання кидка з урахуванням індивідуальних особливостей гравця.
Кидки з різних місць (М-100). Висока інтенсивність змагальної діяльності у
баскетболі вимагає від гравців максимальної концентрації та оптимальної мобілізації
всіх функцій організму при виконанні дистанційних кидків у кошик. У зв'язку з цим,
інформативним є тест на технічну підготовленість баскетболістів М-100, який ми
проводили за стандартною методикою, зокрема, перед початком тесту гравці
виконували п'ятихвилинний біг у змішаному режимі (для досягнення ЧСС 150 – 175
уд/хв, що відповідає змагальним умовам). В ході тестування нами враховувалися не
лише кількість влучань, але й час, затрачений на виконання цих кидків. На початку
підготовчого періоду зі 100 кидків влучними були: із середньої дистанції – 27,9 кидків,
із дальньої – 19,8 кидків. Час виконання тесту М-100 склав в середньому 745,8 с.
Застосування розробленої тренувальної програми мало позитивний вплив на технічну
підготовленість баскетболісток. Зокрема, статистично достовірний (р<0,05) приріст
результативності виконання кидків із середньої дистанції наприкінці підготовчого
періоду становив 9,32 % (в середньому 2,6 кидків), а тривалість виконання тесту М100 зменшилась в середньому на 44,3 с, що становить 5,94 % (табл. 1, рис. 1). Кількість
влучних кидків із дальньої дистанції наприкінці підготовчого періоду становила 21,5,
проте статистично достовірного приросту не зафіксовано.
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Підготовка спортсменів повинна бути науково обґрунтованим логічним процесом,
основу якого становлять принципи та закономірності спортивного тренування [8].
Раціональний підхід тренера до планування тренувального процесу баскетболісток в
умовах вищого навчального закладу впродовж підготовчого періоду річного циклу
підготовки, дозволить спортсменкам до відповідальних змагань досягнути
оптимальної спортивної форми, а високий рівень технічної підготовленості дозволить
реалізувати заплановані тактичні схеми гри в нападі та захисті, орієнтуватися в умовах,
що швидко змінюються, а також раціонально взаємодіяти з партнерами і протидіяти
суперникам.
Висновки.
1. В результаті аналізу науково-методичної та спеціальної літератури встановлено
виключну важливість високого рівня технічної підготовленості баскетболісток для
ефективного ведення змагальної боротьби і застосування тактичних комбінацій в
нападі та захисті.
2. Встановлено, що впровадження в тренувальний процес жіночої баскетбольної
команди вищого навчального закладу розробленої комплексної тренувальної програми
з удосконалення технічної підготовленості, мало позитивний вплив на
результативність виконання спортсменками запропонованих тестів. Зокрема,
статистично достовірно (р<0,01) покращилась ефективність виконання штрафних
кидків на 12,70 % і наприкінці підготовчого періоду становила 78,1 % влучань.
Статистично достовірно (р<0,05) покращилась результативність кидків із середньої
дистанції за методикою М-100 (на 9,32 % до 30,5 влучань), а тривалість виконання
даної вправи зменшилась на 44,3 с, що становить 5,94 %.
Перспективи подальших досліджень вбачаються у вивченні динаміки
показників технічної підготовленості спортсменів ігрових видів спорту в умовах
вищих навчальних закладів на різних етапах річного циклу підготовки.
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АНОТАЦІЇ

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ БАСКЕТБОЛІСТОК
СТУДЕНТСЬКОЇ КОМАНДИ В ПІДГОТОВЧОМУ ПЕРІОДІ РІЧНОГО МАКРОЦИКЛУ
Дмитро Цись, Наталія Цись, Роман Луценко
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Вивчається ефективність розробленої комплексної тренувальної програми з удосконалення
технічної підготовленості баскетболісток студентської команди впродовж підготовчого періоду
річного циклу підготовки. Встановлено статистично достовірне (р<0,01) покращення ефективності
виконання штрафних кидків на 12,70 %, яка наприкінці підготовчого періоду становила 78,1 %
влучань. Статистично достовірно (р<0,05) покращилась результативність кидків із середньої
дистанції за методикою М-100 (на 9,32 % до 30,5 влучань), а тривалість виконання даної вправи
зменшилась в середньому на 44,3 с.
Ключові слова: баскетболістки, технічна підготовленість, штрафні кидки, підготовчий
період.
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
БАСКЕТБОЛИСТОК СТУДЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ
ПЕРИОДЕ ГОДОВОГО МАКРОЦИКЛА
Дмитрий Цись, Наталия Цись, Роман Луценко
Глуховский национальный педагогический университет имени Олександра Довженка
Изучается эффективность разработанной комплексной тренировочной программы по
усовершенствованию технической подготовленности баскетболисток студенческой команды на
протяжении подготовительного периода готового цикла подготовки. Установлено статистически
достоверное (р<0,01) улучшение эффективности исполнения штрафных бросков на 12,70 %,
которая в конце подготовительного периода составляла 78,1 % попаданий. Статистически
достоверно (р<0,05) улучшилась результативность бросков со средней дистанции по методике М100 (на 9,32 % до 30,5 попаданий), а продолжительность исполнения данного упражнения
уменьшилась в среднем на 44,3 с.
Ключевые слова: баскетболистки, техническая подготовленность, штрафные броски,
подготовительный период.
DYNAMICS THE TECHNICAL PREPAREDNESS PARAMETERS OF STUDENT TEAM
FEMALE BASKETBALL PLAYERS DURING THE PREPARATORY PERIOD OF THE
ANNUAL MACROCYCLE
Dmitriy Tsis, Natalia Tsis, Roman Lutsenko
Hlukhiv National Pedagogical University Named After Oleksandr Dovzhenko
The efficiency of the developed complex training program focused on improving the technical
preparedness of student team female basketball players during the preparatory period of the annual
training cycle is investigated. Statistically significant (p<0,01) improving the efficiency of the free throw
by an average of 12,70 % was found, and at the end of the preparatory period this indicator was 78,1 % of
hits. Performance of middle shots by the method of M-100 statistically significant (p<0,05) improved by
an average of 9,32 % till 30,5 of hits, and the duration of this exercise decreased by an average of 44,3
sec.
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МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ
ГАНДБОЛИСТОК НА ЭТАПАХ МНОГОЛЕТНЕГО ТРЕНИРОВОЧНОГО
ПРОЦЕССА
Александра Цыганок
Запорожский областной институт последипломного педагогического
образования
Постановка проблемы. При изучении основных проблем
многолетней
подготовки резерва в гандболе высшего спортивного мастерства отмечается два
подхода. Многочисленными исследованиями показано, что на начальном этапе важна
разносторонняя подготовка юных спортсменов. Цель разносторонней подготовки
юного спортсмена заключается в совершенствовании общего процесса адаптации к
физическим нагрузкам различной направленности и объема.
Второй подход, ранняя специализация, дающая быстрый, спортивный результат в
детском спорте, встречается преимущественно на практике, однако отсутствие
физической базы с широким диапазоном адаптационных возможностей в дальнейшем
снижает возможности атлета в достижения высшего спортивного мастерства.
Анализ материалов исследований и публикаций свидетельствует о том, что
эффективность процесса многолетней подготовки во многом обусловливается
качеством реализации на практике теоретических и технологических закономерностей
и положений, связанных с каждым из этапов такой подготовки юных спортсменов [2,
6, 7, 8].
Главной особенностью многолетней подготовки юных гандболисток является
системный подход. Многолетний, поэтапный тренировочный процесс представляется
целостной
системой,
составляющими
которой
являются,
моделирование
тренировочного
процесса,
управление
подготовкой
и
соревновательной
деятельностью, информационные процессы, функция обратной связи и оптимизация
всего процесса подготовки, поскольку в большинстве случаев, этот возрастной период
на практике
характеризуется интенсификацией тренировочного процесса в
юношеском спорте. Несмотря на то что, в период полового созревания идет быстрое
физическое развитие и дети подрастают на 10-12 см за год, их функциональная
готовность
требует
адекватных
тренировочных
нагрузок. Интенсивность
тренировочных нагрузок на этой стадии развития детского организма должна
оставаться низкой. Чрезмерные нагрузки в пубертатный период отрицательно влияют
на процесс роста и развитие организма подростков и в большинстве случаев приводят
к травматизму, при этом не всегда способствуют прогрессированию спортивного
результата [2, 3, 4, 6, 8].
Концепция целостной системы подготовки юных гандболисток на этапах
многолетней подготовки содержит возрастные особенности морфофункциональной
системы организма, обоснованную динамику роста и критерии
физической
подготовленности и физической работоспособности, объем и содержание материала
для изучения и совершенствования технико-тактического арсенала современного
гандбола и способствует укреплению здоровья юных спортсменов.
Рассмотрение многолетней подготовки резерва для спорта высших достижений в
актуальном и потенциальном плане с позиций системного подхода, на этапах
начальной, предварительной базовой и специализированной базовой подготовки не
возможно без учета тенденций развития современного гандбола и постоянно
совершенствующихся технологий учебно-тренировочного процесса.
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Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы физической
подготовленности юных гандболисток в многолетней спортивной тренировке,
рассматриваются
многими авторами, как один из факторов способствующих
управлению адаптацией организма к разнообразным условиям тренировочной и
соревновательной деятельности [1, 2, 3, 6, 7, 8].
Физическая подготовленность юных спортсменов является значимым фактором
системы спортивной тренировки в гандболе. Высокий уровень физической
подготовленности отдельного гандболиста и команды в целом позволяет эффективно
осуществлять соревновательную деятельность [1,2,4,5,6].
Эффективность управления многолетним тренировочным процессом, в том числе
и физической подготовкой, невозможно осуществлять без знания возрастных
критериев и модельных характеристик физической подготовленности юных
гандболисток [4, 5, 6, 7].
Несмотря на особое внимание специалистов к данной проблеме, в специальной
литературе представлены довольно разнообразные данные, отражающие уровень
физической подготовленности гандболисток на этапах многолетней подготовки и такие
же разнообразные рекомендации.
Проблема физической подготовленности резерва для гандбола высших
достижений требует дальнейшего изучения на новом информационном уровне, с
учетом современных тенденций развития женского гандбола [4, 5, 6, 7].
Исследования выполнялись в соответствии со «Сводным планом научноисследовательской работы Министерства образования и науки Украины в сфере
физической культуры и спорта на 2011–2015 г.г.» в рамках темы 2.6. «Теоретикометодические
основы
совершенствования
тренировочного
процесса
и
соревновательной деятельности на различных этапах подготовки спортсменов» (номер
государственной регистрации 0111U001168).
Цель исследования – изучить динамику и разработать критерии уровней
физической подготовленности гандболисток 10-16 лет на этапах многолетней
подготовки.
Методы и организация исследования. Для практической реализации
поставленной цели исследования нами использованы следующие методы: анализ и
обобщение научно-методической
литературы;
педагогическое тестирование
физической подготовленности, уровень развития основных двигательных качеств
девочек оценивали по результатам специальных тестов: бег 30 м; челночный бег 4 по
10 м, с; прыжок в длину с места, см; кистевая динамометрия, кг; бросок мяча (1кг)
двумя руками из положения сидя. Тестирование физической работоспособность
(PWC170) определялась по методу В.Л. Карпмана. Результаты тестирования
обрабатывались методом математической статистики.
Исследования проводились на базе специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва № 3 г. Запорожья, имеющей богатые
традиции в подготовке резерва для команд высокой квалификации. Работа
выполнялась в конце предсезонной подготовки (подготовительный период).
Результаты исследований и их обсуждение. Анализ динамики параметров
физической подготовленности и физической работоспособности был проведен нами
среди девочек-гандболисток 10-16 лет, т.е. в процессе их занятий данным видом спорта
на этапах начальной и базовой специальной подготовки. В соответствии с данными,
представленными в таблице 1, по мере увеличения стажа занятий гандболом для юных
спортсменок был характерен статистически достоверный рост практически всех
параметров, характеризующих их двигательную и физическую подготовленность.
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Так, уже среди гандболисток 13-и лет регистрировались достоверно более
лучшие, чем у 12-и летних спортсменок результаты прыжков в длину с места
(соответственно 176,69 1,65 см и 162,57  1,08 см), кистевой динамометрии (31,75
0,65 кг и 27,47  0,19 кг), челночного бега 4 по 9 м (10,62 0,09 с и 10,88 0,02 с), а
также значений оPWC170 (9,48 0,09 кгммин-1кг-1 и 8,93  0,13 кгммин-1кг-1) и
оМПК (51,44 0,55 млмин-1кг-1 и 48,54  1,77 млмин-1кг-1).
Величины же представленных показателей у гандболисток 3-го года обучения (14
лет) были статистически значимо лучше, чем у всех остальных юных спортсменок.
Таблица 1
Показатели физической подготовленности гандболисток 10-16 лет (M±m)
тесты
воз-т
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
15 лет
16 лет

оМПК,
млмин1
кг-1

Прыжок в
длину с
места, см

Кистевая
динамо
метрия, кг

Челноч.
бег
4 х 10 м, с

Бег 30 м
с высок.
старта

Бросок
набивного
мяча (1кг)

оPWC170,
кгммин1
кг-1

137,25±1,11
ниже/ср.

19,98±0,35
низкий

10,13±0,66
выше/ср.

5,22±0,08
выше/ср

-

8,53±0,23
ниже/ср

53,20±1,72
выше/ср

147,92±0,68
н/с
162,57±1,08
средний
176,69±1,65
в/с
183,79±0,49
в/с
182,5±1,66
в/с

23,78±0,27
н/с
27,47±0,19
н/с
31,75±0,65
средний
36,38±0,27
в/с
41,13±0,33
в/с

10,21±0,08
в/с
10,88±0,02
средний
10,62±0,09
средний
9,93±0,06
в/с
10,11±0,12
в/с

5,41±0,09
в/с
5,28±0,03
н/с
5,0±0,14
н/с
4,73±0,06
средний
4,59±0,11
в/с

4,45±1,98
н/с
5,81±1,76
средний
6,84±2,34
в/с
8,31±3,11
в/с
9,26±4,73
н/с

8,57±0,23
н/с
8,93±0,13
н/с
9,48±0,09
н/с
9,19±0,12
н/с
8,20±0,10
н/с

54,79±1,91
в/с
48,54±1,77
средний
44,44±0,55
средний
45,24±0,78
в/с
42,6±0,61
средний

182±1,01
выше/ср.

43,74±0,35
отличный

10,53±0,13
средний

4,34±0,07
выше /ср

10,17±4,65
выше/ср

9,71±0,16
ниже/ср.

47,84±0,29
выше/ср.

Полностью подтвердили приведенные данные и результаты анализа динамики
внутригруппового перераспределения гандболисток.
Оказалось, что к 13 годам для гандболисток было характерно выраженное
снижение их числа со «средним» уровнем скоростно-силовыми способностями (со
100% до 15,4%) и увеличение спортсменок с уровнем «выше среднего» (с 0% до
84,6%).
К завершению данного этапа спортивной подготовки было отмечено дальнейшее
улучшение характера внутригруппового распределения юных спортсменок:
подавляющее их число (97,4%) обладало уже «выше среднего» уровнем скоростносиловых способностей, а 2,6% - «высоким».
Практически аналогичной оказалась динамика внутригруппового распределения
по данным кистевой динамометрии.
К 13-и годам для юных гандболисток было характерно выраженное снижение
числа
девочек
с
силовыми
способностями
«ниже
среднего»
(с 65,2% до 0%) и аналогичное увеличение их числа со «средними» силовыми
способностями (с 34,8% до 100%).
К 3-у году обучения гандболисток со «средними» силовыми способностями было
уже
только
35,9%,
а
64,1%
из
них
имели
«выше среднего» уровень данного показателя.
Позитивной была и динамика внутригруппового распределения юных
гандболисток по результатам челночного бега 4 по 10 м.
В рамках изученного периода спортивной подготовки снижалось число
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гандболисток со «средним» уровнем развития ловкости (со 100% в 12 лет до 69,2% в
13 лет и до 12,8% в 14 лет) и, напротив, росло их количество с уровнем «выше
среднего» (с 0% в 12 лет до 30,8% в 13 лет и до 79,4% в 14 лет).
Более того к окончанию периода (14 лет) 7,8% девочек характеризовались
«высоким» уровнем развития ловкости, тогда как в возрасте 12-и и 13-и лет таковых не
наблюдалось.
Как показали полученные результаты к завершению этапа спортивного
совершенствования для девушек-гандболисток был характерен достоверный рост их
силовых способностей, а также уровня общей физической работоспособности и
аэробной производительности организма.
В пользу этого свидетельствовало статистически значимое повышение величин
результата в тесте кистевой динамометрии (со 41,130,33 кг до 43,740,35 кг), а также
значений оPWC170 (с 7,900,10 кгммин-1кг-1 до 9,710,16 кгммин-1кг-1) и оМПК (с
38,590,61 млмин-1кг-1 до 46,840,29 млмин-1кг-1).
Важно отметить не только количественные, но и качественные изменения
указанных показателей. К окончанию этапа спортивного совершенствования силовые
способности девушек-гандболисток рассматривались уже как «высокие», уровень
общей физической работоспособности как «ниже среднего», а аэробная
производительность организма как «выше среднего».
Полностью подтвердили представленные данные и результаты анализа
внутригруппового перераспределения девушек-гандболисток по величинам изученных
параметров их физической подготовленности. В соответствии с данными,
существенных изменений скоростно-силовых способностей гандболисток не
наблюдалось.
Среди них был зарегистрирован практически одинаковый характер
распределения по результатам прыжков в длину с места: уровень «выше среднего»
имели 84,6% 15-и летних гандболисток и 82,8% - 16-и летних, а «высокий» соответственно 15,4% и 17,2% обследованных гандболисток.
Практически такой же характер внутригруппового распределения был отмечен и
в отношении уровня развития ловкости гандболисток 15-16 лет.
Основная часть гандболисток обладала «выше среднего» уровнем развития
ловкости (84,6% в 15 лет и 85,2% в 16 лет) и значительно меньшая – «средним»
(соответственно 15,4% и 14,8%).
Более существенными оказались различия в отношении силовых способностей
обследованных гандболисток.
К завершению этапа спортивного совершенствования подавляющая часть
спортсменок характеризовалась «высокими» силовыми способностями (72,2%) и
значительно меньшая – «выше среднего» (27,8%).
Необходимо отметить также, что девушек с «низкими», «ниже среднего» и
«средними» силовыми способностями не было зарегистрировано вообще.
Выводы. 1. Анализ результатов мониторинга, позволил разработать критерии
уровней физической подготовленности, для обоснования модельных характеристик по
значимым параметрам физической подготовленности юных гандболисток на этапах
многолетней тренировки (табл. 1).
2.
Особенности динамики показателей физической подготовленности, в
рамках отдельных этапов многолетней спортивной подготовки гандболисток
проявляются в следующем:
в
рамках
начального
этапа
подготовки
у
девочек-гандболисток
10-11 лет имеет место достоверное (p<0,001) улучшение их скоростно-силовых и
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собственно силовых способностей. Статистически значимых (p>0,05) изменений
остальных показателей зарегистрировано не было. К окончанию данного этапа для
гандболисток был характерен рост относительного показателя физической
работоспособности оPWC170, кгм•мин-1•кг-1 и экономизация деятельности
кардиореспираторной системы пооМПК, млмин-1кг-1.

на этапе базовой подготовки у девочек-гандболисток отмечался достоверный
(p<0,05) рост всех компонентов их физической подготовленности при отсутствии
существенных изменений в состоянии кардиореспираторной системы и общих
адаптивных возможностей организма, среди гандболисток 1-го года обучения на этапе
специализированной базовой подготовки (13 лет);

в
рамках
этапа
спортивного
совершенствования
для
девушек-гандболисток характерно достоверное (p<0,05; p<0,01)
улучшение
большинства показателей их физической подготовленности и снижение уровня
системы внешнего дыхания (среди гандболисток 15-и лет).
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
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АННОТАЦИИ

МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ
ГАНДБОЛИСТОК НА ЭТАПАХ МНОГОЛЕТНЕГО ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
Александра Цыганок
Запорожский областной институт последипломного педагогического образования
Одним из важных и актуальных вопросов в области физического воспитания и спорта нового
тысячелетия есть повышение эффективности тренировочного процесса в разных видах спорта.
Практическому решению этой проблемы посвящено большое количество исследований, что
обусловлено как новейшими требованиями к критериям оценки эффективности конкретной
программы тренировочных занятий, так и необходимостью оптимизации подготовки спортсменов
на разных этапах спортивного совершенствования. Анализ результатов нашего мониторинга,
позволил разработать критерии уровней физической подготовленности, для обоснования
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модельных характеристик по значимым параметрам физической подготовленности юных
гандболисток на этапах многолетней тренировки.
Ключевые слова: мониторинг, многолетняя подготовка, физическая подготовленность.
МОНІТОРИНГ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНИХ ГАНДБОЛІСТОК НА
ЕТАПАХ БАГАТОРІЧНОЇ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Олександра Циганок
Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Одним з найважливіших та найактуальніших питань у галузі фізичного виховання та спорту
нового тисячоліття є підвищення ефективності тренувального процесу спортсменів у різних видах
спорту. Практичному вирішенню цієї проблеми присвячено велику кількість досліджень, що
зумовлено як новітніми вимогами до критеріїв оцінки ефективності певної програми тренувальних
занять, так і необхідністю оптимізації підготовки спортсменів на різних етапах спортивного
вдосконалення. Аналіз результатів нашого моніторингу, дозволив розробити критерії рівнів
фізичної підготовленості, для обґрунтування модельних характеристик по значимим параметрам
фізичної підготовленості юних гандболісток на етапах багаторічного тренування.
Ключові слова: моніторинг, багаторічна підготовка, фізична підготовленість.
MONITORING PHYSICAL FITNESS OF YOUNG HANDBALL PLAYERS STAGES TO
LONG-TERM TRAINING PROCESS
Alexander Tsyganok
Zaporizhzhya Regional Institute of Postgraduate Education
One of the important and topical issues in physical education and sport of the new millennium have
increased efficiency of the training process in different sports. Large numbers of studies are about
practical solution to this problem which is caused both to the latest requirements of the criteria for
evaluating the effectiveness of a specific program of training sessions, as well as the need to optimize the
training of athletes at different stages of sports perfection. Analysis of the results of our monitoring,
allowed developing criteria for levels of physical fitness, to justify the model characteristics on significant
parameters of physical fitness of young handball players at stages of long-term training.
Key words: monitoring, long-term training, physical fitness.

ВИВЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО
СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТОК ВНЗ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ ДО ЗАНЯТЬ
ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ
Людмила Цюкало, Наталія Хлус
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими завданнями. За
останній час створилась вкрай важка демографічна ситуація в Україні. Зменшилась
тривалість життя і погіршилось здоров’я населення, особливо сучасної молоді.
Основним завданням сучасного суспільства є зміцнення та збереження здоров’я нації.
Сьогодні, як ніколи, враховуючи посилення інфекцій, зниження рівня здоров’я,
фізична культура та спорт є найбільш економічно доцільним та ефективним засобом
профілактики захворюваності населення, зміцнення його генофонду [10].
Згідно з основними нормативними документами [5, 7, 8], визначальними
завданнями є: виховання у населення України відповідних мотиваційних та
поведінкових характеристик, активної соціальної спрямованості на здоровий спосіб
життя, створення умов для розвитку масових занять фізичною культурою і спортом.
Становлення сучасного суспільства потребує безперервного зростання значення занять
з фізичного виховання у формуванні всебічно розвиненої особистості [2]. Фізична
культура і спорт стають не просто предметом загальної уваги та інтересу, з точки зору
видовищ, а й першочерговим засобом спрямованим на оздоровлення підростаючого
покоління, на формування позитивного ставлення до занять фізичними вправами, на
становлення фізичного розвитку сучасної молоді [1, 3, 9]. Для вирішення питань
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формування позитивного ставлення студенток гуманітарних спеціальностей до занять
з фізичного виховання, необхідно шукати нові дійові підходи щодо організації занять
фізичної культури і спорту у ВНЗ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні науковці досить ґрунтовно
дослідили питання нових напрямків наукових досліджень з фізичного виховання та
пошуку сучасних форм організації навчання студентів (М. Я. Виленський, 1989; Р. М.
Баєвський, А. П. Берсенєва, 1997; В. К. Бальсевич, 1999; М. О. Носко, 2003; В. В.
Приходько, 2008). Заслуговує на увагу узагальнений досвід роботи кафедр фізичного
виховання (І. Р. Бондар, 2000; І. Б. Верблюдов, І. Ф. Калініна, 2007; Д. В. Бондарєв,
2009). Проблема мотивації досить актуальна для сьогодення і висвітлена у цілому ряді
робіт. Зокрема, мотиваційну основу навчання студентів досліджували Н. В. Підбуцька
(2007), Р. Бака і А. Шпаков, 2003; С. В. Романчук і Ю. А. Бородін (2004), О. І.
Подлєсний (2009), О. Ю. Марченко (2009).
Мета статті: визначити мотивацію та шляхи формування позитивного ставлення
студенток ВНЗ гуманітарних спеціальностей до занять фізичною культурою.
Методи та організація дослідження: Теоретичний аналіз та узагальнення даних
наукової та методичної літератури, соціологічні методи дослідження (анкетування,
опитування), порівняння та зіставлення, абстрагування та систематизація, методи
математичної статистики.
Робота виконана відповідно до Зведеного плану НДР в сфері фізичної культури та
спорту на 2011-2015 рр. Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за
темою 3.8 “Теоретико-методологічні основи побудови системи масового контролю і
оцінки рівня розвитку і фізичної підготовленості різних груп населення” (номер
державної реєстрації 0111U0001092).
Для визначення мотивації та шляхів формування позитивного ставлення
студенток гуманітарних спеціальностей до занять з фізичного виховання нами було
проведено анкетування в якому прийняло участь 200 студенток 1-4 курсів
гуманітарних спеціальностей Глухівського національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка.
Опитувальник складався з 15 запитань, в яких визначалися мотиви якими
керуються студентки перед тим як розпочати займатися фізичною культурою і спортом
та шляхи формування позитивного ставлення до фізкультурно-оздоровчої активності.
Результати досліджень та їх обговорення. Глибоке розуміння фізичної культури
особистості студента як суспільної й індивідуальної цінності може стати реальністю
для розвитку різних видів фізичної культури в гуманітарних ВНЗ України й сприяти
формуванню прогресивних напрямків у розвитку особистісних мотивів і потреб [1, 4,
6]. У зв’язку із цим необхідна реалізація нової стратегії фізичного виховання, і
насамперед впровадження в практику навчального процесу наступних напрямків:
адекватність змісту фізичної підготовки індивідуальному стану людини; гармонізація й
оптимізація фізичної підготовки; воля вибору форм фізкультурно-спортивної
діяльності в відносності з індивідуальними вподобаннями кожної людини.
На сучасному етапі розвитку суспільства спостерігається тенденція зменшення
рухової активності студентської молоді, зниження інтересу до занять з фізичного
виховання, що приводить до погіршення здоров’я, тому ці питання стали передумовою
до проведення соціологічного опитування студенток Глухівського національного
педагогічного університету імені Олександра Довженка [6]. Отримані дані показали,
що 22 % студенток визнають основним мотивом, який спонукає до занять фізичною
культурою і спортом – покращення власного здоров’я.
Отриманні відповіді респондентів на запитання, з якою метою вони займаються
фізичними вправами показали, що переважна більшість із них відповіла: з метою
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отримання задоволення (20-30 %); щодо поліпшення власного здоров’я (12-28 %),
щодо покращення загального фізичного стану (14-26 %). Домінуючою причиною, що
заохочує до занять фізичною культурою і спортом, студенток молодших курсів, є
інтерес – 24-30 %, на 3-4 курсах інтерес до занять знижується до 6 %.
На запитання стосовно причин, які заважають студенткам займатися фізичними
вправами?” майже 75 % респондентів відповіли, що їм заважає відсутність часу, велике
навантаження навчальної діяльності, тобто, необхідність отримати професію. Таке
ставлення студенток цілком зрозуміле: бажання отримати знання, пов’язані з
майбутньою спеціальністю, а 9 % респондентів відповіли, що не бажають взагалі
займатися фізичною культурою і спортом. Розглядаючи таку ситуацію, ми нерідко
враховуємо об’єктивні причини: відсутність матеріальної бази, недостатнє
фінансування заходів, відсутність кваліфікованих спеціалістів. Аналіз результатів
анкетування студенток засвідчив, що головна причина полягає не в об’єктивних, а в
суб’єктивних причинах. До суб’єктивних причин студентки відносять: недостатній
рівень організації фізкультурних і спортивно-масових заходів на рівні факультетів, і
особливо, їх практичну відсутність в академічних групах, інші причини, які заважають
повноцінним заняттям із фізичної культури.
На запитання стосовно форм проведення занять з фізичної культури і спорту, яка
влаштовує студенток, 80 % опитуваних респондентів відповіли, що оптимальною
формою для них є заняття за вибором. Вільний вибір фізкультурно-спортивних занять
свідчить про наявність у людини усвідомленого, активного інтересу до фізичного і
психічного самовдосконалення.
Отримана досить цікава інформація про уподобання студентками видів спорту,
якими б вони бажали займатися на академічних заняттях і у вільний час.
За рейтингом найбільша кількість студенток на чотирьох курсах хотіла б
займатися аеробікою (до 28 %). Другу позицію серед улюблених видів спорту займає
волейбол (до 22 %). Третю позицію утримує лижний спорт (до 12 %), що можна
пояснити наявністю природних умов в східних регіонах. Наступні місця за рейтингом
займають баскетбол (до 12 %), туризм (до 12 %), інші види спорту (до 10 %).
Непопулярними видами спорту серед студенток є різні види гімнастики (до 8 %),
легка атлетика (до 8 %), плавання (до 8 %).
Аналізуючи результати анкетування з’ясували, що тільки 16 % студенток
гуманітарних спеціальностей усвідомлюють необхідність занять із фізичного
виховання, і тільки 8 % бажають займатися самостійно.
Важливо відмітити твердження студенток, що вони після занять фізичною
культурою і спортом мають хороший настрій і самопочуття (12-22 %); до 16 %
студенток відчувають приплив енергії, бадьорість; 10-22 % студенток після занять
відчувають хороший апетит та до 38 % студенток після занять фізичною культурою і
спортом відчувають втому, що цілком закономірно для людей з недостатнім фізичним
розвитком.
На запитання щодо значення заняття фізичною культурою і спортом у ВНЗ, 92,5
% студенток відповіли, що вважають за необхідне проведення занять з фізичного
виховання у ВНЗ. Але й є відповіді, які свідчать про негативне ставлення до фізичної
культури в ВНЗ, вони склали 7,5 %.
Оцінка студентками соціального значення процесу фізичного виховання викликає
в них певний інтерес, потребу, що переходить у мотив фізкультурно-оздоровчої
діяльності. Вивчення мотивів дає можливість виявити суб’єктивний погляд, а отже, і
значення фізкультурно-оздоровчої діяльності, особливості орієнтації сучасної молоді
на цю діяльність [1, 6]. Вивчення цих факторів та усунення причин, які викликають
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подібне ставлення до предмету, є завданням для викладацького складу кафедр
фізичного виховання у ВНЗ.
Основні висновки з виконаної роботи: З вищевикладеного стає очевидним, що
підвищення мотиваційно-ціннісного ставлення студенток ВНЗ гуманітарного профілю
до занять фізичною культурою й спортом буде ефективним, якщо пропоновані
навчальні програми з фізичного виховання стануть ураховувати запити й потреби
студенток у сфері фізичної культури й спорту з обліком віково-статевих і соціальнодемографічних особливостей. Таким чином, студенткам надається більш широкий
вибір різних форм фізкультурно-спортивної діяльності з обліком їхніх особистих
інтересів, схильностей та здібностей. Разом з тим подібна система й організація
навчальних занять буде підвищувати творчий потенціал викладачів, спонукаючи їх до
постійного вдосконалення, пошуку нових методичних прийомів, методів і технологій
навчання й оздоровлення з предмету “фізична культура”. Спортивна спрямованість
практичних занять з фізичного виховання студенток може не тільки радикально
змінити їх рухову активність, але й у цілому прищепити спортивний стиль
повсякденної життєдіяльності. Необхідна тісна співпраця кафедри фізичного
виховання з керівництвом університетів. Для покращення матеріально-технічної бази,
її удосконалення та розширення необхідні кошти. Для різноманіття видів рухової
активності потрібні нові майданчики, спортивні споруди, обладнання та інвентар. І
чим більше університет буде розширювати матеріально-технічне оснащення, тим вище
буде загальний рівень функціональної підготовки студентів ВНЗ неспортивного
профілю.
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ВИВЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ
СТУДЕНТОК ВНЗ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ
І СПОРТОМ
Людмила Цюкало, Наталія Хлус
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
У статті вивчаються шляхи формування позитивної мотивації студенток гуманітарних
спеціальностей до занять фізичною культурою і спортом, визначаються пріоритетні напрямки та
фактори, які сприятимуть формуванню позитивного ставлення та підвищення мотивації до занять з
фізичного виховання студенток Глухівського національного педагогічного університету імені
Олександра Довженка (ГНПУ).
Ключові слова: мотивація, студентки, фізична культура, позитивне ставлення, фізичне
виховання.
ИЗУЧЕНИЯ МОТИВАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ
СТУДЕНТОК ВУЗОВ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ ДО ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
Людмила Цюкало, Наталия Хлус
Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко
В статье раскрывается изучение формирования положительной мотивации студенток
гуманитарных специальностей до занятий физической культурой и спортом, определяются
приоритетные направления и факторы, способствующие формированию положительного
отношения и повышения мотивации до занятий по физическому воспитанию студенток
Глуховского национального педагогического университета имени Александра Довженка (ГНПУ).
Ключевые слова: мотивация, студентки, физическая культура, позитивное отношение,
физическое воспитание.
STUDY MOTIVATION AND A POSITIVE ATTITUDE UNIVERSITY HUMANITIES
STUDENTS TO PHYSICAL TRAINING AND SPORTS
Lyudmila Tsyukalo, Natalia Hlus
Hlukhiv National Pedagogical University Named After Oleksandr Dovzhenko
The article deals with the study of ways of forming positive motivation humanities students in
physical education and sport, defined priorities and the factors that contribute to a positive attitude and
motivation to increase physical education classes students Hlukhiv National Pedagogical University
Named After Oleksandr Dovzhenko (HNPU).
Keywords: motivation, student, physical activity, positive attitude, physical education.

ВДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ТАНЦЮРИСТІВ
Євген Чайковський, Андрій Іванов
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Актуальність. Склалося розуміння того, що вимоги до рівня фізичної
підготовленості танцюристів значно перевищують можливості вдосконалення фізичної
підготовки, у тому числі в аспекті функціонального забезпечення спеціальної
витривалості танцюристів. Значною мірою проблема збільшується в силу специфічних
командних особливостей структури підготовленості танцюристів. Спортивні танці парний вид спорту зі специфічною тренувальною та змагальною діяльністю, складною
координаційною структурою рухових дій, достатньо суб'єктивною системою
суддівства і т.д., необхідністю врахування інтегральної підготовленості партнера і
партнерки в парах [1,4,5].
Інтенсивність змагальної діяльності в спортивних танцях вимагає високого рівня
напруги кардіореспіраторної системи. Спортсмени виконують 5 танців по 1,5-2 хв з
перервами між танцями не більше 1 хв. Специфіка тренувальної та змагальної
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діяльності в спортивних танцях визначається наявністю значної кількості
координаційно-складних технічних елементів, які переважно виконуються в швидкісно
- силовому режимі зі значною мобілізацією функцій кардіореспіраторної та інших
функціональних систем організму спортсменів [2,5,7].
Високий рівень напруги функціонального забезпечення змагальної діяльності,
представлений в роботах багатьох авторів та свідчить про високі вимоги до рівня
фізичної підготовленості спортсменів, її функціональному забезпеченню [1,2,5].
Більшою мірою проблема стає більш складною в силу того, що авторами відзначено
значний діапазон відмінностей функціонального забезпечення чоловіків та жінок. При
цьому значний діапазон таких відмінностей відзначений в однорідних групах
партнерів і партнерок [1,5,8]. Все дає підстави вважати, що відмінності
функціональної підготовленості партнерів і партнерок можуть мати місце в парах
спортсменів.
Зв'язок досліджень з темами НДР. Дослідження є частиною науково-дослідної
роботи, що проводиться згідно «Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і
спорту» за темою 1.8 «Побудова підготовки та змагальної діяльності спортсменів в
олімпійських циклах і на етапах багаторічного вдосконалення», № держреєстрації
0112U003205.
Мета: підвищення спеціальної фізичної підготовленості висококваліфікованих
танцюристів.
Методи і організація досліджень.
Експеримент був проведений в лабораторії ТМСПРВС НДІ на базі Національного
університету фізичного виховання і спорту України.
Використовувались такі методи дослідження, як:
1. Аналіз та узагальнення даних спеціальної літератури, практичного досвіду
роботи.
2. Метод педагогічних спостережень.
3. Педагогічний експеримент.
4. Пульсометрія.
Для оцінки динаміки зміни реактивних властивостей КРС в процесі змагальної
діяльності проводилась оцінка тренувального імпульсу - показника ступеня
напруженості тренувальної роботи, визначального оптимальне поєднання доза-ефект
навантаження.
Для визначення частоти серцевих скорочень використовувався cпорттестер
«Ро1аг RS-800» (Фінляндія) з телеметричної реєстрацією НR під час навантаження і
НR-аналізатор для комп'ютерної обробки даних.
У дослідженні взяли участь 14 спортсменів (7 пар) танцівників високої
кваліфікації.
Результати досліджень та їх обговорення. Була розроблена експериментальна
програма тренувального заняття, спрямована на розвиток функціональної
підготовленості танцюристів високої кваліфікації. Програма включала в себе, комплекс
тренувальних занять, які складалися з вправ, традиційно використовуються в системі
фізичної підготовки спортсменів в складно координаційних видах спорту, поза
тренувальні засоби стимулюючого типу, які покликані посилити впливу основних
тренувальних засобів.
Був розроблений комплекс вправ, який органічно поєднує в собі спорт і
хореографію, дає можливість дозувати навантаження, враховує силовий, швидкісний,
координаційний компонент спеціальної підготовленості танцюристів, і при цьому
викликає глибокі функціональні зрушення в організмі. Відмінності тренувальних
занять пов'язані, як з підбором самих вправ, так і з співвідношенням темпо – ритмової
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структури рухів, яка багато в чому визначає співвідношення «доза-ефект впливу» в
спортивних танцях, і як наслідок, багато в чому формує величину і спрямованість
роботи в видах спорту інтегруючих в собі спорт і мистецтво.
Таблиця 1
Зміст тренувального заняття спрямованого на розвиток пікових величин
рухливості КРС аеробного енергозабезпечення

Підготовча

Частина
заняття

Зміст заняття

Дозування

Організаційно - методичні
вказівки

Базовий крок
Cha-cha step
Mambo cross
Шассе - back step
Kick ball change

10 - 12'
30''
1,5-2'
1,5-2'
1,5-2'
1,5-2'
20 - 25'

Фронтальний метод

«Човник»

30''

Стрибки зі змішанням вправо,
вліво. По черзі

7

Виконання стрибкових елементів
характерних для латиноамериканської
програми

2-3'

З використанням сполучної дії
«Човник»

8

«Човник»

30''

9

Виконання стрибкових елементів
характерних для європейської програми

2-3'

10

«Човник»

30''

11

Імітація прямих ударів рук

2-3'

12

«Човник »

30''

13

Імітація бокових ударів рук

2-3'

14

«Човник»

30''

15

Імітація прямих ударів ніг

2-3'

16

«Човник»

30''

17

Імітація бокових ударів ніг

2-3'

18

Базовий крок

20''
10 - 12'

19

В.п. упор лежачи

15 разів

20

В.п. упор лежачи

30''- 40''

21

В.п. упор лежачи

30''- 40''

22

В.п. упор лежачи на лікті

30''- 40''

23

В.п. упор лежачи

15 разів

24

В.п. лежачи на спині

30''- 60''

25

В.п. упор лёжа

15 разі

26

В.п. упор лежачи

30''- 40''

27

В.п. упор лежачи

30''- 40''

28

В.п. упор лежачи на лікті

30''- 40''

29

В.п. упор лежачи

15 разів

30

В.п. лежачи на спині

30''- 60''

№
1
2
3
4
5

Заключна

Основна

6
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Стрибки зі змішанням вправо,
вліво. По черзі
З використанням сполучної дії
«Човник»
Стрибки зі змішанням вправо,
вліво. По черзі
З використанням сполучної дії
«Човник»
Стрибки зі змішанням вправо,
вліво. По черзі
З використанням сполучної дії
«Човник»
Стрибки зі змішанням вправо,
вліво. По черзі
З використанням сполучної дії
«Човник»
Стрибки зі змішанням вправо,
вліво. По черзі
З використанням сполучної дії
«Човник»
Фронтальний метод
Згинання та розгинання
рук(разом, в сторони)
Почергове переступання рук
(разом, в сторони)
Почергове переступання ніг
(разом, в сторони)
Почергове переступання ніг
(разом, в сторони)
Згинання та розгинання рук
(разом, в сторони)
Руки вздовж тулуба. (Відпочинок)
Згинання та розгинання
рук(разом, в сторони)
Почергове переступання рук
(разом, в сторони)
Почергове переступання ніг
(разом, в сторони)
Почергове переступання ніг
(разом, в сторони)
Згинання та розгинання
рук(разом, в сторони)
Руки вздовж тулуба. (Відпочинок)
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Розроблений комплекс вправ показаний у вигляді плану-конспекту занять.
Підготовча та заключна частини заняття, є сильним чинним ефектом для стимуляції і
підвищення ефективності працездатності спортсменів до наростаючих навантажень, а
також містять у собі комплекс відновлювальних вправ в кінці заняття. Розроблений
комплекс тренувального заняття представлений в табл. 1.
Вправи виконуються в музичному темпі 140-160 уд/хв., з великою інтенсивністю.
Комплекс вправ спрямований на розвиток рухливості функціональних систем
організму спортсмена. В основній частині заняття, після кожної вправи виконується
дія «Човник», що забезпечують спортсмену виконання подальших вправ не втрачаючи
темпу-ритму рухів. Також дія «Човник» входить в структуру кожного руху більшості
заняття. Для досягнення належного ефекту від тренувального заняття, в заключній
частині виконуються силові вправи на гімнастичних килимках (карематах).
Також були розроблені тренувальні комплекси спрямовані на розвиток пікових
величин потужності реакцій КРС аеробного енергозабезпечення та на розвиток
пікових величин економічності КРС аеробного енергозабезпечення. Навантаження в
підготовчій і заключній частині тренування, є тією ланкою в системі тренувальних
засобів, які посилюють вплив навантаження основної частини занять.
У всіх комплексах, вправи виконуються без зупинки, під заданий темп. В
комплексах на розвиток потужності та рухливості реакції кардіореспіраторної системи,
зустрічається вправа «Базовий крок», так звана пауза відпочинку, для того щоб
спортсмен не зупинявся, а мав можливість перепочити, так як робота за своїм
характером досить тривала та інтенсивна.
Вправи виконуються в музичному темпі 120-140 уд/хв. Вправи по структурою не
важкі, але виконуються тривалий час. Після кожної вправи, також застосовується
«Базовий крок», який дає можливість спортсмену без відпочинку виконувати
навантаження.
Для розвитку пікових величин економічності реакції КРС аеробного
енергозабезпечення, підібраний комплекс тренувальних засобів, який включав вправи
легкі за своєю структурою. Виконуються з музичним темпом не більше 100-120 уд/хв.
Вправи виконуються підряд без пауз відпочинку впродовж всього тренування. Цей
темп музики дозволяє тривалий час виконувати навантаження.
Були проаналізовані реакції КРС на навантаження в стандартних умовах
стандартизованого тренувального заняття. На всіх графіках відмінності динаміки ЧСС
показані у партнерів і партнерок. Вони пов'язані з різним ступенем впрацьованості
реакції КРС, здатністю до досягнення високої потужності реакцій (пікових величин
ЧСС), а також стійкістю реакції в процесі тестового тренувального завдання.
Відмінності в парі, викликають різну ступінь напруги функціонального
забезпечення на навантаження у спортсменів однієї пари.
На рис. 1 видно, що під впливом програми підготовки змінилися показники
реакції кардіореспіраторної системи. Це видно, щодо збереження фази стійкого стану.
Позитивна тенденція реакції кардіореспіраторної системи відзначена також щодо
зниження індексу напруги (на 9% у партнера і на 3,4% у партнерки).
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Рис. 1 Реакція кардіореспіраторної системи на навантаження, при виконанні
експериментальної програми. До виконання програми (А); після виконання програми (Б).
(1-пара)
- партнер;
- партнерка

На рис. 2 видно, що під впливом програми підготовки змінилися показники реакції
кардіореспіраторної системи. Це видно по збереженню фази стійкого стану, за кількістю
пікових величин. Позитивна тенденція реакції кардіореспіраторної системи, відзначена
також щодо зниження індексу напруги (на 4% у партнера і на 11,9% у партнерки).
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Рис. 2 Реакція кардіореспіраторної системи на навантаження, при виконанні
експериментальної програми. До виконання програми (А); після виконання програми (Б).
(2-пара)
-

партнер;

- партнерка

Аналіз динаміки кардіореспіраторної системи в процесі спеціального тестування,
дозволив визначити найбільш виражені індивідуальні (типові) функціональні прояви
функціональної підготовленості.
Під впливом експериментальної програми підготовки, змінилися показники
реакції кардіореспіраторної системи. Це видно по динаміці і збереженню фази стійкого
стану, а також за кількістю пікових величин. Після застосування експериментальної
програми спостерігається позитивна тенденція реакції кардіореспіраторної системи,
відзначена щодо зниження індексу напруги. Стабілізувалося співвідношення
кардіореспіраторної системи в парах, що свідчить про підвищення рівня та балансу
функціональної підготовленості, як цілісної танцювальної пари, так і партнера і
партнерки окремо.
Отримані дані свідчать, про розвиток аеробних можливостей в зоні порога
анаеробного обміну і збільшенні ефективності реалізації аеробного потенціалу в
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умовах наростаючого стомлення. Ці показники, більшою мірою відображають
спеціалізовані прояви аеробних можливостей танцюристів і впливають на збільшення
спеціальних функціональних можливостей спортсменів. Це підтвердили результати
аналізу термінових адаптаційних реакцій, зареєстрованих в модельних умовах
змагальної діяльності.
Для розвитку максимального споживання кисню, як правило, застосовуються
режими рухової діяльності субмаксимальной інтенсивності та тренувальні заняття з
великим навантаженням. Наявність тенденції до збільшення VO2 max у спортсменів в
більшій мірі пов'язане зі збільшенням реактивних властивостей кардіореспіраторної
системи і, як наслідок, з підвищенням здатності до реалізації наявного потенціалу
аеробного потужності [1, 5, 6,10].
Збільшення кінетики і стійкості реакцій аеробного енергозабезпечення і відносне
знижені показники приросту VO2 max, є логічним, з точки зору спрямованості
додаткових стимулюючих впливів [1,5].
Висновки
1. В результаті застосування програми тренувальних засобів можна констатувати,
що збільшення аеробного функції організму відбулося за рахунок стимуляції
кардіореспіраторної системи організму.
2. Оптимізація аеробних можливостей пов'язана з лінійним збільшенням і
стабільністю пульсу на рівні, близьким до VO2 max. Наявність тенденції до лінійного
приросту функції свідчить про домінуючий вплив аеробного енергозабезпечення за
умови зниженого впливу гликолитических процесів.
3. Збільшення функціональних можливостей танцюристів показано по приросту
реакцій, які характеризують різні сторони аеробного потенціалу спортсменів. Більшою
мірою ці зміни стосувалися тих сторін аеробних можливостей спортсменів, які
впливали на працездатність танцюристів в зоні порога анаеробного обміну і в умовах
наростаючого стомлення в процесі змагальної діяльності.
4. Застосування спеціалізованих режимів вправ і розробка на їх основі програми
занять дозволяє розвивати реакції аеробного енергозабезпечення за рахунок активізації
функції кардіореспіраторної системи.
5. В результаті впливу засобів і методів, реалізованих в межах розробленої
програми протягом 3 мезоциклів, встановлена достовірна позитивна динаміка
показників кардіореспіраторної системи, як у партнерів, так і у партнерок. Зокрема,
досліджені показники ЧСС в середньому у партнерів зросли на 4,3%, а у партнерок на
7,2%. Це свідчить, про значну ефективність запропонованого комплексу тренувальних
засобів і методів розробленої програми в тренувальному процесі висококваліфікованих
спортсменів, які спеціалізуються у спортивних танцях.
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АНОТАЦІЇ

ВДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ТАНЦЮРИСТІВ
Євген Чайковський, Андрій Іванов
Національний університет фізичного виховання і спорту України
У статті показані тренувальні засоби, спрямовані на підвищення фізичної та функціональної
підготовленості. Застосування додаткових занять спрямованих на забезпечення функціональної
працездатності спортсменів у спортивних танцях, дозволить збільшити ефективність основних
занять, в силу їх вираженого стимулюючого впливу. Важливою умовою розвитку функціональних
можливостей спортсменів, є використання критеріїв нормування тренувальних навантажень, при
яких відбувається повноцінна реалізація нейрогенного стимулу реакцій.
Ключові слова: фізична підготовка, функціональна підготовленість, аеробна потужність,
економічність, стійкість, кінетичні реакції, спортивні танці, кваліфіковані спортсмени, тренувальні
засоби.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТАНЦОРОВ
Евгений Чайковский, Андрей Иванов
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
В статье показаны тренировочные средства, направленные на повышение физической и
функциональной подготовленности. Применение дополнительных занятий направленных на
обеспечение функциональной работоспособности спортсменов в спортивных танцах, позволит
увеличить эффективность основных занятий, в силу их выраженного стимулирующего
воздействия. Важным условием развития функциональных возможностей спортсменов, является
использование критериев нормирования тренировочных нагрузок, при которых происходит
полноценная реализация нейрогенного стимула реакций.
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Ключевые слова: физическая подготовка, функциональная подготовленность, аэробная
мощность, экономичность, устойчивость, кинетические реакции, спортивные танцы,
квалифицированные спортсмены, тренировочные средства.
SPECIAL IMPROVEMENT OF HIGHLY-QUALIFIED PHYSICAL DANCER
Eugene Tchaikovsky, Andrey Ivanov
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
The article describes the training facilities aimed to improve the physical and functional training.
Application of extra-curricular activities, taking into account the functional features to ensure
performance of athletes in sport dancing, will increase the efficiency of the main activities, because of
their pronounced lack of incentive effect. An important condition for the development capability of
athletes is to use the valuation norm of training loads at which the full realization of neurogenic stimulus
reactions.
Key words: physical training, functional fitness, aerobic capacity, efficiency, stability, kinetic
reaction, dance sport, skilled athletes training facilities.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
ЛЕГКОАТЛЕТІВ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ
У БІГУ НА СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ
Олена Черненко, Катерина Черненко, Андрій Черненко
Запорізький національний університет,
Запорізький національний технічний університет
Постановка проблеми. Тренування бігунів на середні дистанції є надзвичайно
складним процесом, спрямованим на вдосконалення різних взаємозв'язаних чинників
спеціальної підготовленості спортсмена. Тому застосування різних методів і засобів
спеціальної фізичної підготовки, а також контроль за зміною функціонального стану
спортсмена найбільш ефективні, якщо вони ґрунтуються на знаннях про біологічні
процеси, що протікають в організмі під впливом тренування [4].
Ефективність фізичної підготовки спортсмена також залежить від уміння тренера
використати у своїй практичній роботі відомості про вплив генетичних чинників на
рівень розвитку фізичних якостей і досягнення високих спортивних результатів. Цей
факт має особливе значення при роботі з початківцями-бігунами на середні дистанції
[3, 5].
Завдання тренера полягає в тому, щоб правильно підібрати методику тренування,
щоб не відбити бажання дітей приходити на тренування, зміцнити їх здоров'я [6].
Для досягнення високої стійкості спортсмена в процесі здійснення маневрів на
дистанції при бігу на 800 і 1500 м необхідно володіти доброю технічною
підготовленістю, а також високим рівнем розвитку координаційних здібностей, які
визначаються як можливості індивіда і його готовність до оптимального управління
окремими специфічними завданнями на координацію [1, 2, 4]. У свою чергу, серед
різноманіття різних видів прояву координаційних здібностей для юних легкоатлетів 1315 років, які спеціалізуються в бігу на середні дистанції, визначальне значення має
положення рівноваги, яке забезпечує стійкість спортсмена в процесі бігу по дистанції.
Формулювання мети роботи. Метою нашої роботи стало дослідження
особливостей розвитку координаційних здібностей юних легкоатлетів 13-15 років, які
спеціалізуються в бігу на середні дистанції.
Для досягнення поставленої мети в роботі застосовувалися наступні методи
дослідження: аналіз джерел літератури по темі дослідження; педагогічні
спостереження; педагогічний експеримент; методики для визначення рівня розвитку
координаційних здібностей; методи математичної статистики.
Для
визначення
рівня
розвитку
координаційних
здібностей
нами
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використовувалися наступні тести (В.О. Романенко, 2005):

«Біг до набивних м’ячів»(с).

«Балансування на гімнастичній лавці» (с).

«Човниковий біг 3х10 м» (с).

«Три перекиди вперед» (с).

«Стійка на одній нозі із закритими очима» для оцінки статичної рівноваги
(с).

«Перешагування через гімнастичну палицю» для визначення здатності до
узгодження рухів рук і ніг (с).

«Повороти на гімнастичній лавці» (кількість виконаних поворотів за 20с).
Усі отримані в ході дослідження дані були оброблені методами математичної
статистики за допомогою пакету програм MS Office Excel.
Організація дослідження. Дослідження проводилося протягом навчального року
на базі КЗ «ДЮСШ № 1» Нікопольської міської ради (м. Нікополь). У дослідженні
взяло участь дві групи юних легкоатлетів 13-15 років: контрольна і експериментальна
по 23 людини в кожній. В обох групах заняття проводилися 5 разів на тиждень по 2
години. В контрольній групі навчання проводилося за традиційною методикою,
передбаченою програмою ДЮСШ.
Юні легкоатлети експериментальної групи займалися за загальноприйнятою
програмою спортивної підготовки для ДЮСШ, однак у процесі тренувального циклу
основний акцент робився на розвитку координаційних здібностей.
Результати дослідження. В рамках дослідження нами був проведений
констатуючий педагогічний експеримент, який дозволив визначити, що у процесі
змагальної діяльності протягом підготовки у юних легкоатлетів, що спеціалізуються в
бігу на середні дистанції, відзначається велика кількість зіткнень і падінь в процесі
бігу по дистанції. Це багато в чому перешкоджає досягненню високих спортивних
результатів.
Таким чином, ми можемо констатувати, що у юних легкоатлетів 13-15 років, які
спеціалізуються в бігу на середні дистанції, відзначаються досить низькі показники
розвитку здібностей швидко змінювати напрямок в залежності від ситуації, а також
підтримувати стан рівноваги. Даний факт підтверджує те, що через низький рівень
розвитку специфічних координаційних здібностей спортсменів на змагальній дистанції
вони здійснюють велику кількість зіткнень і падінь, що не дозволяє їм досягти високих
спортивних результатів.
У відповідності до цього, нами був проведений перерозподіл часу у тижневому
тренувальному циклі. У ЕГ ми запропонували відвести на вправи, що сприяють
розвитку координаційних здібностей юних легкоатлетів, 25% часу. Збільшення часу на
розвиток координаційних здібностей проводилося за рахунок зменшення часу, який
відводився на вправи ЗФП, кросовий біг, спортивні та рухливі ігри.
При підборі засобів координаційної підготовки, ми також виходили з вимог,
запропонованих В.І. Ляхом. Спортсмени виконували завдання спочатку правильно
(адекватно і точно), потім швидко (своєчасно), раціонально (доцільно і економічно) і
винахідливо (ініціативно і стабільно). Така методична спрямованість позитивним
чином позначається на вдосконаленні технічної майстерності юних спортсменів.
Для спортсменів ЕГ нами були підібрані вправи спрямовані на вдосконалення
специфічних координаційних здібностей на основі теорії М.А. Бернштейна про
багаторівневе управління рухами.
Навчально-тренувальний процес в ЕГ проходив згідно розробленої програми, де
на кожному етапі передбачалося систематичне застосування засобів, спрямованих на
розвиток спеціальних координаційних здібностей.
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У результаті перерозподілу годин, відведених на розвиток координаційних
здібностей, у юних легкоатлетів ЕГ після експерименту відзначалося достовірне
збільшення показників у таких тестах, як: «біг до набивних м'ячів» –1,5±0,1 с;
«балансування на гімнастичній лавці» – 1,2±0,1 с; «перешагування через гімнастичну
палицю» – 2,2±0,2 с; «стійка на одній нозі із закритими очима» – 7,6±0,5 с і «повороти
на гімнастичній лавці» – 1,5±0,2 (р<0,05) (табл.1).
Слід відзначити, що у юних легкоатлетів 13-15 років ЕГ, які спеціалізуються в
бігу на середні дистанції, в тестах «три перекиди» і «човниковий біг (3х10м)» –
відзначається також тенденція поліпшення показників, 0,4±0,03 і 0,9±0,07 с відповідно,
але вона не достовірна.
Аналізуючи дані таблиці, слід констатувати, що у юних легкоатлетів КГ
відзначається тенденція до поліпшення показників в таких тестах, як: «біг до набивних
м'ячів» – 0,2±0,01 с; «три перекиди» – 0,5±0,04 с і «човниковий біг (3х10м)» – 0,7±0,06
(р>0,05).
У ході дослідження встановлено, що в таких тестах, як: «балансування на
гімнастичній лавці»; «перешагування через гімнастичну палицю»; «стійка на одній
нозі із закритими очима» відзначається тенденція погіршення досліджуваних
показників (р>0,05).
Таблиця 1
Динаміка розвитку координаційних здібностей у юних легкоатлетів 13-15
років (ЕГ і КГ), які спеціалізуються в бігу на середні дистанції
Тести
Біг до набивних
м'ячів, с
Балансування на
лавці, с
Три перекиди, с
Перешагування через
палицю, с
Стійка на нозі з
закритими очима, с
Човниковий біг
(3х10м), с
Повороти на лавці, с

Початок
Кінець
Приріст, %
Початок
Кінець
Приріст, %
Початок
Кінець
Приріст, %
Початок
Кінець
Приріст, %
Початок
Кінець
Приріст, %
Початок
Кінець
Приріст, %
Початок
Кінець
Приріст, %

КГ ( ±m)
9,4±1,0
9,2±0,8
-2,13
7,7±0,7
7,9±0,6
2,60
5,6±0,3
5,1±0,3
-8,93
13,3±1,1
13,5±1,1
1,50
29,7±1,7
31±1,9
4,38
7,7±0,5
7±0,4
-9,09
7,5±0,5
7,9±0,6
5,33

ЕГ ( ±m)
9,5±0,9
8±0,7
-15,79
7,5±0,5
6,3±0,4
-16,00
5,4±0,4
5±0,2
-7,41
13,4±1,0
11,2±0,9
-16,42
29,1±1,6
36,7±2,1
26,12
7,8±0,4
6,9±0,4
-11,54
7,7±0,5
6,2±0,4
-19,48

t
0,67
2,09

p
>0,05
<0,05

0,7
2,11

>0,05
<0,05

0,64
0,61

>0,05
>0,05

0,69
2,02

>0,05
>0,05

0,72
2,18

>0,05
<0,05

0,59
0,68

>0,05
>0,05

0,77
2,08

>0,05
<0,05

Вельми примітним моментом є те, що після закінчення педагогічного
експерименту у юних легкоатлетів ЕГ відзначається достовірне збільшення показників
порівняно з КГ в таких тестах, як: «біг до набивних м'ячів» – 1,2±0,1 с; «балансування
на гімнастичній лавці» – 1,6±0,2 с; «стійка на одній нозі із закритими очима» –
5,7±0,5 с і «повороти на гімнастичній лавці» – 1,7±0,2 (р<0,05).
Проведений формуючий педагогічний експеримент дозволив встановити, що в
результаті перерозподілу годин, відведених на розвиток координаційних здібностей
протягом тренування юних легкоатлетів ЕГ до кінця експерименту вдалося істотно
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знизити кількість зіткнень і падінь в процесі бігу по дистанції на 25,0±4,8 та 9,8±2,6
разів відповідно (р<0,05).
Характерно, що у юних спортсменів КГ до кінця експерименту спостерігалася
велика кількість зіткнень і падінь в ході бігу по дистанції, що негативно
відображується на досягненні спортивних результатів. Дослідження дозволили
встановити, що у юних легкоатлетів КГ, що спеціалізуються в бігу на 800 і 1500 м в
результаті застосування традиційної системи тренування відмічається недостовірне
збільшення кількості зіткнень на 3,8±0,4 рази і зниження падінь на 1,9±0,1 раз в
процесі бігу по стадіону (р>0,05).
В результаті перерозподілу годин, відведених на розвиток координаційних
здібностей в тренувальному процесі юних легкоатлетів ЕГ, що спеціалізуються в бігу
на 800 і 1500 м до кінця експерименту в результаті достовірного зниження кількості
зіткнень і падінь вдалося істотно поліпшити результати в змагальній вправі на
10,0±1,4 с і 11,0±2,1 с відповідно (р<0,05).
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження
дозволяє зробити висновок, що впровадження в тренувальний процес юних
легкоатлетів 13-15 років, які спеціалізуються в бігу на середні дистанції 800 та 1500 м,
вправ на розвиток координаційних здібностей дозволяє істотно знизити кількість
зіткнень і падінь в процесі бігу по дистанції і тим самим забезпечує досягнення
високих спортивних результатів.
В подальшому ми плануємо дослідити особливості розвитку швидкісно-силових
здібностей юних легкоатлетів.
1.
2.

3.

4.

5.
6.
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АНОТАЦІЇ
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЛЕГКОАТЛЕТІВ,
ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ
У БІГУ НА СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ
Олена Черненко, Катерина Черненко, Андрій Черненко
Запорізький національний університет, Запорізький національний технічний університет
Встановлено, що серед різноманіття різних видів прояву координаційних здібностей для

451

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
юних легкоатлетів, які спеціалізуються в бігу на середні дистанції, визначальне значення має
положення рівноваги, яке забезпечує стійкість спортсмена в процесі бігу по дистанції. Досліджено
46 легкоатлетів 13-15 років. Проведене дослідження дозволяє констатувати, що впровадження в
тренувальний процес юних легкоатлетів 13-15 років, які спеціалізуються в бігу на середні
дистанції 800 та 1500 м, вправ на розвиток специфічних координаційних здібностей дозволяє
істотно знизити кількість зіткнень і падінь в процесі бігу по дистанції і тим самим забезпечує
досягнення високих спортивних результатів. Встановлено, що перерозподіл годин, відведених на
розвиток координаційних здібностей юних легкоатлетів та впровадження експериментальної
програми розвитку координаційних здібностей сприяли статистично вірогідній перевазі
результатів спортсменів експериментальної групи.
Ключові слова: координаційні здібності, легкоатлети, 13-15 років, біг на середні дистанції,
тестування.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БЕГА НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ
Елена Черненко, Екатерина Черненко, Андрей Черненко
Запорожский национальный университет,
Запорожский национальный технический университет
Установлено, что среди разнообразия разных видов проявления координационных
способностей для юных легкоатлетов, специализирующихся в беге на средние дистанции,
определяющим является сохранение равновесия, которое обеспечивает устойчивость спортсмена в
процессе бега по дистанции. Обследовано 46 легкоатлетов 13-15 лет. Проведенное исследование
позволяет констатировать, что внедрение в тренировочный процесс юных легкоатлетов 13-15 лет,
специализирующихся в беге на средние дистанции 800 и 1500 м, упражнения на развитие
специфических координационных способностей позволяет существенно снизить количество
столкновений и падений в процессе бега по дистанции и тем самым обеспечивает достижение
высоких спортивных результатов. Установлено, что перераспределение часов, отведенных на
развитие координационных способностей юных легкоатлетов и внедрение экспериментальной
программы развития координационных способностей способствовали статистически
достоверному преимуществу результатов спортсменов экспериментальной группы.
Ключевые слова: координационные способности, легкоатлеты, 13-15 лет, бег на средние
дистанции, тестирование.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БЕГА НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ
Елена Черненко, Екатерина Черненко, Андрей Черненко
Запорожский национальный университет,
Запорожский национальный технический университет
It is set that among the variety of different types of coordinating capabilities display for young
athletes, specializing at run on midranges, determining is the maintainance of equilibrium which provides
stability of sportsman in the process of run on distance. 46 athletes at the age of 13-15 years were
expected. The conducted investigation allows to state that the introduction in the training process of
young athletes 13-15 years, specializing at run on 800 m and 1500 m midranges, of exercise on
development of specific coordinating capabilities allows substantially to reduce the amount of collisions
and falling in the process of run on distance and by the same provides the achievement of high sporting
results. It is set that redistribution of time, taken on development of coordinating capabilities of young
athletes and introduction of the experimental program of development of coordinating capabilities
promoted statistically to reliable advantage of results of sportsmen in experimental group.
Key words: coordinating capabilities, athletes, 13-15 years, run on midranges, testing.

ІНФОРМАТИВНІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ ТЕСТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ СТРИБУНІВ У ВИСОТУ
З РОЗБІГУ
Віктор Шаверський
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Постановка проблеми. Ефективне функціонування системи управління
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неможливе без інформації про стан системи, якою управляють; без здійснення передачі
цієї інформації до місця її переробки з метою вдосконалення команд управління;
реалізації команд управління, контролю за їх ефективністю, характерних для
спортивної діяльності.
При управлінні такою складною динамічною системою, як багаторічна спортивна
підготовка, де як керуюча підсистема виступає тренер, а керована – спортсмен,
необхідно враховувати всі основні закономірності управління. Різні, часто мінливі
стани спортсмена під впливом найрізноманітніших факторів, повинні постійно
враховуватися шляхом внесення поправок до програми тренування. Ці завдання
вирішуються на основі використання тестів спеціальної фізичної та технічної
підготовленості, завдяки яким керуюча система повинна отримувати інформацію про
ефект, що досягається тією чи іншою дією тренера.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасний навчально-тренувальний
процес кваліфікованих стрибунів у висоту з розбігу має складну структуру
взаємопов’язаних компонентів, які спрямовані на вдосконалення спеціальної фізичної
підготовленості, технічної майстерності, виховання вольових якостей [1–3, 6, 8].
Найбільшу ефективність процесу спортивного тренування забезпечує
спрямований розвиток спеціальних фізичних якостей і вдосконалення рухових дій
спортсменів на різних етапах підготовки [2, 3, 6, 8].
З метою контрою за навчально-тренувальним процесом фахівцями активно
ведеться пошук найбільш інформативних і надійних тестів, визначаються основні
параметри техніки та спеціальних фізичних якостей для певних етапів спортивної
підготовки [1–3, 5–7].
Зв’язок роботи з науковими темами. Наукове дослідження проводилося згідно
тематичного плану науково-дослідної роботи Житомирського державного університету
імені Івана Франка та згідно теми 2.3.5.1п «Удосконалення теоретико-методичних
основ управління системою підготовки спортсменів швидкісно-силових видів спорту»,
Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006–
2010 рр. Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту. Номер держреєстрації:
0108V008210.
Мета дослідження – дослідити найбільш інформативні та надійні тести
спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих стрибунів у висоту з розбігу та
з’ясувати їх зв’язок зі спортивним результатом.
Мета та організація досліджень. Проведений аналіз інформативності великої
кількості тестів спеціальної фізичної підготовленості спортсменів показав, що всі вони
є важливими характеристиками, які в сукупності й визначають спортивний результат.
Разом з тим, серед цієї кількості тестів необхідно було визначити найбільш
інформативні та надійні тести. Для цього був використаний факторний аналіз, тому що
основною метою факторного аналізу є виділення найбільш інформативних і значущих
параметрів з деякої певної сукупності випадкових параметрів.
На відміну від більшості відомих праць, у цій роботі факторний аналіз
розглядається з позицій аналізу орієнтації та розмірів багатомірного кореляційного
еліпсоїда повного вектора спеціальних фізичних параметрів [2].
Результати досліджень та їх обговорення. Для виконання цієї частини роботи
було проведено анкетування провідних тренерів України. З’ясувалося, що 35%
тренерів вважають недоцільним використання існуючих тестів зі спеціальної фізичної
підготовленості стрибунів у висоту з розбігу через низький рівень інформативності
отриманих даних і недостовірний взаємозв’язок зі спортивним результатом. Близько
32% – висловили думку, що часте застосування тестування призводить до того, що
саме воно стає засобом підготовки і при цьому втрачається цінність самого
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призначення тестування, до того ж часте застосування тестів є, на їхню думку,
інструментом швидкого входження у стан спортивної форми. 90% тренерів вважають,
що необхідно здійснювати суто індивідуальний підхід до оцінки спеціальної фізичної
підготовленості спортсменів, а критерії, відповідно, повинні бути специфічні та
притаманні тільки цим спортсменам. Усі 100% респондентів хотіли б мати у своєму
розпорядженні об’єктивні методики, які б дозволили з найменшими витратами часу
діагностувати спеціальну фізичну підготовленість своїх учнів.
Установлено, що однією з невирішених проблем педагогічного контролю є
відсутність технології проведення тестування, стандартизації аналізу отриманих
результатів, а наявність великої кількості тестів, які застосовуються на різних етапах у
тренувальному процесі стрибунів у висоту з розбігу, не відповідає вимогам надійності
й інформативності, що не дає змоги здійснити точне прогнозування результативності
та вносити необхідні корективи у процес підготовки.
Використовувані методи оцінки стану готовності спортсменів не дозволяють, з
урахуванням специфіки основної змагальної вправи, застосовувати їх як об’єктивні
критерії на різних етапах підготовки. У той же час тенденція до інтенсифікації
тренувального процесу, акцент у роботі тренерів на досягнення спортсменом
запланованого рівня підготовки припускає оптимізацію системи управління
тренувальним процесом, яка здійснюється за допомогою систематичного контролю,
прогнозування, з використанням комплексу інформативних і надійних тестів, які
адекватно відображають специфіку рухової діяльності спортсмена, а також корекцію
тренувальних програм.
Наші дослідження засвідчили, що велика кількість тестів, які застосовуються на
різних етапах багаторічного тренувального процесу, не відповідає вимогам надійності
й інформативності.
Отже, нам не вдалося встановити ступінь надійності для тесту Купера (12хвилинний біг по доріжці стадіону), тому що його застосовують лише окремі
спортсмени і тільки одноразово, у першій половині жовтня; до того ж тест виявився
для стрибунів неспецифічним. Не вдалося встановити ступінь надійності й для таких
тестів, як ривок штанги, кидки ядра 4 кг двома руками знизу, десятикратний стрибок із
місця з ноги на ногу та багато інших.
Визначення ступеня надійності деяких спринтерських вправ високої
інтенсивності (біг 60 м, 80 м, 100 м) також викликало труднощі, що пояснюється
негативним до них ставленням із боку спортсменів у зв’язку зі значними зусиллями на
мобілізацію при спрямованості показати високі результати. Аналогічну ситуацію ми
спостерігали і стосовно деяких стрибкових і силових моторних завдань.
Так, зокрема, у фахівців існує думка, що можна стрибнути вище, якщо у вправі
«присідання-вставання зі штангою на плечах» показати якнайкращий результат. Однак
атлети екстра-класу, що підвищували своє особисте досягнення в даній вправі-тесті, не
показували високих результатів у стрибках. Мало того, ціла плеяда талановитих
стрибунів у висоту змушена була залишити й зараз залишає спорт через травми колін,
які виникали й виникають при виконанні цієї вправи. Наші дослідження виявили, що
прямого зв’язку між досягненнями в цій вправі та змагальними результатами немає. І
все-таки надмірний акцент на розвиток силових якостей зіграв свою негативну роль. І
сьогодні ми втрачаємо велику кількість перспективних стрибунів, які використовують
цей тест.
З великої кількості контрольних тестів ми відібрали ті, які мають найбільший
зв’язок зі спортивним результатом на різних етапах багаторічної підготовки й науково
обґрунтовані з теоретичної та практичної точки зору (коефіцієнт кореляції від r = 0,462
до r = 0,964 відповідно): біг 30 м з високого старту; швидкість спринтерського бігу (10
454

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
м з ходу); стрибок угору з місця з двох ніг; стрибок у довжину з місця з двох ніг;
потрійний стрибок з ноги на ногу з місця; стрибок угору, стоячи на поштовховій нозі за
рахунок маху іншої ноги; стрибок угору з трьох кроків розбігу (табл. 1). Динаміка
розвитку цих параметрів у спортсменів 17 років (абсолютні величини) наведена в табл.
2.
Таблиця 1
Взаємозв’язок найзначущіших тестів спеціальної фізичної підготовки з
результатом у стрибках у висоту (коефіцієнт кореляції)

Біг 30 м з високого старту
Швидкість спринтерського бігу (10
м з ходу)
Стрибок вгору з місця з двох ніг
Стрибок у довжину з місця з двох
ніг
Потрійний стрибок з ноги на ногу
з місця
Стрибок вгору, стоячи на поштовховій нозі, за рахунок маху другої
ноги
Стрибок вгору з трьох кроків
розбігу

2,28-2,41

1,98-2,08

1,90-1,98

1,80-1,90

1,65-1,75

1,55-1,65

1,45-1,55

Показники

1,30-1,45

1,15-1,20

Результат у стрибках у висоту, м

0,462 0,473 0,489 0,504 0,625 0,634 0,652 0,673 0,691
0,513 0,564 0,573 0,576 0,582 0,641 0,667 0,682 0,715
0,626 0,634 0,658 0,773 0,784 0,595 0,539 0,513 0,504
0,619 0,622 0,639 0,657 0,561 0,543 0,521 0,503 0,482
0,701 0,710 0,716 0,732 0,606 0,592 0,565 0,525 0,504
0,614 0,627 0,636 0,643 0,675 0,702 0,715 0,721 0,865
0,716 0,730 0,743 0,761 0,772 0,823 0,877 0,931 0,964

Примітки: коефіцієнти значущі: r = 0,410, Р = 0,05; МСМК – r = 0,470, Р = 0,05
Аналіз результатів досліджень засвідчує, що високий коефіцієнт кореляції зі
стрибком у висоту мають тести швидкісно-силового характеру (стрибок вгору з місця з
двох ніг – r = 0,626-0,784; стрибок у довжину з місця з двох ніг – r = 0,619-0,657;
потрійний стрибок з ноги на ногу з місця – r = 0,701-0,732), але тільки на рівні від
новачків до нормативу ІІ розряду. Зі зростанням кваліфікації коефіцієнт кореляції, який
має зв’язок із швидкісно-силовими параметрами, значно зменшується. На рівні від І
розряду до майстрів спорту міжнародного класу високий коефіцієнт кореляції
виявлений зі швидкісними параметрами (біг на 30 м з високого старту – r = 0,6520,691; біг на 10 м з ходу – r = 0,667-0,715) і вправами, які за структурою мають
схожість з основною спортивною вправою (стрибок вгору, стоячи на поштовховій нозі,
за рахунок маху другої ноги – r = 0,715-0,865; стрибок вгору з трьох кроків розбігу –
r = 0,877-0,964).
Таблиця 2
Показники спеціальної фізичної підготовки і спортивний результат стрибунів у
висоту (вік 17 років)
Показники
Спортивний результат, м
Біг 30м з високого старту, с
Швидкість спринтерського бігу
(10 м з ходу), м·с-1
Стрибок вгору з місця з двох
ніг, м
Стрибок у довжину з місця, м
Потрійний стрибок з ноги на
ногу з місця, м

Порядковий номер спортсменів у групі
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2,05 1,96 2,05 2,05 1,96 1,93 1,96 2,08 2,00 1,95 2,06 2,05
4,14 4,23 4,19 4,17 4,34 4,28 4,28 4,16 4,25 4,26 4,11 4,16
8,9

8,4

8,7

8,8

8,3

8,4

8,3

8,8

8,4

8,3

8,9

9,0

0,78 0,73 0,79 0,78 0,72 0,71 0,74 0,80 0,78 0,74 0,80 0,79
2,86 2,68 2,79 2,82 2,64 2,56 2,63 2,90 2,80 2,61 2,88 2,84
9,26 9,07 9,32 9,21 9,01 9,02 9,05 9,35 9,12 9,01 9,30 9,23

455

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
Стрибок вгору, стоячи
на поштовховій нозі, за рахунок 0,64 0,60 0,65 0,63 0,60 0,60 0,61 0,66 0,65 0,62 0,68 0,66
маху другої ноги, м
Стрибок вгору з трьох кроків
0,88 0,76 0,89 0,88 0,74 0,72 0,78 0,90 0,82 0,77 0,90 0,89
розбігу, м

Висновки
1. При аналізі підготовки стрибунів у висоту з розбігу спостерігається дуже
однорідний склад групи у розумінні параметричної близькості спортсменів у групі.
Спеціальні фізичні параметри виявляються «квазідетермінованими» з малою
дисперсією, – що й зумовлює їхню параметричну близькість. Остання обставина
висуває підвищені вимоги до точності спектрального алгебраїчного аналізу
кореляційних матриць параметрів (eps < 10-12).
2. Спектральний аналіз кореляційних матриць параметрів підтверджує
теоретичний висновок про максимальне число найінформативніших параметрів, яке
дорівнює 7: біг 30 м з високого старту; швидкість спринтерського бігу (10 м з ходу);
стрибок угору з місця з двох ніг; стрибок у довжину з місця з двох ніг; потрійний
стрибок з ноги на ногу з місця; стрибок угору, стоячи на поштовховій нозі, за рахунок
маху іншої ноги; стрибок угору з трьох кроків розбігу.
3. Включення у блок контролю обмеженої кількості тестів, які адекватно
відображають вирішення завдань етапів підготовки, дозволяє з’ясувати, чи досяг
спортсмен бажаних кондицій для переходу до наступних програм тренування, тобто
відповісти на питання: вирішенні чи ні завдання етапу. Крім того, відібрані тести
спеціальної фізичної підготовленості необхідні для подальшої розробки методики
прогнозування результативності стрибунів у висоту.
Перспективи подальших досліджень. Проведені дослідження свідчать про
необхідність подальшого визначення найінформативніших тестів спеціальної фізичної
підготовленості для всіх швидкісно-силових видів легкої атлетики.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
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АНОТАЦІЇ
ІНФОРМАТИВНІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ ТЕСТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ СТРИБУНІВ У ВИСОТУ З РОЗБІГУ
Віктор Шаверський
Житомирський державний університет імені Івана Франка
При управлінні такою складною динамічною системою, як багаторічна спортивна
підготовка, де як керуюча підсистема виступає тренер, а керована – спортсмен, необхідно
враховувати всі основні закономірності управління. Різні, часто мінливі стани спортсмена під
впливом найрізноманітніших факторів повинні постійно враховуватися шляхом внесення поправок
до програми тренування. Ці завдання вирішуються на основі використання тестів спеціальної
фізичної та технічної підготовленості, завдяки яким керуюча система повинна отримувати
інформацію про ефект, що досягається тією чи іншою дією тренера.
У цій статті стояло завдання відібрати інформативні та надійні тести, які характеризують
спеціальну фізичну підготовленість кваліфікованих стрибунів у висоту з розбігу.
Ключові слова: інформативність, надійність, управління, тести, параметри, тренування.
ИНФОРМАТИВНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ ТЕСТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПРЫГУН В ВЫСОТУ С РАЗБЕГА
Виктор Шаверський
Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
При управлении такой сложной динамической системой, как многолетняя спортивная
подготовка, где как управляющая подсистема выступает тренер, а управляемая – спортсмен,
необходимо учитывать все основные закономерности управления. Разные, часто непостоянные
состояния спортсмена под влиянием разнообразных факторов должны постоянно учитываться
путем внесения поправок в программу тренировки. Эти задачи решаются на основе использования
тестов специальной физической и технической подготовленности, благодаря которым
управляющая система должна получать информацию об эффекте, который достигается тем или
иным действием тренера.
В этой статье стояла задача отобрать информативные и надежные тесты, которые
характеризуют специальную физическую подготовленность квалифицированных прыгунов в
высоту с разбега.
Ключевые слова: информативность, надежность, управление, тесты, параметры,
тренировка.
INFORMATIVENESS AND RELIABILITY TESTS SPECIAL PHYSICAL QUALIFIED
JUMPERS IN HEIGHT WITH TAKEOFF
Victor Shaverskyy
Zhytomyr State University named after Ivan Franko
Managing such a complex dynamic system as sports training, with the coach being a leading
subsystem and athletes being subordinates, it is necessary to account for all major patterns of
management. Different, often changeable conditions of athletes, influenced by the most diverse factors,
should always be considered by amending the training program. These tasks are measured by using tests
on special physical and technical preparedness, by which the leading subsystem should get information on
the effect which is achieved by a particular activity of the coach.
This paper is aimed at selecting informative and reliable tests, which characterize the special
physical preparedness of qualified high-jumpers with a running start.
Key-words: informational content, reliability, management, tests, parameters, training.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ И ВІДБОРУ СПОРТСМЕНІВ
НА РІЗНИХ ЕТАПАХ БАГАТОРІЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
Оксана Шинкарук
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз
даних літературних джерел з питань багаторічної підготовки показав, що впродовж
кількох десятиліть система підготовки спортсменів удосконалюється, що свідчить про
її динамічність та необхідність подальшого дослідження її елементів. Одним з таких
елементів керування багаторічною підготовкою є відбір спортсменів і орієнтація їх
підготовки [1-4, 7].
Система спортивного відбору та орієнтації, її елементи на практиці не пов'язані з
особливостями підготовки спортсменів на різних етапах, що не дозволяє своєчасно та
якісно здійснювати процес пошуку перспективних спортсменів і орієнтації підготовки
з урахуванням їх індивідуальних особливостей, і завдань тренувального процесу.
Не менш важливою проблемою є те, що програми та навчальні плани, які діють в
системі спорту, будувалися на засадах принципів, сформованих ще в 1950-ті роки, та
практично не відображали масив знань і практичний досвід, який накопичено у сфері
раціональної побудови багаторічної підготовки, орієнтованої на повне розкриття
індивідуальних можливостей кожного спортсмена в оптимальній віковій зоні[6].
Консерватизм державної системи, територіальні та відомчі інтереси і протиріччя,
недосконалі критерії оцінки ефективності роботи спортивної організації та ряд інших
чинників створили труднощі щодо оптимізації системи підготовки віддаленого і
найближчого резерву. Літературний аналіз показує необхідність удосконалення
системи підготовки спортсменів у відповідності до закономірностей спортивного
відбору, орієнтації атлетів з урахуванням їх схильності та індивідуальних
особливостей, принципів побудови тренувального процесу.
Зв'язок з науковими програмами або практичними завданнями. Робота
виконана в рамках науково-дослідної теми 2.34 " Технологія відбору та орієнтації
спортсменів-початківців в різних видах спорту» відповідно до «Зведеного плану НДР у
галузі фізичної культури і спорту на 2011 - 2015 рр.» Міністерства України у справах
сім’ї, молоді та спорту.
Мета - на основі комплексного аналізуобґрунтувати організаційні основи
підготовки и відбору спортсменів на різних етапах багаторічного вдосконалення.
Методи досліджень. В роботі були використані аналіз даних спеціальної
науково-методичної літератури, аналіз даних Internet, співставлення, узагальнення,
педагогічне спостереження.
Результати досліджень та їхнє обговорення. Всебічний аналіз даних тривалих
наукових досліджень і літературних джерел [5-8]дозволяє стверджувати, що впродовж
кількох десятиліть в Україні формувалися основи багаторічної підготовки до вищих
досягнень в процесі розвитку складної системи дитячих спортивних шкіл,
спеціалізованих класів та спеціалізованих дитячих спортивних шкіл, шкіл вищої
спортивної майстерності, інтернатів спортивного профілю, училищ олімпійського
резерву та фізичної культури, експериментальних груп олімпійської підготовки,
опорних пунктів олімпійської підготовки, центрів олімпійської підготовки збірних
команд з видів спорту країни, ДСТ, відомств тощо.
В цілому система підготовки віддаленого резерву була досить стабільна і
ефективна, хоча і не завжди економічна з позицій масштабності підготовки дітей для
системи олімпійського спорту. Розвиток науки в галузі спортивної підготовки і
результати останніх виступів спортсменів на міжнародній арені свідчать про
необхідність, з урахуванням сучасних умов трансформації українського спорту,
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вдосконалювати процес підготовки спортсменів шляхом реалізації обґрунтованої
системи відбору віддаленого і найближчого резерву, а також спортсменів претендентів на потрапляння в збірні команди України.
Система дитячо-юнацького та резервного спорту є основою для подальшої
цілеспрямованої підготовки до головних змагань у спорті вищих досягнень. Саме
централізована підготовка у дитячо-юнацьких спортивних школах та спортивних
школах олімпійського резерву створюють передумови для юного спортсмена
потрапити в спеціалізовані училища олімпійського резерву, центрів олімпійської
підготовки і національні збірні команди України, які є найважливішими компонентами
структури цілеспрямованої системи олімпійської підготовки. Підготовка спортсмена
здійснюється через основні структурні елементи: дитячо-юнацьку спортивну школу,
школу спортивного профілю, училище фізичної культури, центр олімпійської
підготовки, де сконцентровані спортсмени вищої кваліфікації і створюються
повноцінні умови для їхньої підготовки і навчання; можливості ефективно поєднувати
підготовку та участь у змаганнях у складі збірних команд з повноцінною підготовкою
на місцях; планомірне оновлення збірних команд спортсменами з центрів олімпійської
підготовки, які є найбільш перспективних чи досягли високих результатів.
Наявність таких центрів дозволяє створити необхідні умови для перспективного
спортивного резерву шляхом залучення найбільш обдарованих спортсменів зі
спортивних шкіл та інтернатів (училищ, ліцеїв) для централізованої підготовки.
Принциповим у даному підході є підпорядкованість всієї діяльності центрів і структур
дитячо-юнацького спорту, що взаємодіють з ними, завданням багатоступеневого
відбору перспективних спортсменів та організації їх повноцінної підготовки до
найближчих та наступних Олімпійських ігор.
При формуванні організаційних основ раціональної системи багаторічної
підготовки на її різних рівнях - у збірних командах, найближчому і віддаленому резерві
- важливо не тільки оптимізувати організаційну структуру (збірні команди, центри
олімпійської підготовки, ШВСМ, училища, ДЮСШ та СДЮСШОР тощо), але і
забезпечити дотримання ряду основних положень. Для реалізації успішної підготовки і
багаторічного відбору спортсменів необхідно, щоб всі організаційні структури, всі
етапи багаторічного вдосконалення мали рівне право на необхідне матеріальнотехнічне, фінансове, кадрове, науково-методичне та медичне забезпечення.
Концентрація уваги на основному складі збірних команд та нехтування роботою з
найближчим та віддаленим резервом, є недоречним, що неминуче негативно
позначиться на ефективності олімпійської підготовки.
Наступне положення стосується забезпечення оптимального співвідношення
кількості спортсменів, які знаходяться на різних етапах багаторічного вдосконалення, і
передбачає постійний відсів недостатньо перспективних, з точки зору інтересів
олімпійської підготовки, спортсменів і залучення перспективних дітей. Реалізація
цього положення вимагає залучення максимальної кількості дітей в систему
тестування стану їх здоров'я, особливостей статури, фізичних можливостей і
короткотривалого початкового навчання в межах 20-30 занять.
Першому етапу і першому рівню передує 2-3-місячний специфічний період
масового навчання основам виду спорту в обсязі 20-30 занять. Наявність такого
підходу дозволяє поповнити ДЮСШ перспективними дітьми і вирішити питання
підготовки повноцінного спортивного резерву.
Щорічно в систему ДЮСШ для підготовки на першому етапі багаторічного
удосконалення повинно залучатися близько 20-22 тис. перспективних дітей, відібраних
у результаті 2-3-місячного масового навчання основам видів спорту.
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Передова практика та спортивна наука дозволяють стверджувати, що з 10-15
дітей, які пройшли курс початкового навчання в ДЮСШ, в середньому лише одна
дитина, має явну схильність до занять даним видом спорту, і може привернути до себе
увагу фахівців. Таким чином, для того щоб щорічно залучати в ДЮСШ 20-22 тис.
дітей, необхідно залучити в систему масового навчання не менше 220-250 тис. дітей.
Це співвідношення може бути змінено лише у бік збільшення кількості дітей,
залучених до масового навчання, що стане гарантією підвищення перспективності
дітей, які прийняті у дитячі спортивні школи.
Таблиця 1
Формування контингенту спортсменів на різних етапах багаторічного
вдосконалення
Період
Кількість спортсменів, осіб
Рівень
знахоЕтап
підготовки
дження на За роками
На етапі
На рівні
етапі, рік
I рівень. Масове навчання дітей у системі шкільного спорту — проходженнянавчання
основам олімпійських видів спорту
1,5—3 міс. до 30 занять
220 000—250 000
II рівень —
початкова підготовка 1
віддалений
резерв збірних
2
команд
попередня
базова
підготовка
3
4

20 000–
22 000
10 000–
12 000
2500
2000

30 000–
34 000

IIІ рівень —
спеціалізована базова
найближчий
підготовка
резерв збірних
команд
підготовка до вищих
досягнень

5
6
7
8
9

1500
1200
1000
800
700

3700

IY рівень

10
11
12
13

550
500
450
400

1900

збереження
14
спортивних досягнень 15
16

350
250
150

800

максимальна
реалізація
індивідуальних
можливостей

34 500–
38 500

4500

5200
1500
2700

Необхідність реалізації широкої програми масового навчання дітей основам
різних видів спорту вимагає реорганізації системи фізичного виховання школярів в бік
підвищення ролі спортивної спеціалізації, тісного взаємозв'язку діяльності
загальноосвітніх шкіл та ДЮСШ. Значна частина школярів, пройшли один або кілька
курсів масового навчання, але не потрапивши в ДЮСШ, здатна до активної участі в
системі масового спорту не тільки в школі, але і в подальшому житті. Таким чином,
створюються широкі передумови для удосконалення системи шкільного фізичного
виховання в найбільш перспективному і привабливому для дітей напрямку спортивному, з формуванням системи внутрішніх шкільних та позашкільних змагань.
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На етапі початкової підготовки відбувається поступовий відсів недостатньо
перспективних дітей, і до другого року підготовки приступає 10-12 тис. дітей (табл. 1).
Після закінчення дворічного етапу початкової підготовки більша частина дітей
відраховується з ДЮСШ і залишається в системі масового шкільного спорту. Лише
кожна четверта дитина, у якої виявлені виражені здібності до ефективних занять даним
видом спорту, може бути переведена на другий етап багаторічного вдосконалення етап попередньої базової підготовки. Таким чином, на початку третього року навчання
в ДЮСШ повинно залишитися всього 2500 найбільш перспективних дітей, а
наприкінці року - 2000 дітей, які переводяться на четвертий рік навчання.
Стисле обґрунтування етапів навчання і підготовки.
Масове навчання. План на одного тренера - 4 групи по 8-12 осіб. Три цикли
навчання протягом року. Загальна кількість учнів протягом року - 110-125 осіб.
Кількість відібраних в ДЮСШ - 10-12 осіб. Загальна кількість тренерів,
залучених до системи масового навчання - 2 тис. осіб.
Етап початкової підготовки. На цьому етапі в ДЮСШ повинні навчатися 30 - 34
тис. дітей при триразових заняттях на тиждень. Оптимальна кількість груп у одного
тренера - 4 (10 осіб в групі), кількість дітей - 40. Загальна кількість тренерів на цьому
етапі - 750-800 осіб.
Етап попередньої базової підготовки. На цьому етапі в ДЮСШ повинні навчатися
4500 осіб при 4-5-разових заняттях на тиждень. Оптимальна кількість груп у одного
тренера - 2 (6-8 осіб в групі), кількість спортсменів - 12-16. Загальна кількість тренерів
на цьому етапі - 300-350 осіб.
Після закінчення четвертого року навчання в ДЮСШ (рівень підготовки
віддаленого резерву) значна частина дітей (75 %) переходять на п'ятий рік навчання і
наступний етап багаторічного вдосконалення - трирічний етап спеціалізованої базової
підготовки. Більшість дітей на цьому етапі багаторічної підготовки відрізняються
вираженою схильністю до досягнення високих результатів у даному виді спорту,
міцним здоров'ям, явно вираженою мотивацією. Тому відсоток дітей, які
відраховуються із ДЮСШ на цьому етапі, різко знижується: з 1500 дітей, які не
приступили до виконання навчального плану п'ятого року навчання в ДЮСШ,
наприкінці року залишається близько 80 % дітей - 1200 осіб, а після закінчення
програми шостого року - 1000 (83,3 %), які і приступають до освоєння навчального
плану заключного року цього етапу багаторічної підготовки.
Даний рівень включає два етапи підготовки - спеціалізований базовий та
підготовки до вищих досягнень. На етапі спеціалізованої базової підготовки
рекомендується навчання і тренування 3700 спортсменів і планується 8-10 занять на
тиждень. Кожен тренер працює з групою чисельністю 5-6 спортсменів. Кількість
тренерів на цьому етапі - 600-700 осіб. На етапі підготовки до вищих досягнень
кількість спортсменів залишається орієнтовно 1500, які тренуються по 10-12 занять на
тиждень. Кожен тренер працює з однією групою чисельністю 3-4 особи. Кількість
тренерів на цьому етапі - 350-450.
Головне завданнявідбору на початку цього рівня - оцінка перспектив досягнення
спортсменами високої майстерності в конкретних дисциплінах і видах змагань, а
основними критеріями виступають стійка мотивація до досягнення високої
майстерності, відсутність тих відхилень у стані здоров'я, які можуть перешкодити
підвищенню спортивної майстерності, психологічна і функціональна готовність до
перенесення великих навантажень, резерви подальшої адаптації функціональних
систем і механізмів, приросту рухових якостей, вдосконалення найважливіших
елементів техніки, складових тактичної і психологічної підготовленості.
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Безпосередньо при підготовці спортсмена до найвищих досягнень при відборі
найбільш важливим є оцінка перспектив досягнення спортсменами результатів
міжнародного класу, а основними критеріями - рівень мотивації до досягнення вершин
майстерності і відсутність відхилень у стані здоров'я, психологічна і функціональна
підготовленість до перенесення великих тренувальних і змагальних навантажень, в
тому числі в складних і незвичних умовах, здатність до максимальної реалізації
підготовленості в умовах жорсткої конкуренції на головних змаганнях і до досягнення
в таких змаганнях особистих рекордів, здатність до адекватного сприйняття змагальної
ситуації та відповідного варіювання різними компонентами технічної, фізичної та
інших видів підготовленості. Основним принципом етапу підготовки спортсменів до
вищих досягнень можна вважати застосування на даному етапі всього, що може
сприяти досягненню висот майстерності, з урахуванням принципової важливості
збереження здоров'я спортсменів.
Підготовка найсильніших спортсменів України з олімпійських видів спорту
здійснюється в штатних збірних командах під час зборів і змагань, у школах вищої
спортивної майстерності (ШВСМ) та центрах олімпійської підготовки, відділеннях
ДЮСШ та СДЮСШОР, спеціальних навчальних закладах спортивного профілю.
В цілому вся система підготовки спортсменів на рівнях національних збірних
команд та найближчого резерву об'ємна, охоплює контингент спортсменів і тренерів,
значно перевищує оптимальний (3000 чол.) для успішної підготовки до Ігор Олімпіад.
На жаль, вона сформована досить хаотично, з порушенням базових організаційних
положень, які стосуються чітких відмінностей у завданнях та діяльності різних
структур, нез'ясовним дублюванням функцій.
Найважливішим напрямом вдосконалення цієї роботи має стати встановлення
числа, а також якісної структури складу спортсменів. Природно, що повинні
дотримуватися оптимального співвідношення спортсменів, які спеціалізуються у
певних видах спорту, які належать до різних вікових груп та розроблятися чіткі
критерії постійного оновлення складу молодими перспективними спортсменами.
Одним з найважливіших показників, що свідчить про ефективність підготовки на
етапах максимальної реалізації індивідуальних можливостей і збереження досягнень
(четвертий рівень), є здатність спортсменів демонструвати в головних стартах
чотириріччя найвищі спортивні результати. Для тих, хто вперше бере участь у великих
міжнародних стартах, як правило, це ― особистий рекорд, а для досвідчених
спортсменів, які вже кілька років поспіль виступають на високому рівні, у тому числі і
в Олімпійських іграх, ― як мінімум, результат, який неістотно відрізняється від
найвищого особистого досягнення.
Висновки. Якісне керування тренувальним процесом можливо в органічній
взаємодії системи відбору та орієнтації спортсменів з етапами багаторічного
вдосконалення. Формування перспективного резерву шляхом залучення найбільш
обдарованих дітей зі спортивних шкіл та училищ до централізованої підготовки з
подальшою максимальною реалізацією індивідуальних можливостей може бути
здійснене при взаємодії дитячо-юнацького та резервного спорту, а також спорту вищих
досягнень.
ЛІТЕРАТУРА
1.
Бальсевич В. К. Контуры новой стратегии подготовки спортсменов олимпийского
класса / В. К. Бальсевич // Теория и практика физ. культуры. — 2001. — № 4. — С.
9—10.
2.
Давыдов В. Ю. Теоретические основы спортивного отбора и специализации в
олимпийских водных видах спорта дистанционного характера :автореф. дис. …
доктора биол. наук / В. Ю. Давыдов — М., 2002. — 40 с.
462

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Никитушкин В. Г. Теория и методика юношеского спорта / В. Г. Никитушкин. — М.:
Физкультура и спорт, 2010. — 203 с.: ил.
Платонов В. Н. Спорт высших достижений и подготовка национальных команд к
Олимпийским играм / В. Н. Платонов. — М.: Сов.спорт, 2010. — 310 с.
Шинкарук О. Теорія і методика підготовки спортсменів: управління, контроль,
відбір, моделювання та прогнозування в олімпійському спорті/ О. Шинкарук.  К.:
Поліграфекспрес, 2013. – 136 с.
Шинкарук О. Концепцияформированиясистемыподготовки, отбораспортсменов и
ихориентации в процессе многолетнегосовершенствования/ О.Шинкарук // Ж-л
Педагогика, психология и медико-биологическиепроблемыфизическоговоспитания и
спорта. - Харьков, 2012.  № 12.  144148.
Шинкарук О. Формированиесистемымноголетнейподготовки: ретроспективный и
современныйанализпроблемы/ О.Шинкарук
// Ж-л Спортивний вісник
Придніпров’я. Днепропетровск, 2012. № 1.  С.197-201.
Шинкарук О. Современныйвзгляд на олимпийскуюподготовкуспортсменов в
Украине/ О.Шинкарук, М.Дутчак, Ю.Павленко / Ж-л Вестникспортивной науки. 
М.: 2013.  № 3  С. 1822
АНОТАЦІЇ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ И ВІДБОРУ СПОРТСМЕНІВ НА РІЗНИХ
ЕТАПАХ БАГАТОРІЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
Оксана Шинкарук
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Сформульовані основні положення про багаторічну підготовку, відбір та спортивну
орієнтацію як єдиного цілого, що ґрунтуються на необхідності тривалої підготовки до досягнення
високого спортивного результату та вимагають особливої уваги до спортсменів, які перебувають у
системі дитячо-юнацького та резервного спорту, спорту вищих досягнень; урахування
закономірностей спортивного відбору і напрямків орієнтації тренувального процесу для
підвищення його ефективності як в інтересах самої підготовки, так і фізичного виховання в
системі дошкільної та шкільної освіти; забезпечення оптимального співвідношення кількості
спортсменів на різних етапах багаторічного удосконалення, що передбачає постійний відбір
перспективних дітей; створення організаційних і методичних умов для ефективного
індивідуального розвитку виявлених спортивно обдарованих дітей та ефективної реалізації
можливостей змагальної спортивної діяльності, орієнтованої на максимальні досягнення.
Ключові слова: організаційні основи, відбір, орієнтація, підготовка, рівні.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ И ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ НА
РАЗНЫХ ЭТАПАХ МНОГОЛЕТНЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Оксана Шинкарук
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Сформулированы основные положения о многолетней подготовке, отбор и спортивную
ориентацию как единого целого, основанные на необходимости длительной подготовки к
достижению высокого спортивного результата и требуют особого внимания к спортсменам,
которые находятся в системе детско-юношеского и резервного спорта, спорта высших достижений;
учета закономерностей спортивного отбора и направлений ориентации тренировочного процесса
для повышения его эффективности как в интересах самой подготовки, так и физического
воспитания в системе дошкольного и школьного образования; обеспечение оптимального
соотношения количества спортсменов на различных этапах многолетнего совершенствования, что
предполагает постоянный отбор перспективных детей; создание организационных и методических
условий для эффективного индивидуального развития выявленных спортивно одаренных детей и
эффективной реализации возможностей соревновательной спортивной деятельности,
ориентированной на максимальные достижения.
Ключевые слова: организационные основы, отбор, ориентация, подготовка, уровне.
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ORGANIZATIONAL BASIS OF PREPARATION AND SELECTION ATHLETES AT
DIFFERENT STAGES PERENNIAL IMPROVEMENT
Oksana Shynkaruk
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
The basic provisions for long-term preparation, selection and sports orientation as a whole, based
on the extensive training necessary to achieve high sports results and require special attention to athletes
who are in the system for children and youth and reserve sport sports the highest achievements; taking
into account patterns of selection and sports orientation directions of the training process to improve
efficiency both in the interests of the training and physical education in the pre-school and school
education; ensure the optimal ratio of athletes at different stages of multi-improvement, which involves
constant selection of promising children; creating organizational and methodological conditions for
effective individual development identified sports gifted children and effective implementation capacity
of competitive sporting activities, focused on maximum achievement.
Key words: organizational framework, selection, orientation, training, level.

МОДЕЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТОК
Наталя Щепотіна
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Постановка проблеми. Тренувальний процес кваліфікованих спортсменів у
сучасних умовах вимагає обґрунтованого підходу до планування спортивної
підготовки, використання досягнень науки і техніки з метою одержання й аналізу
інформації про діяльність спортсменів [8]. Одним з найбільш ефективних підходів, що
дозволяють оптимізувати тренувальний процес з урахуванням тенденцій розвитку
певного виду спорту, є використання методів моделювання [2; 3; 5; 13; 14 та ін.].
Моделі спортивної майстерності, підготовленості та змагальної діяльності спортсменів
на різних етапах тренувального циклу є найбільш ефективними критеріями для оцінки
оперативних, поточних та етапних показників і порівняння їх з належними [3; 13; 15 та
ін.].
Визначення функціональних змін, які виникають в період тренувальних і
змагальних навантажень, необхідне перш за все для оцінки процесу адаптації, ступеня
втоми, рівня тренованості та працездатності спортсменів і є основою для здійснення
відновлювальних заходів. Висновки щодо впливу фізичних навантажень на організм
людини можна зробити лише на основі всебічного аналізу сукупності всіх реакцій
організму (включно з реакціями з боку центральної нервової системи, гормонального
апарату, серцево-судинної та дихальної систем, аналізаторів, обміну речовин і т.д.)
[10].
Вивчення динаміки функціональних показників на різних етапах тренувального
макроциклу дозволить визначити модельні характеристики функціональної
підготовленості кваліфікованих волейболісток.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення функціональних резервів
організму спортсменів є однією з фундаментальних проблем, яку вивчають як фахівці
фізіології спорту [6; 7; 11; 17 та ін.], так і спортивного тренування [2; 3; 8; 16 та ін.].
Зокрема, показники функціональної підготовленості спортсменів командних ігрових
видів спорту досліджували В. Горбуля, В . Горбуля, О. Горбуля [1], Ж.Л. Козіна [2],
В.М. Костюкевич [3], Ю.Д. Свистун зі співавт. [9], В.М. Фаворитов, І.Є. Дядечко, Т.В.
Мельник [12] та ін. Разом з тим, недостатньо досліджено проблему зміни показників
функціональної підготовленості кваліфікованих волейболісток на етапах макроциклу.
Крім того, актуальним залишаться питання розробки модельних характеристик
функціональної підготовленості кваліфікованих волейболісток.
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження
виконане відповідно до «Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної
культури та спорту на 2011–2015 рр.» за темою 2.4. «Теоретико-методичні основи
індивідуалізації навчально-тренувального процесу в ігрових видах спорту» (номер
державної реєстрації 0112U002001).
Мета дослідження – вивчити зміну показників функціональної підготовленості
кваліфікованих волейболісток на етапах макроциклу і на основі отриманих результатів
розробити модельні характеристики.
Методи і організація досліджень.
У роботі використовувались наступні методи дослідження: теоретичний аналіз та
узагальнення науково-методичної і спеціальної літератури, педагогічне спостереження,
функціональна діагностика, методи математичної статистики.
Наше дослідження проводилося впродовж 2012 – 2014 рр. У дослідженні взяли
участь 47 волейболісток першого розряду команд Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Вінницького національного
аграрного університету, Вінницького національного медичного університету імені
Миколи Пирогова, Вінницького медичного коледжу. Функціональна діагностика
передбачала визначення: 1) життєвої ємності легень (ЖЄЛ) та життєвого індексу з
використанням сухого спірометра; 2) абсолютного та відносного показника фізичної
працездатності методом велоергометрії (PWC170(абс) і PWC170(відн)); використовувався
велоергометр Smart Bike BC 7300 і монітор серцевого ритму Polar RS800CX; 3)
абсолютного та відносного показника максимального споживання кисню (МСКабс і
МСКвідн).
Результати дослідження та їх обговорення. Згідно з визначенням В.С. Міщенка
[7], функціональна підготовленість спортсменів – це відносно сталий стан організму,
який інтегрально визначається рівнем розвитку ключових для даного виду спортивної
діяльності функцій та їх спеціалізованих властивостей, які прямо чи опосередковано
обумовлюють ефективність змагальної діяльності. Критеріями функціональної
підготовленості та показниками адаптації кваліфікованих волейболісток до
тренувальних і змагальних навантажень на різних етапах річного тренувального циклу
виступають: ЖЄЛ, життєвий індекс, абсолютні та відносні значення PWC170 і МСК.
Етапні тестування показників функціональної підготовленості волейболісток
здійснювались на початку річного тренувального циклу (втягуючий мезоцикл першого
підготовчого періоду), наприкінці першого підготовчого періоду (передзмагальний
мезоцикл першого підготовчого періоду), в середині першого змагального періоду, на
початку другого підготовчого періоду (втягуючий мезоцикл другого підготовчого
періоду) та двічі у другому змагальному періоді (перший і третій змагальні мезоцикли
другого змагального періоду).
Динаміка
показників
функціональної
підготовленості
кваліфікованих
волейболісток впродовж річного тренувального циклу відображена у табл. 1, аналіз
якої дозволяє зауважити, що найменші значення зафіксовано на початку першого
підготовчого періоду. Відповідно, ЖЄЛ становить 2795,75±36,03 мл, життєвий індекс –
44,52±0,63 мл·кг-¹, абсолютне значення PWC170 – 840,04±18,10 кгм·хв-¹, PWC170
відносне – 13,30±0,23 кгм·хв-¹·кг-¹, МСК абсолютне – 2668,08±30,76 мл·хв-¹, відносний
показник МСК – 42,46±0,45 мл·кг-¹·хв-¹.
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Динаміка показників функціональної підготовленості кваліфікованих
волейболісток (n=47) впродовж річного макроциклу

ЖЄЛ, мл
Життєвий індекс,
мл·кг-¹
PWC170(абс), кгм·хв-¹
PWC170(відн), кгм·хв¹·кг-¹
МСКабс,
мл·хв-¹
МСКвідн,
мл·кг-¹·хв-¹

2795,75;
247,191
44,52;
4,291
840,04;
124,145
13,30;
1,574
2668,08;
211,047
42,46;
3,062

Статистичні показники ( x ; S)
2978,72;
3051,06;
3021,28;
3059,57;
224,719
202,247
202,247
202,247
47,47;
48,66;
48,11;
48,74;
4,341
4,238
4,564
4,248
902,44;
933,88;
916,33;
940,66;
129,563
129,410
128,104
128,307
14,29;
14,80;
14,49;
14,87;
1,572
1,447
1,426
1,425
2774,15;
2827,59;
2797,76;
2839,12;
220,257
219,997
217,776
218,121
44,14;
45,01;
44,45;
45,11;
3,090
3,055
2,970
2,848

Третій змагальний мезоцикл
(другий змагальний період)

Перший змагальний
мезоцикл
(другий змагальний період)

Втягуючий мезоцикл
(другий підготовчий період)

Перший змагальний період

Передзмагальний мезоцикл
(перший підготовчий період)

Показники
функціональної
підготовленості

Втягуючий мезоцикл
(перший підготовчий період)

Терміни проведення функціональної діагностики

3046,81;
224,719
48,48;
4,214
933,48;
128,720
14,75;
1,415
2826,92;
218,823
44,89;
2,967

Найбільший приріст функціональних показників спостерігається впродовж
першого підготовчого періоду, що пов'язано з використанням значних обсягів
навантажень, спрямованих на оптимальну підготовку команди до змагального періоду.
У зв'язку з цим, в результаті повторної функціональної діагностики кваліфікованих
волейболісток у передзмагальному мезоциклі першого підготовчого періоду
зафіксовано приріст показників, в порівнянні з вихідними даними: ЖЄЛ збільшилась в
середньому на 182,97 мл (6,54 %) і становила 2978,72±32,76 мл; життєвий індекс
збільшився на 2,95 мл·кг-¹ (6,63 %) до 47,47±0,63 мл·кг-¹; показник PWC170(абс)
збільшився на 62,40 кгм·хв-¹ (7,43 %) і становив 902,44±18,89 кгм·хв-¹, а PWC170(відн) –
на 0,99 кгм·хв-¹·кг-¹ (7,44 %) до 14,29±0,23 кгм·хв-¹·кг-¹; збільшилось також і
максимальне споживання кисню – абсолютний показник на 106,07 мл·хв-¹ (3,98 %),
відносний – на 1,68 мл·кг-¹·хв-¹ (3,96 %).
Найвищі показники функціональної підготовленості зафіксовано у другому
змагальному періоді, зокрема, ЖЄЛ на рівні 3059,57±29,48 мл; життєвий індекс –
48,74±0,62 мл·кг-¹; PWC170(абс) – 940,66±18,70 кгм·хв-¹; PWC170(відн) – 14,87±0,21 кгм·хв¹·кг-¹; МСКабс – 2839,12±31,80 мл·хв-¹; МСКвідн – 45,11±0,42 мл·кг-¹·хв-¹.
Зниження функціональних показників спостерігається на початку другого
підготовчого періоду. Це пов’язано з явищем деадаптації організму внаслідок
зниження фізичних навантажень в реабілітаційно-підготовчому періоді. Поступове
зниження обсягів навантажень наприкінці другого змагального періоду також є
причиною незначного зниження результатів тестування показників функціональної
підготовленості кваліфікованих волейболісток.
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Таблиця 2
Модельні характеристики функціональної підготовленості кваліфікованих
волейболісток
Бали
1
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9,8
10,0

ЖЄЛ, мл
2
2452,83
2479,80
2506,77
2533,74
2560,71
2587,68
2614,65
2641,62
2668,59
2695,56
2722,53
2749,50
2776,47
2803,44
2830,41
2857,38
2884,35
2911,32
2938,29
2965,26
2992,23
3019,20
3046,17
3073,14
3100,11
3127,08
3154,05
3181,02
3207,99
3234,96
3261,93
3288,90
3315,87
3342,84
3369,81
3396,78
3423,75
3450,72
3477,69
3504,66
3531,63
3558,60
3585,57
3612,54
3639,51
3666,48

Показники функціональної підготовленості
ЖІ*, мл·кгPWC170(абс),
PWC170(відн),
МСКабс,
¹
кгм·хв-¹
кгм·хв-¹·кг-¹
мл·хв-¹
3
4
5
6
36,00
555,74
10,59
2184,76
36,57
572,85
10,78
2213,84
37,14
589,96
10,97
2242,92
37,71
607,07
11,16
2272,00
38,28
624,18
11,35
2301,08
38,85
641,29
11,54
2330,16
39,42
658,40
11,73
2359,24
39,99
675,51
11,92
2388,32
40,56
692,62
12,11
2417,40
41,13
709,73
12,30
2446,48
41,70
726,84
12,49
2475,56
42,27
743,95
12,68
2504,64
42,84
761,06
12,87
2533,72
43,41
778,17
13,06
2562,80
43,98
795,28
13,25
2591,88
44,55
812,39
13,44
2620,96
45,12
829,50
13,63
2650,04
45,69
846,61
13,82
2679,12
46,26
863,72
14,01
2708,20
46,83
880,83
14,20
2737,28
47,40
897,94
14,39
2766,36
47,97
915,05
14,58
2795,44
48,54
932,16
14,77
2824,52
49,11
949,27
14,96
2853,60
49,68
966,38
15,15
2882,68
50,25
983,49
15,34
2911,76
50,82
1000,60
15,53
2940,84
51,39
1017,71
15,72
2969,92
51,96
1034,82
15,91
2999,00
52,53
1051,93
16,10
3028,08
53,10
1069,04
16,29
3057,16
53,67
1086,15
16,48
3086,24
54,24
1103,26
16,67
3115,32
54,81
1120,37
16,86
3144,40
55,38
1137,48
17,05
3173,48
55,95
1154,59
17,24
3202,56
56,52
1171,70
17,43
3231,64
57,09
1188,81
17,62
3260,72
57,66
1205,92
17,81
3289,80
58,23
1223,03
18,00
3318,88
58,80
1240,14
18,19
3347,96
59,37
1257,25
18,38
3377,04
59,94
1274,36
18,57
3406,12
60,51
1291,47
18,76
3435,20
61,08
1308,58
18,95
3464,28
61,65
1325,69
19,14
3493,36

Примітка: * – життєвий індекс
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МСКвідн,
мл·кг-¹·хв-¹
7
35,99
36,39
36,79
37,19
37,59
37,99
38,39
38,79
39,19
39,59
39,99
40,39
40,79
41,19
41,59
41,99
42,39
42,79
43,19
43,59
43,99
44,39
44,79
45,19
45,59
45,99
46,39
46,79
47,19
47,59
47,99
48,39
48,79
49,19
49,59
49,99
50,39
50,79
51,19
51,59
51,99
52,39
52,79
53,19
53,59
53,99
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В літературі є багато визначень поняття «модель», але всі вони відображають
одну й ту саму суть поняття. В.М. Платонов [8] зазначає, що модель – це зразок,
стандарт, еталон (уявний або умовний) того чи іншого об’єкта, процесу або явища.
Базова модель спортсмена складається з моделей спортивних можливостей,
майстерності і змагальної моделі [4]. У наших попередніх дослідженнях [18] ми
визначили моделі змагальної діяльності кваліфікованих волейболісток різних амплуа.
Модель спортивних можливостей включає показники, які відображають морфологічні
особливості організму і можливості його найважливіших функціональних систем [8].
Структуру кожної моделі складають модельні характеристики і показники. Таким
чином, модель функціональної підготовленості кваліфікованих волейболісток
складатимуть модельні показники ЖЄЛ, життєвого індесу, PWC170(абс), PWC170(відн),
МСКабс, МСКвідн, які були отримані в результаті тестування спортсменок у першому
змагальному мезоциклі другого змагального періоду.
Модель підготовленості спортсменів розробляється на основі оцінки модельних
показників. Отже, наступним кроком було визначення десятибальної шкали оцінки
показників функціональної підготовленості кваліфікованих волейболісток на основі
методичного підходу В.М. Костюкевича [3]. Відповідно до «правила трьох сігм», в
залежності від середнього значення показника тестування, встановлювався розмах від
x +3S до x –3S, який був розбитий на 45 рівних інтервалів. Значенню x –3S відповідає
1 бал, значенню x +3S – 10 балів. Значення x –3S плюс значення одного інтервалу
відповідає 1,2 балам і т.д. (табл. 2).
Отримані модельні характеристики дозволять побудувати індивідуальні, групові
та узагальнені моделі функціональної підготовленості кваліфікованих волейболісток на
різних етапах річного тренувального циклу (рис. 1).
Визначення індивідуальних модельних характеристик різних сторін
підготовленості кваліфікованих волейболісток дозволить виявити, на які показники
потрібно акцентовано впливати і, відповідно до цього, розробляти індивідуальні
модельні тренувальні завдання на різних етапах річного макроциклу.
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Рис. 1. Індивідуальна модель функціональної підготовленості кваліфікованої
волейболістки С.М. на початку (а) і в кінці (б) першого підготовчого періоду річного
циклу підготовки:
1 – ЖЄЛ; 2 – життєвий індекс; 3 – PWC170(абс); 4 – PWC170(відн); 5 – МСКабс; 6 –
МСКвідн
Отже, побудова річного тренувального циклу кваліфікованих волейболісток з
урахуванням індивідуальних модельних характеристик підготовленості та змагальної
діяльності є одним з перспективних напрямків оптимізації тренувального процесу.
Висновки.
1. В результаті аналізу наукової літератури виявлено необхідність вивчення
динаміки показників функціональної підготовленості кваліфікованих волейболісток
впродовж річного макроциклу.
2. Визначено, що найвищі показники функціональної підготовленості
зафіксовано у другому змагальному періоді, зокрема, ЖЄЛ на рівні 3059,57±29,48 мл;
життєвий індекс – 48,74±0,62 мл·кг-¹; PWC170(абс) – 940,66±18,70 кгм·хв-¹; PWC170(відн)
– 14,87±0,21 кгм·хв-¹·кг-¹; МСКабс – 2839,12±31,80 мл·хв-¹; МСКвідн – 45,11±0,42
мл·кг-¹·хв-¹.
3. На основі отриманих результатів було розроблено десятибальну шкалу
оцінки і визначено модельні характеристики функціональної підготовленості
кваліфікованих волейболісток. Даний підхід дозволить реалізувати принцип
індивідуалізації при підготовці волейбольних команд.
Перспективи подальших досліджень вбачаються у визначенні модельних
характеристик фізичної підготовленості, а також морфологічних особливостей
організму кваліфікованих волейболісток і розробці індивідуальних модельних
тренувальних завдань на різних етапах річного циклу підготовки.
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
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АНОТАЦІЇ

МОДЕЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
КВАЛІФІКОВАНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТОК
Наталя Щепотіна
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вивчається динаміка показників функціональної підготовленості кваліфікованих
волейболісток впродовж річного тренувального циклу. Визначено, що найвищі показники
функціональної підготовленості зафіксовано у другому змагальному періоді, зокрема, ЖЄЛ на
рівні 3059,57±29,48 мл; життєвий індекс – 48,74±0,62 мл·кг-¹; PWC170(абс) – 940,66±18,70 кгм·хв-¹;
PWC170(відн) – 14,87±0,21 кгм·хв-¹·кг-¹; МСКабс – 2839,12±31,80 мл·хв-¹; МСКвідн – 45,11±0,42 мл·кг¹·хв-¹. Розроблено десятибальну шкалу оцінки і визначено модельні характеристики
функціональної підготовленості кваліфікованих волейболісток.
Ключові слова: кваліфіковані волейболістки, модельні характеристики, функціональна
підготовленість, річний тренувальний цикл.
МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОК
Наталья Щепотина
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
Изучается динамика показателей функциональной подготовленности квалифицированных
волейболисток на протяжении годового тренировочного цикла. Определено, что самые высокие
показатели функциональной подготовленности зафиксированы во втором соревновательном
периоде, в частности, ЖЕЛ на уровне 3059,57±29,48 мл; жизненный индекс – 48,74±0,62 мл·кг-¹;
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PWC170(абс) – 940,66±18,70 кгм·мин-¹; PWC170(отн) – 14,87±0,21 кгм·мин-¹·кг-¹; МСКабс –
2839,12±31,80 мл·мин-¹; МСКвідн – 45,11±0,42 мл·кг-¹·мин-¹. Разработана десятибалльная шкала
оценки и определены модельные характеристики функциональной подготовленности
квалифицированных волейболисток.
Ключевые слова: квалифицированные волейболистки, модельные характеристики,
функциональная подготовленность, годовой тренировочный цикл.
MODEL CHARACTERISTICS OF FUNCTIONAL PREPAREDNESS OF SKILLED
FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS
Natalya Shchepotina
Vinnytsia State Pedagogical University Named After Mikhaylo Kotsubinskiy
Dynamics of the functional preparedness parameters of skilled female volleyball players during
the annual training cycle is investigated. The top functional preparedness parameters at the second
competitive period was found: the lung vital capacity was 3059,57±29,48 ml; the life index –
48,74±0,62 ml·kg-¹; absolute PWC170 – 940,66±18,70 kgm·min-¹; relative PWC170 – 14,87±0,21
kgm·min-¹·kg-¹; absolute maximal oxygen consumption – 2839,12±31,80 ml·min-¹; relative maximal
oxygen consumption – 45,11±0,42 ml·kg-¹·min-¹. A ten-point scale assessment was developed and
model characteristics of functional preparedness of skilled female volleyball players were found.
Key words: skilled female volleyball players, model characteristics, functional preparedness,
annual training cycle.

ЗМАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕННОСТІ ПРОВІДНИХ СПОРТСМЕНІВ СВІТУ, ЯКІ
СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В ШВИДКІСНОМУ БІГУ НА РОЛИКОВИХ
КОВЗАНАХ
Анна Югай
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями. Практично в усіх країнах світу швидкісний біг на
роликових ковзанах став популярним видом спорту, особливо в таких спортивних
країнах як Бельгія, Італія, Німеччина, Корея, Нова Зеландія, США, Франція та багато
інших країн, і збирає на змаганнях велику кількість глядачів. В Колумбії, наприклад,
це національний вид спорту. В країнах пострадянського простору швидкісний біг на
роликових ковзанах розвивається протягом останніх десяти років, завдяки вихідцям з
ковзанярського спорту і любителям швидкісного катання, ентузіастам, які почали
активно популяризувати ролики і збирати навколо себе однодумців.
Однак, результати світового рівня для спортсменів України та сусідніх країн
досі недосяжні. Основними причинами цього є відсутність спеціалізованих
тренувальних баз, фінансування та науково-педагогічних кадрів. Що стосується
методик підготовки спортсменів - кількість напрацювань поки вельми незначна. У
зв'язку з цим, проведення досліджень змагальної та тренувальної діяльності
спортсменів високого класу з швидкісного бігу на роликових ковзанах, їх підготовки
є достатньо актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ні в Україні, ні в країнах СНД
практично повністю відсутні фундаментальні роботи з швидкісного бігу на
роликових ковзанах. Немає інформації та наукових досліджень стосовно змагальної
діяльності та реалізації техніко-тактичної майстерності спортсменів в цьому виді
спорту. Частину актуальної для нас інформації ми запозичили з іноземних джерел, які
стали фундаментом для подальших досліджень. Це Bill Begg, 2008; Carlesa Williams,
2013; Dianne Holum, 1984; Peter Doucet, 2010, тощо [6, 8]. Однак, жоден із них
детально не вивчав залежність змагальної діяльності
від техніко-тактичної
майстерності. Найбільш доречну інформацію ми отримали від Barry Publow (1999)
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[7], але за цей час правила Міжнародної Федерації змінювалися декілька разів, і
змагальна діяльність тих років в порівнянні з сьогоденням принципово змінилася.
Зв'язок роботи з науковими планами, темами. Дисертація виконана в рамках
науково-дослідної теми 2.12. "Формування системи багаторічного відбору та
орієнтації спортсменів" відповідно до Зведеного плану НДР у галузі фізичної
культури і спорту на 2011 - 2015 рр.
Мета - дослідити змагальну діяльність спортсменів
світового рівня в
швидкісному бігу на роликових ковзанах та виявити механізм реалізації технікотактичної підготовки в процесі змагальної діяльності.
Методи, організація досліджень. У роботі були використані наступні методи:
аналіз та узагальнення науково-методичної та спеціальної літератури, опитування,
педагогічні спостереження за змагальним процесом спортсменів різної кваліфікації,
аналіз змагальної діяльності, методи математичної статистики.
Дослідження здійснювалися під час участі у міжнародних змаганнях впродовж
2010-2014 років, та за допомогою інтернет-ресурсів, а саме створення анкети в
електронному вигляді (http://www.inline-questions.org.ua) та розповсюдження її в
соціальній мережі серед спортсменів, які займаються даним видом спорту.
Результати досліджень та їх обговорення. Змагальна діяльність спрямована на
визначення найсильніших спортсменів та команд, розподілі їх від першого місця до
останнього. Перемога на змаганні являє собою кінцеву мету змагальної діяльності, її
досягнення складається з послідовного вирішення учасниками низки окремих
завдань, що виникають перед ними [2, 3, 5]. У швидкісному бігу на роликових
ковзанах змагальна діяльність - це передусім подолання певної дистанції за
найменший час. Даний вид спорту на чемпіонаті світу представлений в двох видах
змагань – трек та шосе. Дистанції варіюються від 200 м до 42195 м [9]. З кожним
роком, у зв'язку з поглибленою спеціалізацією, як і в інших видах спорту, тенденція
виступів одних і тих самих спортсменів на різних дистанціях (наприклад, і на
коротких дистанціях на треку, і на довгих на шосе, і на марафоні) знижується, однак
у зв'язку з невеликою кількістю спортсменів у деяких країнах виникає необхідність їх
виступу в багатьох дисциплінах, що лише ускладнює процес підготовки до змагань.
У нашому дослідженні брали участь 33 провідних спортсмени світу, члени
національних збірних Німеччини, Франції, Чехії, Бельгії, США, Швейцарії, Польщі,
Португалії. В результаті досліджень визначено, що кращі спортсмени світу протягом
змагального сезону беруть участь в середньому в 17 стартах, серед них у восьми
марафонах. Це пояснюється тим, що крім національного чемпіонату, а також
континентального кубку і чемпіонату світу, більша частина спортсменів бере участь
у рейтингових та окремих міжнародних гонках. Наприклад, європейські спортсмени з
рейтингових стартів заявлені практично на всі етапи Кубку світу, Кубку Європи,
окремо на етапи Німецького і Швейцарського кубків, кожен з яких включає від п’яти
до семи змагань.
Аналіз розвитку швидкісного бігу на роликових ковзанах в Європі дозволив
з'ясувати, що у зв'язку з конкуренцією на кожному із змагань утворилися окремі
команди: національно-клубного рівня, національного та комерційного типу. До
складу національно-клубного рівня входять всі спортсмени, які тренуються на
спортивному об'єкті тієї чи іншої команди (вона визначається за місцем знаходження:
клуб «Блау Гельб» - Гросс-Герау, «САМ Роллер Клуб» - Київ тощо). До національної
команди відбирають найкращих спортсменів від кожної країни, які представляють її
на Всесвітніх іграх, чемпіонаті світу та чемпіонаті Європи.
В останній групі команд (комерційного типу) знаходяться спортсмени високого
класу, професійні гонщики, які беруть участь у комерційних стартах. Ці команди, як
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правило, інтернаціональні та намагаються залучити до себе найсильніших
спортсменів світу (кожна з них представлена певним брендом роллер спорту «Паверслайд», «Кадо-Мотус», «Сіммонс» тощо). 82% гонщиків світового рівня
належать саме до таких команд.
Однак, ці ж спортсмени можуть бути залученими паралельно як до виступу на
національно-клубному рівні, так і в складі національних команд - і виступати за них
залежно від статусу гонок.
Досвід тренувань і змагань зі спортсменами високого рівня звичайно ж сприяє
підвищенню спортивної майстерності. Цей факт є величезною перевагою
європейських гонщиків, однак, на даний момент є істотним недоліком для
українських атлетів. Технічна і тактична підготовка в швидкісному бігу на роликових
ковзанах взаємопов'язані.
Головним технічним елементом у даному виді спорту є «подвійне
відштовхування». З 1993 року техніка «подвійного відштовхування» все більше
замінює класичну. Її перевага полягає в тому, що замість фази прокату на одній нозі,
яка притаманна класичній техніці, відбувається, власне, ще одне відштовхування. Її
виконання вважається більш координаційно складним, але водночас і більш
маневреним при засвоєнні [7, 8].
88% респондентів, гонщиків високого класу, використовують саме техніку
«подвійного відштовхування». Визначено, що якість її виконання може варіюватися
від швидкості, якості покриття, рельєфу траси і вітру.
Другим важливим технічним елементом є «переступання в повороті».
Виконання даного елементу техніки може здійснюватися як в лівий, так і в правий
бік.
Лівостороннє переступання використовується всіма спортсменами, і за технікою
не відрізняється від класичного ковзанярського. Використовується цей елемент
техніки, як відомо, при проходженні поворотів на всіх без винятку, треках і гонках на
шосе [7]. Повороти в лівий бік дуже поширені, і подолання їх не є проблемою для
спортсменів, тому що техніку повороту вони засвоюють паралельно з технікою бігу
по прямій. Виконання поворотів в правий бік складніше, проте спортсмени високого
класу (76,6%) уміють переступати в обидва боки.
Наступний елемент, який часто використовується гонщиками в швидкісному
бігу на роликових ковзанах, «фінішний випад» [7, 8]. Його застосовують
безпосередньо на фініші під час подолання різних дистанцій і під час проходження
гонок на очки. У змаганні перевагу має той, хто краще володіє цим елементом
техніки, який пов'язаний з найшвидшим перетинанням лінії фінішу першим колесом
ролика, що стоїть на землі. Для цього необхідна добра координація і гнучкість. Всі
спортсмени високого класу володіють технікою виконання цього елементу, проте
більшість з них відзначають, що використовують його лише тоді, коли йде боротьба
за призові місця або місця в рейтингу змагань.
Крім володіння технікою швидкісного бігу, необхідно вміти здійснювати
різноманітні тактичні прийоми в змагальних умовах. Лише спільне їх засвоєння
дозволяє спромогтися високих результатів на змаганнях міжнародного рівня.
Проведення досліджень тактики під час проходження марафонській дистанції
(42195 м) дозволило визначити її варіанти: активну, оборонну або вичікувальна
тактика. Використання того чи іншого виду тактичних дій залежить від ситуації, яка
відбувається на дистанції, а саме від поведінки суперників і побудови їх стратегії.
33% спортсменів використовують активну тактику (створюють навмисно атаки,
провокують суперників на активні дії тощо), 30% - вичікувальну, решта 37%
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дотримуються думки, що необхідно діяти в гонці в залежності від ситуації, що
склалася, і при необхідності використовувати будь-яку з тактик.
Нами була вивчена специфіка бігу спортсменів, які спеціалізуються у
швидкісному бігу на роликових ковзанах на марафоні. Встановлено, що всупереч
даних ряду авторів, які вважають найбільш доцільним з погляду енергозабезпечення
роботи рівномірне проходження дистанції [1, 4], більшість спортсменів долають
дистанцію з постійною варіативною швидкістю (62%).
Виявлено, що відхилення від середньої дистанційної швидкості у лідерів
команд коливається від 3,5% до 8,4% (максимально зафіксоване - 14,8%), в той час як
рівномірною вважається швидкість в межах 1% в процесі подолання дистанції. Це
пов'язано з частим використанням тактичних дій, за допомогою яких відбувається
збільшення і зниження дистанційної швидкості [6].
Під час змагання в багатьох командах, найчастіше, заздалегідь планується лідер,
заради перемоги якого працюватиме вся команда. 61% респондентів підтвердили
факт, що марафон починається з обмірковування стратегії і визначення лідера в
команді на конкретну гонку.
Висновки. Досвід тренувань і змагань зі спортсменами високого рівня звичайно
ж сприяє підвищенню спортивної майстерності. Цей факт є величезною перевагою
європейських гонщиків. Визначено, що головними технічними елементами в
швидкісному бігу на роликових ковзанах є «подвійне відштовхування»,
«переступання в повороті» і «фінішний випад». Раціональне використання технічних
елементів пов’язано з тактикою, яку застосовує команда на змаганнях Майже всі
спортсмени світового рівня використовують, в основному, командну тактику на
змаганнях - активну, оборонну або вичікувальна тактика, в залежності від від
поведінки суперників і побудови їх стратегії.
Перспективою подальших досліджень є розробка рекомендацій щодо
вдосконалення змагальної діяльності та правильного побудування процесу
підготовки до неї.
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АНОТАЦІЇ

ЗМАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕННОСТІ ПРОВІДНИХ СПОРТСМЕНІВ СВІТУ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ
В ШВИДКІСНОМУ БІГУ НА РОЛИКОВИХ КОВЗАНАХ
Анна Югай
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Майже у всіх країнах світу швидкісний біг на роликових ковзанах вже давно став масовим
видом спорту, тоді як в Україні він тільки починає активно розвиватися. На чемпіонаті Світу
представлено два види змагань – трек та шосе. Дистанції варіюються від 200 до 42195 м.
Провідні спортсмени світу протягом змагального сезону беруть участь в середньому в 17
стартах, серед них у 8 марафонах. У зв'язку з конкуренцією на кожній з гонок утворилися окремі
команди, які можуть бути національно-клубного рівня, національного та комерційного типу.
Технічна і тактична підготовка в швидкісному бігу на роликових ковзанах взаємопов'язані.
Головним технічним елементом у даному виді спорту є «подвійне відштовхування». Крім
володіння технікою швидкісного бігу, необхідно вміти здійснювати різноманітні тактичні
прийоми в змагальних умовах.
Ключові слова: змагальна діяльність, техніко-тактична підготовка, швидкісний біг на
роликових ковзанах.
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИКОТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЕДУЩИХ СПОРТСМЕНОВ МИРА,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СКОРОСТНОМ БЕГЕ НА РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ
Анна Югай
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Почти во всех странах мира скоростной бег на роликовых коньках уже давно стал
массовым видом спорта, тогда как в Украине он только начинает активно развиваться. На
Чемпионате Мира представлены два вида соревнований - трек и шоссе. Дистанции варьируются
от 200 до 42195 м. Ведущие спортсмены мира в течение соревновательного сезона участвуют в
среднем в 17 стартах, в том числе в 8 марафонах. В связи с конкуренцией на каждой из гонок
образовались отдельные команды, которые могут быть национально-клубного уровня,
национального и коммерческого типа. Техническая и тактическая подготовка в скоростном беге
на роликовых коньках взаимосвязаны. Главным техническим элементом в данном виде спорта
есть «двойное отталкивания». Помимо владения техникой скоростного бега, необходимо уметь
совершать различные тактические приемы в соревновательных условиях.
Ключевые слова: соревновательная деятельность, технико-тактическая подготовка,
скоростной бег на роликовых коньках.
COMPETITIVE ACTIVITY AND SALES TECHNICAL AND TACTICAL OF LEADING
ATHLETES WORLD SPECIALIZING IN HIGH-SPEED RACES ON ROLLER SKATES
Anna Yugay
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Inline speed skating has long been a mass sport in almost all countries of the world. In Ukraine it
is just beginning to develop. There are two types of events - track and road at the World Championship.
Distances range from 200 to 42,195 meters. The leading athletes in the world during the competitive
season involved an average of 17 starts, including 8 marathons. The separate commands are formed the national-club level, national and commercial type. Technical and tactical training is interrelated in
inline speed skating. The "double push"is the main technical element in this sport. You must be able to
perform a variety of tactics in competitive conditions in addition to the technique of high-speed skating.
Key words: competitive activity, technical and tactical training, inline speed skating.
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СПОРТИВНА ОРІЄНТАЦІЯ В ЛЕГКІЙ АТЛЕТИЦІ
Володимир Яковлів, Олена Яковліва, Анатолій Кошолап
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Постановка проблеми. Одним з істотних моментів, що відрізняють легку
атлетику від інших видів спорту, є велика різноманітність її видів, кожний з яких
вимагає наявності визначеного комплексу фізичних і психічних якостей, а також
певних антропометричних даних. Легкоатлетичні вправи містять у собі особливості
більшості видів спорту циклічного, ациклічного і змішаного характеру. Тому
методичні і методологічні особливості, розроблені відповідно до проблеми відбору в
цілому, можуть в більшості випадків з успіхом стосуватися і до легкої атлетики.
Однак вона має і свої особливості в проведенні спортивної орієнтації і відбору,
що в даний час ще не визначені. Із збільшенням кількості спортсменів, що
займаються в групах початкової підготовки ДЮСШ з легкої атлетики, дана проблема
стає вкрай актуальною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ряд вчених [4,8,10] надають
перевагу двом найбільш розповсюдженим етапам відбору: перший - відбір для
попередньої підготовки, другий - для початкової спортивної підготовки.
На першому етапі підготовки відбираються діти 9-11 років для попередньої, не
пов'язаної з конкретним видом легкої атлетики спортивної підготовки з метою
всебічного фізичного розвитку, збагачення рухової культури і формування інтересу
до систематичних занять спортом. На другому етапі відбір 11-12-літніх дітей
проводиться для початкової спортивної підготовки з обов’язковим врахуванням
вимог спортивних шкіл і шкіл-інтернатів.
Фізичний розвиток кандидатів оцінюється за зовнішніми ознаками: довжина
тіла, маса тіла, пропорції тіла, постава, форми хребетного стовпа і грудної клітки,
будова таза і ніг, розмір стопи. Після цього в ході педагогічного експерименту
досліджуються рухові здібності дітей.
На другому етапі, етапі початкової спортивної підготовки, на основі зібраної
інформації кандидатів поступово орієнтують на конкретний вид легкої атлетики.
На першому етапі (вік 10-12 років і молодше) проводиться загальна орієнтація
юних спортсменів. Здійснюється вона в процесі занять протягом тривалого проміжку
часу (1-2 року); наприкінці етапу на основі динамічних спостережень і результатів
тестування дітей орієнтують на заняття швидкісно-силовими чи видами, що
вимагають витривалості.
Другий етап (вік 13-15 років) - розвиток якості витривалості, швидкісних і
швидкісно-силових якостей.
Третій етап (вік 16-19 років) - селекція найбільш здібних легкоатлетів.
Четвертий етап - відбір у збірні команди різного масштабу.
Ф.П.Суслов, В.Б.Попов, Є.І.Лівадо [6] також зупиняються на чотирьох етапах
спортивної орієнтації і відбору в легкій атлетиці:
1) набір для занять у групи початкової підготовки ДЮСШ;
2) відбір учнів до навчально-тренувальних груп - спринтерський і бар'єрний біг,
біг на витривалість, ходьби, стрибків, метань і багатоборств;
3) відбір для поглибленої спеціалізації в обраному виді легкої атлетики;
4) відбір у збірні команди.
Кожний з чотирьох виділених етапів має свої особливості, тривалість і
розрізнення.
Таким, чином, відбір і спортивна орієнтація юних легкоатлетів являють собою
складний і тривалий процес. Ефективність його залежить від правильно визначених
критеріїв.
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У спортивній практиці були виділені наступні критерії відбору, досліджувані у
всіх видах легкої атлетики:
1. морфо-функціональні показники (антропометричні ознаки, біологічний вік);
2. рівень фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості, спритності,
гнучкості);
3. координаційні здібності;
4. здібність до навчання складним вправам;
5. рівень морально-вольових (психічних) якостей;
6. рівень ведучих функціональних систем;
7. соціальні і генетичні фактори.
Відбір є не тільки вишукуванням талантів, що згодом можуть стати атлетами
вищого класу, але і спортивною орієнтацією. Виявити серед учнів придатних,
схильних до того чи іншого виду діяльності осіб.
Мета досліджень. Проаналізувати фактори, які характеризують здібності дітей
до занять різними видами легкої атлетики.
Завдання:
1)
Виявити за даними літературних джерел фактори, які характеризують
здібності юних легкоатлетів до занять різними видами легкої атлетики.
2)
Розробити критерії оцінки потенційних можливостей дітей і підлітків
до занять різними видами легкої атлетики.
Методи дослідження.
Аналіз та узагальнення літературних джерел, педагогічне спостереження.
Результати дослідження. Як відомо, перед тренером у легкій атлетиці стоїть
завдання - відшукати таке унікальне сполучення здібностей, що зустрічається рідко, а
це зовсім не просто, тим більше, що швидкий ріст спортивних результатів у перші
роки тренування не гарантує досягнень високої спортивної майстерності в
майбутньому [5]. Труднощі пошуку збільшується тим, що складно правильно
передбачити потенційні можливості юного легкоатлета.
Вчені і фахівці прийшли до висновку про різний ступінь значимості факторів,
що визначають успіх спортивного вдосконалювання (табл. 1).
Як показують дані дослідження, вік 10-11 років є найбільш сприятливим для
визначення перспективності юних легкоатлетів.
За даними психологічної і педагогічної літератури, а також за даними практики
про спортивну придатність з відносно високою ймовірністю свідчать наступні
критерії [8,9,10]:
1. рівень досягнень;
2. темп підвищення результатів;
3. стабільність досягнень.
Ці критерії повинні доповнюватися і виражатися у відповідних тестах, відбору,
особливо необхідно враховувати рівень розвитку фізичних якостей.
1. Для визначення швидкісних якостей:
біг з ходу 20 м; зі старту -30 м;
час подолання 20 м стрибками і кількість стрибків.
2. Для визначення швидкісно-силових якостей:
стрибки в довжину з місця;
потрійний і п’ятірний стрибок у довжину з місця;
стрибок вгору з місця;
кидок набивного м'яча (вага 1-2 кг) чи ядра (3-4 кг) двома руками вперед знизу і
назад через голову.
3. Силові якості - станова динамометрія.
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4. Витривалість - біг 300 і 600 м, повторне пробігання 5x60 м через 30 с
відпочинку.
Більшість авторів стверджують, що в процесі занять можна визначати
схильність того чи іншого учня вже в найбільш ранньому віці до визначеної групи
видів легкої атлетики; чим раніш це буде зроблено, тим цілеспрямованіше буде
проходити підготовка його в процесі навчання і тренування [1,6,9], але як це зробити
- науково обґрунтованих рекомендацій не дають.
Таблиця 1
Фактори, що визначають перспективність юних легкоатлетів (за
В.Г.Алабіним, 1981)
Основні фактори

Символи
обумовлених
факторів

Основні антропометричні дані:
Ріст
Вага
Основні фізичні якості: Швидкість
Частота рухів
Максимальна швидкість бігу
Довжина бігових кроків
Швидкість рухової реакції
Сила
Швидкісно-силові можливості
Витривалість
Гнучкість
Координація
Деякі інші, фактори: Спадковість
Старанність
Психологічний настрій до даного виду спорту
Інтелектуальний рівень
Самоустановка на майбутнє
Пропорції тіла
Ритм і темп біологічного дозрівання
Функціональний резерв
Стан здоров'я
Рівень підготовки тренера

А
В,Г
А, Б
А, Б
А, Б
А, Б
А, Б
В, Г
Б
А, Б
А, Б
А
А, Б
А, Б
Б, В
Б, В
Б, В
А
А, Б
А, Б
Б, Г
Б

Вікові можливості прогнозу
Хлопчики
Дівчатка
12-13
14-14
10-11
10-11
17-18
17-18
10-11
10-11
11-13
11-13
10-13
10-11
10-11
10-11
13
11-13
12-14
10-13
10-18
10-18
10-13

11-13
14-15
10-11
10-11
16-17
17-18
10-11
10-11
10-12
10-13
10-11
10-11
10-11
10-11
13
11-13
12-14
10-11
10-18
10-18
10-13

Примітки: А - генетично обумовлений: фактор;
Б - прогнозується;
В - прогнозується в окремих випадках;
Г - умови середовища.

Найбільш ефективний відбір тільки з комплексу критеріїв педагогічного,
медико-біологічного, психологічного і соціального характеру протягом тривалого
періоду часу.
Ряд авторів [1,4,10] рекомендують наступні критерії відбору до бігу на короткі
дистанції:
1) антропометричні особливості спортсмена – довжина тіла, довжина стегна і
гомілки впливають на тимчасові параметри бігового кроку, а значить, і на результат у
бігу;
2) рівень розвитку найважливіших для спринтера фізичних якостей і їхня
відповідність основним біодинамічним особливостям бігу з граничною швидкістю;
3) особливості психології майбутнього спринтера.
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Також пропонується для оцінки здібностей дітей у спринті використовувати
наступні контрольні вправи: біг 30 м з ходу, біг 60 м з високого старту, стрибок з
місця, кидок набивного м'яча двома руками через голову вперед, стрибок вгору за
Абалаковим, біг на 300 м.
Тренери Німеччини для виявлення здібностей спринтерів вважають дуже
ефективним контрольну вправу - стрибковий біг на дистанції 30 м по черзі на правій і
лівій нозі. При цьому враховувати не тільки час проходження дистанції, але і
кількість стрибків-кроків.
В.К.Бальсевич [2] рекомендує використовувати також показник опорно-рухової
реакції (час відштовхування) при максимально швидкому бігу. Для спринтерів
характерно швидке відштовхування і порівняно тривала фаза польоту.
В перші роки навчання заслуговує на увагу врахування темпу приросту
фізичних якостей [8].
Прогнозування здібностей юних бігунів на короткі дистанції можливо на основі
факторів, що визначають рух у бігу: частота рухів, максимальна швидкість бігу,
довжина бігового кроку, час простої реакції, час опори при бігу максимальної
потужності, час одиночного скорочення м'язів. Прогностично значимими тестами є:
біг з високим підніманням стегна, стрибок вгору за Абалаковим, стрибок у довжину з
місця, біг 60 м з високого старту, біг 100 м з низького старту, біг 30 м з ходу,
потрійний стрибок у довжину з місця, час подолання 20 м стрибками на одній нозі і
кількість стрибків.
Оцінюючи при відборі основні фактори, що визначають у майбутньому
результативність у спринтерському бігу, беруть до уваги і модельні характеристики
найсильніших спортсменів. До даного часу вже розроблені модельні характеристики
найсильніших юних легкоатлетів за багатьма найважливішими показниками.
Використання цих даних дозволить тренеру більш об'єктивно оцінювати і
прогнозувати здібності юних спортсменів. Але на етапі початкової підготовки
орієнтир на модельні характеристики висококваліфікованих юних легкоатлетів не
завжди виправданий, тому що організм тих, хто займається, ще не сформований.
Необхідні етапні модельні характеристики кожної основної групи спеціалізацій
легкої атлетики для того, щоб виключити форсовану підготовку.
До бігу на середні і довгі дистанції більшість авторів рекомендує наступні
критерії відбору:
1) рівень розвитку найважливіших фізичних якостей в даний момент і темпи
їхнього приросту під впливом тренування;
2) стан функціональних систем організму, що забезпечують успіх у бігу, і
динаміка їхнього удосконалення;
3) властивості вищої нервової діяльності і психологічні особливості
особистості;
4) антропометричні особливості спортсменів;
5) здатність переносити підвищені навантаження й адаптацію до них організму;
6) стабільність за основними показниками.
Крім вищеназваних, необхідно також враховувати модельні характеристики
найсильніших спортсменів - стан здоров'я, індивідуальні особливості біологічного
віку дітей і підлітків, критичні і чуттєві періоди розвитку рухових функцій, засоби і
методи початкової спортивної спеціалізації. Деякі автори пропонують
використовувати до бігу на середні і довгі дистанції наступні тести: 20-хвилинний біг
з урахуванням пройденої відстані, затримка дихання в спокої і при статичній роботі
[3,4].
У відборі стрибунів можуть використовуватися вправи, що більш точно
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характеризують стрибкову спритність, тобто вміння координувати рухи у безопорній
фазі рухів: біг 30 м з ходу, стрибок у довжину з місця, кидок ядра стоячи спиною убік
метань, а також масо-ростові показники [6,7,10].
П.З.Сіріс [8] рекомендує враховувати тривалість відштовхування при стрибку в
довжину з розбігу, тому що воно мало змінюється під впливом вікового розвитку і
спеціального тренування, а також вихідний рівень розвитку фізичних якостей і темпи
їхнього приросту на початкових (до 1,5 року) етапах тренування і дані
антропометричних вимірів.
При вивченні антропометричних даних новачків варто визначати, наскільки
вони відповідають показникам, характерним для виду спортивної спеціалізації.
При визначенні ростових даних дітей випливає, з одного боку, враховувати
ростові дані батьків дитини, а з іншого боку - величину цього показника у віці 8-12
років.
Критеріями при визначенні потенційних можливостей дітей і підлітків для
занять метаннями є антропометричні дані і розвиток основних фізичних якостей швидкості рухів, швидкісно-силових і силових [7,10].
Для кращих метальників світу характерні високий зріст і велика вага
(виключення складають метальники списа, що можуть бути із середнім ростом і
невеликою вагою). Тому при спортивній орієнтації необхідно звертати увагу на дітей
середнього і вище середнього зросту (для своєї вікової групи) з досить добре
розвинутою мускулатурою і пропорційним співвідношенням окремих частин тіла.
Основними тестами для визначення рівня розвитку швидкісно-силових якостей
і швидкості рухів є: стрибок у довжину, стрибок у висоту за Абалаковим, потрійний і
п’ятірний стрибки з місця, кидок ядра через голову назад, біг 30 і 60 м (з ходу).
Причому доцільно віддавати перевагу не одномоментному її використанню, за рівнем
досягнутого стану, а особливостям динаміки цього стану. Для метальників найбільш
характерні наступні контрольні вправи: бічний викрут руками, що тримають ціпок,
при відстані між кистями 45+10 см (ця вправа дає інформацію тренеру про
рухливість у плечовому суглобі); метання ядра (2-4 кг) двома руками через голову;
потрійний стрибок з місця на двох зігнутих ногах; метання більш легкого і більш
важкого снаряда.
У ряді досліджень установлено, що основний комплекс здібностей до метань
(швидкість, швидкісно-силові якості, сила, координація, гнучкість) піддається
значним змінам під впливом цілеспрямованого тренування, особливо в молодшому
шкільному віці [1,2,5,10].
Здібності дітей, підлітків можуть бути досліджені глибоко і результативно, якщо
їх вивчати одночасно з позиції теорії відбору і навчання [2,4,5,10].
Можливий шлях вирішення цього завдання на етапі початкової спортивної
підготовки, як пропонує ряд авторів, - впровадження в практику відбору й орієнтації
стандартних тренувальних програм, що представляються як система педагогічних
тестів для визначення перспективності навчання конкретним видам спорту.
У проблемі вивчення генетики рухових здібностей людини насамперед стоїть
питання: які ж рухові показники визначаються спадковими факторами, а які більшою
мірою залежать у розвитку від середових впливів. Більшість авторів стверджує, що
спадково обумовлені ознаки є більш інформативними при спортивній орієнтації.
Л.Сергієнко [10] рекомендує для спортивної орієнтації і відбору в легкій
атлетиці наступні ознаки:
1)
антропометричні показники - довжина тіла, довжина нижніх кінцівок,
довжина верхньої частини тіла, окружність верхніх і нижніх кінцівок, окружність
грудної клітки, поперечник плечей, вага, довжина верхніх кінцівок;
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гнучкість у суглобах;
латентний час рухової реакції;
витривалість: анаеробна й аеробна;
швидкісно-силові тести - бігові, стрибкові.
Для оцінки стану тренованості рекомендуються наступні ознаки, що менше
залежать від спадковості: абсолютна м'язова сила, частота рухів, тести на визначення
спритності, метальні тести. Має сенс при спортивній орієнтації і відборі дітей і
підлітків робити опитування з метою з'ясування їхньої сімейної спортивної
схильності. Однак варто пам'ятати, що спадково обумовлені рухові здібності є лише
передумовою до спортивних успіхів у легкій атлетиці і тільки раціональна побудова
тренувального процесу дозволить реалізувати генетичний потенціал.
Л.В.Волков [4] на основі обстеження висококваліфікованих спортсменів різних
спеціалізацій у легкій атлетиці розробив конкретні рекомендації з прогнозування
вибору спортивної спеціалізації в легкій атлетиці з урахуванням морфофункціональних особливостей опорно-рухового апарата. Але дані рекомендації
спрямовані на пошук і відбір юних легкоатлетів до конкретного виду спеціалізації.
Що стосується спортивної орієнтації до основних груп легкої атлетики на етапі
початкової підготовки, де дана спрямованість не розглядалася.
Ряд авторів [3,5,10] зупиняється на вроджених особливостях спортсмена до
спеціалізації в одному з основних видів легкої атлетики за визначеними
співвідношеннями білих, червоних і проміжних волокон у м'язах людини, роблять
висновок, що ми народжені спринтерами, метальниками, стрибунами, стаєрами,
скороходами та ін. Тут мається на увазі, що, народившись спринтером, людина
досягне великих результатів у бігу на короткі дистанції, ніж ті спортсмени, що
народилися скороходами. Однак вони не заперечують, що кожен спортсмен може
вибрати собі будь-яку спеціалізацію, але мова йде тільки про те, що в одних видах
легкої атлетики він може досягти значно більших успіхів, ніж в інших.
Процес визначення спортивної придатності тісно зв'язаний з особливостями
природної схильності нервово-м'язової координації спортсмена до визначеної рухової
діяльності.
При виявленні придатності дітей до легкої атлетики фахівці з Німеччини
надають великого значення оцінці техніки під час бігу і при виконанні спеціальних
бігових вправ. Оцінку цю тренер дає на основі візуальних спостережень. При цьому
особлива увага акцентується на відштовхуванні стопи, підніманні стегна махової
ноги, положенні рук і тулуба при бігу та ін.
Відомий тренер в області юнацького легкоатлетичного спорту В. Ламаний з
Німеччини пропонує визначати фізичну підготовленість 11-літніх дітей за допомогою
наступних тестів: біг 60 м, стрибок у довжину з розбігу, стрибок у висоту з розбігу,
метання тенісного м'яча (150 г), штовхання ядра.
У Болгарії застосовуються комплекс контрольних вправ, що трохи
відрізняються від того, який використовується фахівцями Німеччини. Це - біг на 20
м, біг на 60 м, стрибок у довжину з місця, метання набивного м'яча через голову
вперед (1 кг), біг на 300 і 500 м, нахил уперед, станова сила. При цьому враховуються
не тільки абсолютні показники, але і відносний їхній ріст протягом року. Програма
спортивної орієнтації і відбору з легкої атлетики в Німеччині враховує наступні
питання: на чому заснований результат юного спортсмена; який обсяг попереднього
тренування, її інтенсивність; кількість тренувальних занять; який рівень розвитку
основних фізичних якостей (швидкості, сили, гнучкості, витривалості); які
досягнення в суміжних дисциплінах; наскільки велика мотивація юних спортсменів

2)
3)
4)
5)
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на заняттях легкою атлетикою.
Для визначення рівня загальної фізичної підготовки тренери Франції
використовують наступний тести: визначення швидкісних можливостей - біг на 30 м
(двох спроб); реєстрація «швидкісної сили» - вистрибування вгору; оцінка
витривалості - біг на 2000 м (для дівчат), 3000 м (для юнаків).
При спортивній орієнтації і відборі, крім інших факторів, у легкій атлетиці
необхідно враховувати оптимальні терміни початку спеціалізації і вікові зони
максимальних спортивних досягнень. За даними вчених, для досягнення високих
спортивних результатів у легкій атлетиці необхідно затратити 8-10 років
цілеспрямованого тренування. Тому приступати до регулярних занять доцільніше в
11-13 років.
Висновки.
Як свідчить аналіз науково-методичної
літератури більшість авторів
стверджують, що основними факторами, які визначають перспективність юних
легкоатлетів є: антропометричні дані, розвиток основних фізичних якостей, ритм і
темп біологічного дозрівання, показник опорно-рухової реакції, функціональний
резерв, психологічні особливості, стан здоров’я.
Основними критеріями, які свідчать про спортивну придатність з відносно
високого ймовірністю є: рівень досягнень, темп підвищення результатів, стабільність
досягнень, рівень розвитку фізичних якостей.
Перспективність подальших досліджень. Подальше дослідження буде
спрямоване на удосконалення методики спортивної орієнтації в легкій атлетиці на
початковому етапі підготовки.
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СПОРТИВНА ОРІЄНТАЦІЯ В ЛЕГКІЙ АТЛЕТИЦІ
Володимир Яковлів, Олена Яковліва, Анатолій Кошолап
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
В статті проаналізовані за даними літературних джерел основні фактори, які визначають
перспективність юних легкоатлетів, виявлені основні критерії, які свідчать про спортивну
придатність до занять та поставлені питання технології спортивної орієнтації в легкій атлетиці.
Ключові слова: спортивна орієнтація, легка атлетика, критерії оцінки, спортивна
придатність.
СПОРТИВНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
Владимир Яковлев, Елена Яковлива, Анатолий Кошолап
Винницкий государственный педагогический университет
В статье проанализированы за данными литературных источников основные факторы,
которые определяют перспективность юных легкоатлетов, выявлены основные критерии,
которые свидетельствуют про спортивную пригодность к занятиям и поднят вопрос технологии
спортивной ориентации в легкой атлетике.
Ключевые слова: спортивная ориентация, легкая атлетика, критерии оценки, спортивная
пригодность.
SPORTS ORIENTATION IN ATHLETICS
Vladimir Yakovliv, Elena Yakovliva, Anatoly Kosholap
Vinnytsia State Pedagogical University
In the articles analysed from data of literary sources basic factors which determine perspective of
young athletes, found out basic criteria which testify to the sporting fitness to employments and put
questions of technology of sporting orientation in track-and-field.
Key words: sporting orientation, track-and-field, criteria of estimation, sporting fitness.

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ДІЙ БОРЦІВ ВІЛЬНОГО
СТИЛЮ
Володимир Яременко, Валерій Бойко, Валерій Андрійцев
Національний університет державної податкової служби України
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми. Досягнення високих результатів у боротьбі неможливо
без вдосконалення спортивно-технічної майстерності спортсменів на етапі
попередньої базової підготовки, де важливо закласти основи правильного виконання
технічних дій та максимальної урізноманітнити технічний арсенал. На жаль, в теорії
боротьби цьому питанню приділено мало уваги, переважна більшість досліджень
проведено зі спортсменами високої кваліфікації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні сутички у вільній боротьбі
проходять швидше й активніше, судді заохочують безперервні атакувальні дії [2; 7].
Це вимагає від борців швидкого вирішення техніко-тактичних завдань і застосування
різноманітних атакувальних комбінаційних дій. В свою чергу, формування навичок
ведення протиборства повинно відбуватись з урахуванням сучасних правил змагань і
вимог суддівства [4; 10].
Багато вчених вважають, що основою високих спортивних досягнень борців є
техніка рухових дій, яка формується на початковому етапі підготовки й
удосконалюється протягом усієї спортивної кар’єри спортсмена. Фахівці, які
займаються проблемами формування техніки рухових дій юних, переконані, що для
підвищення ефективності процесу технічної підготовки необхідно використовувати
досягнення сучасної спортивної науки [5; 6; 8].
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Аналіз спеціальної науково-методичної літератури, узагальнення досвіду
провідних фахівців, власні педагогічні спостереження дозволяють зробити висновок
про те, що в даний час однією з найактуальніших проблем у вільній боротьбі є
перехід від емпіричної побудови тренувального процесу до науково обґрунтованого
управління їм. Розгляд наявних наукових даних, накопичених в теорії та методиці
спортивної підготовки у вільній боротьбі, показало, що в даний час формування
техніки рухових дій юних борців представляє одну з центральних проблем
педагогічного процесу. Недостатня вивченість та наукова розробленість технологій
формування технічних дій у стійці борців вільного стилю на етапі попередньої
базової підготовки з урахуванням особливостей сучасної змагальної діяльності
зумовило вибір напрямку досліджень.
Роботу виконано відповідно до Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури
та спорту на 2011–2015 рр. Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за
темою 2.9. «Управління тренувальним процесом спортсменів в силових видах спорту
та єдиноборствах на основі сучасних технологій оцінки, моделювання і корекції
основних характеристик підготовки», номер державної реєстрації 0111U0001723.
Мета роботи – визначити особливості формування технічних дій у стійці
борців вільного стилю на етапі попередньої базової підготовки
Завдання роботи:
1.
Проаналізувати змагальну діяльність сильніших борців кадетів вільного
стилю на змаганнях міжнародного рівня.
2.
Визначити частоту застосування технічних прийомів, що виконуються
борцями кадетами вільного стилю в стійці, їх ефективність та результативність.
3.
Визначити базові прийоми, на які слід пріоритетно звернути увагу при
формуванні технічних дій у стійці на етапі попередньої базової підготовки у вільній
боротьбі.
Методи досліджень - аналіз та узагальнення даних спеціальної науковометодичної літератури, педагогічні методи дослідження, відеоаналіз змагальної
діяльності.
Результати досліджень та їх обговорення. Успішний виступ на змаганнях зі
спортивної боротьби багато в чому зумовлюється технікою борця, тобто володінням
системою змагальних вправ, заснованої на максимально ефективному раціональному
використанні своїх координаційних можливостей. Борці, які досконало володіють
спортивною технікою, часто перемагають супротивників з більш високим рівнем
розвитку фізичних якостей. [1]. Борці, які досконало володіють спортивною
технікою, часто перемагають супротивників з більш високим рівнем розвитку
фізичних якостей.
Сьогодні незаперечним є той факт, що поряд з конкуренцією, у спортивній
боротьбі серйозною перешкодою для надійного і високого спортивного результату є
постійні зміни низки пунктів правил змагань: (регламенту сутички, оцінки покарання
за пасивність та інші) [7].
Отримані нами дані змагальної діяльності борців вільного стилю на
чемпіонатах світу серед кадетів 2012 та 2013 років дозволили виявити особливості
використання різних груп технічних прийомів у процесі сутички. Проведений аналіз
результатів змагальної діяльності борців
кадетів вільного стилю дозволив
констатувати той факт, що на частку технічних дій у стійці припадає у середньому
75 % із числа всіх застосованих спортсменами прийомів. Встановлено, що в стійці
борці найчастіше використовують прийоми, пов’язані із захватами за ноги суперника:
звалювання збиванням захватом ноги, захватом ніг; переведення ривком захватом
ноги; переведення ривком захватом плеча й стегна; кидок нахилом захватом ніг,
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захватом ноги; кидок поворотом захватом різнойменної руки та ноги («млин»);
переведення ривком захватом ніг, захватом ноги. У той же час прийоми, пов’язані з
діями ногами (звалювання збиванням із зачепом ноги зсередини та зовні; звалювання
скручуванням із заступанням; звалювання скручуванням з підхватом ноги зсередини
та підсічки) застосовуються значно рідше.
Згідно навчальної програми для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ затвердженої
науково-методичною комісією Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України,
Асоціацією спортивної боротьби України [2] на етапі попередньої базової підготовки
відбувається формування базових техніко-тактичних дій та навичок ведення
змагальних поєдинків
Аналіз розділу навчальної програми з вільної боротьби для ДЮСШ, СДЮШОР,
ШВСМ [2], що стосується технічної підготовки борців на етапі попередньої базової
підготовки показав, що з усіх запропонованих для вивчення та вдосконалення
прийомів близько 67% припадає на прийоми в стійці, а на прийоми в партері всього
лише 33%. Слід зазначити, що у навчальній програмі [2] не відображено
послідовність навчання технічним прийомам за роками на етапі попередньої базової
підготовки з урахуванням складності дій та сучасних тенденцій розвитку техніки
вільної боротьби. Враховуючи вимоги програми з вільної боротьби для ДЮСШ,
СДЮШОР, ШВСМ [2] та результати власних досліджень, нами визначено групи
прийомів, а також окремі прийоми у стійці на які слід пріоритетно акцентувати
увагу спеціалістам при формуванні технічних дій спортсменів на етапі попередньої
базової підготовки у вільній боротьбі [9].
До таких прийомів відносяться:
1. Переведення ривком: захватом ноги; захватом однойменного плеча і стегна
(тулуба); захватом плеча та шиї зверху.
2. Переведення нирком: захватом ноги, захватом ніг; захватом шиї і стегна.
3. Звалювання збиванням: захватом ноги, захватом ніг; захватом руки і
однойменної ноги (млин); захватом різнойменною гомілки з упором в шию; захватом
руки і тулуба з зачепом ноги зсередини.
4. Кидки поворотом («млин»): захватом різнойменної руки та ноги зсередини;
захватом руки; захватом різнойменної руки й однойменної ноги збоку.
5. Кидки нахилом: захватом ноги; захватом ніг; захватом тулуба та стегна збоку.
6. Звалювання скручуванням: захватом шиї з рукою.
Основні висновки з виконаної роботи
і перспективи подальших
досліджень уданому напряму. Аналіз офіційних протоколів, відеоаналіз сутичок
борців кадетів вільного стилю на змаганнях чемпіонатів світу, дозволив нам виявити
особливості використання технічних прийомів з різних груп у процесі змагальної
діяльності. Встановлено, що в стійці борці найчастіше використовують прийоми,
пов’язані із захватами за ноги суперника. У той же час прийоми, пов’язані з діями
ногами застосовуються значно рідше.
Подводячи підсумок вищесказаного, на нашу думку, для сучасної практики
підготовки борців вільного стилю на етапі попередньої базової підготовки виникає
необхідність враховувати особливості застосування тих чи інших прийомів із різних
кваліфікаційних груп на змаганнях різного рівня. Також актуальним та відкритим
залишається питання впровадження в навчально-тренувальний процес юних борців
вільного стилю сучасних інноваційних технологій, спрямованих на формування
технічних дій у стійці.
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АНОТАЦІЇ

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ДІЙ БОРЦІВ ВІЛЬНОГО СТИЛЮ
Володимир Яременко, Валерій Бойко, Валерій Андрійцев
Національний університет державної податкової служби України
Національний університет фізичного виховання і спорту України
У роботі представлено аналіз змагальної діяльності борців кадетів вільного стилю на
сучасному етапі. Визначено частоту застосування технічних прийомів у стійці. Запропоновано
групи прийомів та окремі прийоми в стійці, на які слід звернути пріоритетну увагу при
формуванні технічних дій на етапі попередньої базової підготовки у вільній боротьбі.
Ключові слова: технічні дії, вільна боротьба, етап попередньої базової підготовки,
формування.
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ БОРЦОВ
ВОЛЬНОГО СТИЛЯ
Владимир Яременко, Валерий Бойко, Валерий Андрейцев
Национальный университет государственной налоговой службы Украины
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
В работе представлен анализ соревновательной деятельности борцов кадетов вольного
стиля на современном этапе. Определена частота применения технических приемов в стойке, их
эффективность. Предложены группы приемов и отдельные приемы в стойке, на которые следует
обратить приоритетное внимание при формировании технических действий на этапе
предварительной базовой подготовки по вольной борьбе.
Ключевые слова: технические действия, вольная борьба, этап предварительной базовой
подготовки, формирование.
ON THE QUESTION FORMATION OF TECHNICAL ACTION FREESTYLE
WRESTLERS
Vladimir Yaremenko, Valery Boyko, Valery Andriitsev
National University of the State Tax Service of Ukraine
National University of Physical Education and Sports of Ukraine
In the work presents an analysis of competitive activity cadet freestyle wrestlers at the present
stage. The frequency of application of techniques to counter their effectiveness. Offered a group of
methods and techniques to separate the rack, which should be to prioritize the formation of technical
actions in the pre-basic training in wrestling
Key words: technical action, free-style wrestling, stage of preliminary basic training, formation.

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
СПЕЦІАЛЬНИХ ОЛІМПІАД З ФУТБОЛУ
Максим Ярмоленко
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. Міжнародна
організація «Спеціальні Олімпіади» розробляє та реалізує навчально-тренувальні і
волонтерські програми для осіб з відхиленнями розумового розвитку (ВРР) в світі,
організовує проведення національних та міжнародних змагань для людей з ВРР,
координує та надає підтримку національним програмам Спеціальних Олімпіад
шляхом розробки методичних матеріалів, проведення конференцій, семінарів,
надання консультативних послуг для спортсменів, тренерів, батьків спортсменів [2].
Акредитовані навчально-тренувальні програми поширюються з офіційних літніх та
зимових видів спорту. Такий підхід є загальноприйнятим та єдиним для всіх країн, в
яких проводяться навчально-тренувальні заняття та змагання для осіб з такими
порушеннями. Програма навчання та розвитку спортивних навичок Спеціальних
Олімпіад (Olympics Sports Skills Guides), розроблена даною організацією для
тренерів, волонтерів та батьків спортсменів. В цій програмі представлені
довготривалі цілі, короткострокові завдання, аналіз завдань для різних видів рухової
активності, методи оцінки та контролю, а також рекомендації для навчання з видів
спорту, в тому числі і з футболу [1, 3].
Окремі аспекти підготовки спортсменів Спеціальних Олімпіад висвітлені у
роботах Ю.А. Бріскіна (2006–2009), А.В. Передерій (2009–2014); удосконаленню
підготовки спортсменів з відхиленнями розумового розвитку шляхом розробки
авторських тренувальних програм Спеціальних Олімпіад з баскетболу, легкої
атлетики та лижних перегонів присвячені праці О.О. Павлось (2007–2014); Є.В.
Ніконов (2003–2004) розробив та перевірив ефективність на підставі моделі
комплексної реабілітації інвалідів B.C. Дмитрієва методику проведення занять з
футболу для дітей 10–12 років з відхиленнями в розумовому розвитку, які мають
порушення психомоторного стану; Д.Є. Никифоров (2010-2012) визначав рівень
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соціально-психологічної адаптованості футболістів з ВРР 15-17 років, а також
розробив та апробував методику підготовки даного контингенту.
Наявні дослідження лише частково розглядають питання удосконалення
спортивної підготовки футболістів Спеціальних Олімпіад, тому існує необхідність
аналізу їхньої 8-тижневої навчально-тренувальної програми [4] з метою оптимізації
тренувального процесу осіб з такими порушеннями.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана
у відповідності зі «Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної
культури і спорту на 2011–2015 р» за темою 1.10 «Соціально-гуманістичні основи
розвитку адаптивного спорту в Україні» Міністерство освіти і науки, молоді та
спорту Україна (номер державної реєстрації 0113U004011).
Мета дослідження – визначення проблемних моментів 8-тижневої навчальнотренувальної програми з футболу шляхом аналізу її структури та змісту.
Методи та організація дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення
спеціальної та науково-методичної літератури, матеріалів мережі Інтернет; методи
спостереження, порівняння та аналізу, документальні методи.
Результати досліджень та їх обговорення. Навчально-тренувальна програма
Спеціальних Олімпіад з футболу складається з 2 варіантів: розширеного та
скороченого (рис. 1). Аналіз структури першого варіанту показав, що він складається
з 3 розділів: планування тренувального та змагального сезону; навчання футбольним
навичкам; правила гри в футбол та основи етикету. У першому розділі представлені
розділи: «цілі та завдання»; «Приклад 8-тижневого плану підготовки»; «Відбір
спортсменів в команди за програмою «Об'єднаний спорт»; «Фіксація щоденного
прогресу»; «Футбольна екіпіровка та обладнання».
Даний розділ містить довгострокові завдання і схему їх реалізації. Для кожного
тренера та спортсмена важливо встановлювати мету діяльності або тренувальних
занять, оскільки для спортсменів вона створює мотивацію відвідувати заняття та
брати участь у змаганнях, а керівник тренувального процесу завдяки використання
адекватних засобів і методів, творчого підходу до спортсменів створює умови для
досягнення поставленої мети та завдань. Наступний розділ програми присвячений
плануванню тренувальних занять і змагань. Кожен спортсмен, який спеціалізується у
футболі повинен освоїти положення 8-ми тижневої програми, щоб відповідати
мінімальним вимогам підготовленості та брати участь у Іграх Спеціальних Олімпіад.
Даний план підготовки схожий з загальноприйнятою структурою спортивної
підготовки та не враховує нозологічно детерміновану специфіку. Тренувальні
заняття представлені у форматі двічі на тиждень, але при необхідності тренери
можуть додатково включати в тижневий план ще одне заняття.
У розділі «Основні компоненти планування» показаний структурований план
заняття, що складається з: розминки, основної та заключної частини. До завдань
основної частини програми додаються практичні рекомендації з навчання технікотактичних прийомів людей з відхиленнями розумового розвитку та способи
отримання змагального досвіду. Також, у даному розділі не було виявлено
практичних рекомендацій по тренуванню воротарів.
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Розширена версія програми з футболу (3 глави)
Глава 1. Планування тренувального та змагального сезону
Розділи:
- Цілі та завдання
- Приклад 8-тижневого плану підготовки
- Основні компоненти планування
- Відбір спортсменів в команди за програмою «Об'єднаний спорт»
- Оцінка футбольних навичок
- Фіксація щоденного прогресу
- Футбольна екіпіровка та обладнання
Глава 2. Навчання футбольним навичкам
Розділи:
- Розминка
- Заключна частина
- Розтягування
- Використання пліометричного методу в тренуванні футболістів
- Вимоги до аеробних і анаеробних навантажень для футболістів
- Побудова силового тренування для футболістів
- Навчання основним навичкам гри у футбол (навчання ТТД, контроль
технічної підготовленості; проблеми при навчанні та шляхи їх вирішення,
відпрацювання прийомів, рекомендації тренерам)
Підрозділи: контроль і прийом м'яча, ведення м'яча, передачі м'яча, удари
по м'ячу, відбір м'яча, гра головою, гра воротарем;
- Розуміння командної гри
- Вимоги до футбольного поля
- Видозміна вправ та адаптація
- Психологічна підготовка
- Рекомендації для тренування вдома

Скорочена версія програми з футболу

Зміст:
- Офіційні змагання з футболу
- Характеристики футбольного поля
- Компоненти планування тренувального заняття
- Приклади форм тренувального плану
- Приклади тренувального плану
- Приклад програми з фізичної підготовки
- Короткий виклад принципів тренувальних
занять
- Приклади вправ кругового тренування
- Поради по проведенню безпечних тренувань
- Відбір спортсменів в команди за програмою
«Об'єднаний спорт»
- Картка оцінювання навичок футболіста СО
- Футбольна екіпіровка
- Харчування
- Правила етикету та гри у футбол
- Правила гри за програмою «Об'єднаний спорт»
- Процедура подання протесту
- Словник футбольних термінів
- Додаток А (вправи на розтягування)
- Додаток Б (поради щодо вдосконалення
спортивних навичок)

Глава 3. Правила гри у футбол та основи етикету
Розділи:
- Навчання правилам футболу
- Спортивна майстерність
- Словник футбольних термінів

Рис. 1 Структура та зміст навчально-тренувальної програми Спеціальних Олімпіад з футбол
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Важливим аспектом при проведенні занять зі спортсменами Спеціальних Олімпіад
є індивідуальний підхід. Тренер повинен орієнтуватися на сильні і слабкі сторони
кожного гравця і команди в цілому. Зворотній зв'язок між тренером та атлетом
безумовно є важливим, оскільки він сприяє розвитку більш глибокого розуміння гри у
людей з відхиленнями розумового розвитку. В програмі акцентується увага на підрозділ
«Підготовка до навчально-тренувального заняття», де описується порядок встановлення
обладнання під час заняття, обґрунтована важливість застосування додатка «Схема гри»,
наводиться приклад тренувального плану заняття. За допомогою цього додатка тренер
має можливість планувати стратегію гри в футбол, розмістити гравців і варіювати
розміри футбольного поля. Правильне його використання дозволяє організувати гравців
і ефективно використовувати ігрове поле в тренувальному процесі. Розміри поля
повинні регулюватися тренерами в залежності від рівня фізичної та технічної
підготовленості. Окремий підрозділ «Принципи ефективності навчально-тренувального
заняття» актуалізує узагальнені уявлення, які дозволять оптимізувати тренувальний
процес футболістів з відхиленнями розумового розвитку. Підрозділ «Поради щодо
проведення ефективних та безпечних тренувань» займає вагоме місце в програмі
підготовки спортсменів Спеціальних Олімпіад. Тренери несуть відповідальність за
спортсменів під час навчально-тренувального процесу, тому безпека і благополуччя
спортсменів є основною турботою тренерів. Враховуючи той факт, що футбол є одним з
травмонебезпечних видів спорту та заняття проводяться зі специфічним контингентом,
це обумовлює необхідність даного розділу.
Розділ «Відбір спортсменів в команди за програмою Об'єднаний спорт» особливо
важливий, оскільки спільні тренувальні заняття здорових і людей з відхиленнями
розумового розвитку експериментально довели свою ефективність. У даному розділі
викладені принципи розподілу гравців у команди по футболу в залежності від статі, віку
та рівня спортивної майстерності. Програма «Об'єднаний спорт» охоплює філософію і
принципи Спеціальної Олімпіади, створюючи при цьому умови, що сприяють соціальній
інтеграції осіб з відхиленнями розумового розвитку.
Розділ «Фіксація щоденного прогресу» розроблений для ведення точного звіту про
щоденне покращення або регресію продуктивності спортсмена протягом тренувального
заняття, фіксуючи при цьому яким чином у людей з даними відхиленнями підвищується
або знижується рівень спортивної майстерності.
Розділ «Футбольна екіпіровка та обладнання» актуалізує важливість вибору
правильного одягу та адекватного інвентарю для проведення тренувальних занять і
змагань. Невідповість одягу та обладнання можуть значно вплинути на можливості
спортсменів з даними порушеннями, а в деяких випадках можуть стати загрозою для їх
безпеки.
Наступна глава програми Спеціальних Олімпіад з футболу «Навчання людей з
відхиленнями розумового розвитку гри в футбол» складається з розділів «розминка»;
«заключна частина»; «розтягування»; «використання пліометричного методу в
тренуванні футболістів»; «вимоги до аеробних і анаеробних навантажень для
футболістів»; «побудова силового тренування для футболістів»; «навчання навичкам гри
в футбол»; «розуміння командної гри»; «вимоги до футбольного поля»; «видозміна
вправ та адаптація», «психологічна підготовка», «рекомендації для тренування вдома».
Перший розділ даної глави «Розминка» в свою чергу є більш змістовним від «Заключної
частини». Обгрунтована важливість та наводяться приклади вправ організації розминки,
які використовуються для футболістів з даними відхиленнями у стані здоров'я.
Необхідно звернути увагу на те, що заключна частина так само важлива, як і розминка,
так як раптова зупинка тренувального заняття може призвести до скупчення крові, що
уповільнює видалення продуктів метаболізму в організмі спортсменів. У свою чергу це
може призвести до болю в м'язах, судом та інших проблем у спортсменів-учасників
Спеціальних Олімпіад.
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Розділ «Розтягування» містить вправи, які використовуються для загальної та
спеціальної розминки футболістів Спеціальних Олімпіад. У розділі представлено безліч
вправ, присутні методичні рекомендації та ілюстрації, на яких показано правильне
виконання вправ і можливі помилки.
У розділі «Використання пліометричного методу в підготовці футболістів»
розкриває способи планування тренувань з використанням даного методу. Його
використання необхідне після підготовчої частини заняття. Вправи можуть
застосовуватися при інтенсивності роботи від низької до помірної протягом року, однак
за 7-10 днів використання методу рекомендується припинити.
У наступному розділі «Вимоги до аеробних і анаеробних навантажень для
футболістів» обґрунтовані переваги аеробної системи енергозабезпечення та показана
важливість анаеробної системи для футболістів Спеціальних Олімпіад. Також, в цьому
розділі наведені приклади виконання вправ для розвитку цих видів витривалості, проте
деякі з них потребують заміни, а для решти бракує методичних положень щодо їх
реалізації .
Розділ «Побудова силового тренування для футболістів» містить приклади вправ,
правильне виконання яких відображено на фото і відео матеріалах.
Наступний розділ «Навчання навичкам гри у футбол» присвячений навчанню
основним техніко-тактичних дій футболістів з ВРР. Цей розділ містить базові
рекомендації щодо навчання техніко-тактичним діям (ТТД) футболістів з відхиленнями
розумового розвитку (контроль і прийом м'яча, ведення м'яча, передачі м'яча, удари по
м'ячу, відбір м'яча, гра головою, гра воротарів). Розділ охоплює контроль технічної
підготовленості футболістів, проблеми при навчанні та шляхи їх вирішення, практичні
рекомендації тренерам. Також присутні інструкції з навчання ТТД футболістів, фото і
відеоматеріали, які можуть використовувати тренери, вихователі, волонтери, батьки
дітей. Підрозділ «Контроль технічної підготовленості» охоплює 58 тестових завдань:
«контроль і прийом м'яча»; «ведення м'яча»; «передачі м'яча»; «удари по м'ячу»; «відбір
м'яча»; «гра головою»; «гра воротарем». Далі в програмі для кожного ТТД наведені
варіанти можливих помилок, що можуть виникати при навчанні та шляхи їх усунення.
Відпрацювання прийомів відбувається індивідуально залежно від рівня можливостей
спортсменів з відхиленнями розумового розвитку. У програмі відпрацювання прийомів
розділено на 2 рівня підготовленості: легкий і середній. Для осіб з більш обмеженими
можливостями надаються легші завдання для відпрацювання прийомів. Далі йде
підрозділ, в якому містяться практичні рекомендації з формування навичок у футболі,
акцентується увага на проблемні моменти навчання і викладені поради тренерам із
забезпечення сприятливих умов навчання, в яких спортсмени з ВРР можуть розвивати
свої футбольні навички.
У розділі «Розуміння командної гри» розглядається навчання основним стратегіям
гри, прості ігрові принципи, навчання основам відновлення гри, розподіл команди і
вибір позицій для кожного гравця. У підрозділі «навчання основним стратегіям гри»
рекомендується починати з налагодження взаємодії між гравцями за допомогою гри «2
на 2», навчання техніці нападу та захисним діям у зв'язці «1 на 1», ускладнюючи
навчання з використанням різних ігрових комбінацій в грі «3 на 3». Підрозділ «навчання
основам відновлення гри» містить правила і методику навчання відновлення гри. У
футболі часто м'яч виходить за межі поля, після цього арбітр призначає вільний,
штрафний, кутовий, удар по воротах, удар від воріт або вкидання м'яча. Тренер
зобов'язаний навчати володінню даними діями на тренувальних заняттях, інакше суддя в
праві зупинити хід гри і винести рішення щодо забезпечення навчання футболістів
Спеціальних Олімпіад. У підрозділі «Розподіл команди та вибір позицій для кожного
гравця» показані 2 схеми розставляння гравців, залежно від їх кількості (схеми гри «11
на 11» і «5 на 5»), а також представлені задачі та функції для кожного ігрового амплуа.
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У наступному розділі «Вимоги до футбольного поля» міститься опис основних
ігрових зон і ліній по периметру поля, а також розміри поля для гри «5 на 5» і «11 на
11».
Розділ «Психологічна підготовка» є важливим для спортсменів, оскільки ідеологія
та філософія руху Спеціальних Олімпіад спрямована на реалізацію їхніх особистих
можливостей і рекордів. Для багатьох спортсменів участь у змаганнях є самоціллю.
Однак, тренувальний і змагальний процес висувають підвищені вимоги до психіки
людини. Змістовна частина даного розділу надзвичайно мала: відсутні засоби, методи,
форми педагогічного впливу на особистість. Розділ «Рекомендації для тренування
вдома» охоплює програму навчання, інструкції до неї, фото і відео матеріали.
Глава 3 складається з трьох розділів: «навчання правилам футболу», «Спортивна
майстерність» і «Словник футбольних термінів». Перший розділ містить традиційні
правила гри для футболістів даної нозології, правила гри за програмою «Об'єднаний
спорт», а також процедуру розгляду у разі подання протесту. У другому розділі
«Спортивне майстерність» розкривається гуманістичний потенціал спорту. Тренери
повинні навчати спортсменів дотримуватися принципів чесної гри, етичної поведінки та
добросовісності. Третій розділ містить 32 професійних футбольних терміна,
призначених для тренерів, волонтерів, спортсменів з ВРР. Скорочений варіант програми
Спеціальних Олімпіад з футболу представляє по суті аналогію детального, проте були
виявлені невідповідність між змістом обох варіантів програми. У скороченому варіанті
програми присутній розділ «Харчування», який відсутній в повній версії програми, але в
скороченому варіанті не знайдені розділи «Психологічна підготовка» та «Рекомендації
для тренування вдома».
Висновки та перспективи подальших досліджень. Враховуючи позитивний
факт, що на сьогоднішній день міжнародною організацією «Спеціальні Олімпіади»
розроблені навчально-тренувальні програми з футболу та інших видів спорту, багато з
них потребують оптимізації. Необхідно звернути увагу, що програма з футболу містить
перелік спортивних умінь і навичок, однак не передбачає розподілу навчального
матеріалу на вісім тижнів підготовки, в розділі 2 «Навчання футбольним навичкам»
методичні положення носять фрагментарний характер, вирішують як правило часткові
завдання і не враховують специфіку, форми і ступінь відхилення розумового розвитку, а
також низький рівень інформативності деяких розділів програми. Виявлено
невідповідність у змісті між 2 версіями програми Спеціальних Олімпіад з футболу.
Проаналізувавши структуру та зміст програми Спеціальних Олімпіад з футболу, варто
відмітити про необхідність її вдосконалення. Вивчення практичного досвіду тренерів
Спеціальних Олімпіад в Україні та розробка авторської навчально-тренувальної
програми з футболу для людей з відхиленнями розумового розвитку посприяє
вирішенню вказаної проблеми та є перспективним напрямком подальших досліджень.
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АНОТАЦІЇ
СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
СПЕЦІАЛЬНИХ ОЛІМПІАД З ФУТБОЛУ
Максим Ярмоленко
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Проведений теоретичний аналіз структури та змісту навчально-тренувальної програми
Спеціальних Олімпіад з футболу. Були виявлені проблемні моменти даної програми та
встановлено, що вона потребує оптимізації. Основні розділи програми, які направлені на
навчання та вдосконалення навичок футбола, носять фрагментарний характер та не вирішують
основних задач навчально-тренувального процесу. Виявлено, що не враховується специфіка,
форми та ступінь відхилення розумового розвитку, а також низький рівень представленого
організаційно-методичного забезпечення для даного контингенту.
Ключові слова: футболісти з відхиленнями розумового розвитку, Спеціальні Олімпіади,
навчально-тренувальна програма.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОГРАММЫ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФУТБОЛУ
Максим Ярмоленко
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Проведенный теоретический анализ структуры и содержания учебно-тренировочной
программы Специальных Олимпиад по футболу. Были обнаружены проблемные моменты
данной программы и установлено, что она нуждается в оптимизации. Основные разделы
программы, направленные на обучение и совершенствование навыков футбола носят
фрагментарный характер и не решают основных задач учебно-тренировочного процесса.
Определено, что не учитывается специфика, формы и степень отклонения умственного развития,
а также низкий уровень представленного организационно-методического обеспечения для
данного контингента.
Ключевые слова: футболисты с отклонениями умственного развития, Специальные
Олимпиады, учебно-тренировочная программа.
STRUCTURE AND CONTENT TRAINING PROGRAMS SPECIAL OLYMPICS
FOOTBALL
Maxim Yarmolenko
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
The theoretical analysis of the structure and content of Special Olympics football training
program. There were found problematic aspects of the program and found that it needs improvement.
The main sections of the program aimed at training and improving the skills of football, are fragmented
and do not solve the basic problems of the training process. There were definitely, that don’t taken into
account specifics, shape and degree of deviation mental development, and low present organizational
methods for this contingent.
Key words: players with disabilities mental retardation, Special Olympics, educational and
training program.
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Філософські, історичн, психологічні та
соціально-економічні аспекти розвитку
фізичної культури та спорту
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ШКОЛАХ РЕСПУБЛІКИ
ІРАК
Алі Абдулкарім Джасім Аль-Убаїді
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми. Система фізичного виховання в Іраку – це сукупність
цілей, завдань, принципів, а також форм, методів і засобів організації фізичного
вдосконалення різних груп населення та управління цим процесом в структурі
державних і громадських організацій, що забезпечують формування фізичної
культури особистості і суспільства з урахуванням вимог тих сфер життєдіяльності, в
яких ці групи функціонують.
Історичне становлення і розвиток системи фізичного виховання в Іраку являє
собою єдиний процес, що складається з семи взаємопов’язаних соціально,
економічно, культурологічно і політично обумовлених етапів, кожен з яких
визначався наступними факторами: особливості національного менталітету
іракського народу; особливості культурного середовища, обумовлені тривалим
періодом перебування під впливом інших культур, насамперед європейської культури;
кліматичними особливостями регіону; демографічна ситуація в країні; соціальнополітична обстановка в країні, характер соціальної політики держави; соціальноекономічна ситуація в країні [2].
Сучасна система фізичного виховання учнів в іракській школі відстає від
розвитку загальної системи народної освіти. Це пов’язано з тим, що у даний час в
Іраку відсутні єдині державні програми з фізичного виховання для загальноосвітніх
шкіл. На уроки з фізичного виховання відводиться всього одну академічну годину на
тиждень. Позакласна і позашкільна фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова
робота майже не проводиться. Сформовані умови ставлять перед вищою школою
Іраку завдання зміни підготовки майбутніх фахівців – викладачів фізичного
виховання [10].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Соціальне середовище розвитку
фізичної культури і спорту в Іраку сформувалася і функціонує відповідно з
суспільними законами, властивими всім країнам. Так, дослідниками встановлено, що
особливості функціонування та розвитку фізичної культури і спорту в тій чи іншій
країні визначаються безліччю факторів. До них відносять тип держави, її історичні
традиції, політичні та соціально-економічні умови, систему суспільних і культурних
цінностей, демографічні та освітні характеристики, віросповідання тощо.
Проблемами збереження здоров’я в арабському світі, історію розвитку фізичної
культури в Іраку займалось чимало фахівців [1, 2, 3, 7]. Але узагальнюючих робіт про
особливості функціонування фізичного виховання в Іраку на наш погляд недостатньо.
Мета дослідження: висвітлити особливості фізичного виховання в школах
республіки Ірак.
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення, теоретичної
інтерпретації і пояснення, історичні, аналіз документів.
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Результати дослідження та їх обговорення. Становлення сучасної системи
фізичного виховання в Іраку починається з 1917 року. В цей період відкриваються
школи в Багдаді, друкуються перші навчальні посібники для початкової та середньої
шкіл. Було введено два уроки фізичного виховання для першого класу і три години з
другого по четвертий класи [10].
З метою розвитку системи фізичного виховання в Іраку набуває популярності
обміну досвідом вчителів у галузі фізичної культури з іншими країнами. Це пов’язано
з тим, що у багатьох країнах Європи національні системи фізичного виховання
почали формуватись ще у ХІХ столітті. У 1928 році була відправлена іракська
спортивна делегація в Лондон на шість місяців, у подальшому співпраця
налагоджувалась і з іншими країнами світу [3].
У останні роки партнерські програми з обміном досвідом вчителів у галузі
фізичного виховання стали більш актуальними. Іракський народ на протязі останніх
30-ти років переніс дві війни (остання зі США закінчилась у 2011 році), які
негативним чином вплинули на фізичну культуру і спорт. Багато спортивних споруд
було зруйновано, значна кількість фахівців і спортсменів виїхали за кордон
працювати за контрактами. Все це призвело до зниження рівня фізичного виховання в
країні [3].
Для подолання наслідків війни уряд Республіки Ірак поставив перед собою
першочерговим завданням корінну і всебічну зміну системи професійної підготовки
викладачів фізичного виховання. Це обумовлено тим, що подальший соціальноекономічний розвиток Іракської республіки значною мірою залежить від якості
народної освіти.
У нових умовах випускники університетів повинні бути готові до професійної
діяльності по всебічному і гармонійному розвитку особистості школярів. У цьому
процесі важливе місце відводиться формуванню у школярів потреби в здоровому
фізично активному способі життя. Сьогодні у вищих фізкультурних закладах Іраку
намічається збільшення числа фахівців, які віддають пріоритет даному напрямку.
Однак існують проблеми науково-методичного забезпечення їх підготовки [10].
У зв’язку з цим Міністерство освіти в Іраку налагодило тісну співпрацю із
Британською Радою (міжнародною організацією Сполученого Королівства Великої
Британії з культурних відносин та освіти), яка допомагає реформувати систему
фізичного виховання в країні. Така програма сприяє вдосконаленню системи
фізичного виховання і спорту в школах для молоді, а також людей з особливими
потребами [9].
В рамках програми, мережа 50 іракських шкіл були партнерами з п’ятьма
спеціалізованими спортивними коледжами у Великій Британії, беручи участь у
взаємних партнерських відносинах. Учні іракських шкіл отримали практичні знання з
фізичного виховання та особливостей його застосування у місцевих початкових
школах. Вчителі отримали ресурси для викладання фізичного виховання новими
способами, використовуючи більш інноваційні методи і різні педагогічні підходи. В
іракських школах проводили зустрічі з батьками та членами місцевих громад,
приділяючи увагу значенню фізичному вихованню та спорт, яке воно відіграє в
розвитку молодих людей.
Поряд із шкільними партнерськими програмами вищі навчальні заклади Іраку та
Великої Британії працюють разом над якісною підготовкою майбутніх вчителів
фізичного виховання [9].
На сьогоднішній день у республіці Ірак існують два рівня загальноосвітньої
школи – початковий і середній. Початкове навчання, де діти навчаються з 6 до 12
років, вважається обов’язковим для всіх дітей, починаючи з шестирічного віку. Після
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закінчення початкової школи діти здають іспити, за результатами яких їх зараховують
у середню школу.
Що стосується середньої школи, то тут існує два види шкіл: елітна граматична і
публічна школи для підготовки до університетів і сучасна школа для середнього класу
Іракського суспільства. Середня школа, де діти навчаються з 12 до 18 років,
складається з двох трирічних ступенів, які готують учнів для вступу в професійні
училища та вищі навчальні заклади. Мова навчання – арабська. Винятки становлять
північні райони Іраку, де в перші роки навчання дітей у початковій школі
використовується курдська мова. З п’ятого класу починається викладання англійської
мови [3].
Середню шкільну освіту. Загальна середня освіта є необхідним етапом для
здобуття середньої професійної та вищої професійної освіти. Загальна середня освіта
є центральною ланкою системи освіти в Іракської республіці. Воно включає в себе:
середні загальноосвітні школи; школи з поглибленим вивченням окремих предметів;
спеціальні школи для дітей з відхиленнями у фізичному і психічному розвитку;
позашкільні освітні установи (до них відносяться музичні та художні школи, хорові
та хореографічні студії, школи мистецтв, фольклорні ансамблі, станції юних техніків,
дитячо-юнацькі спортивні школи, центри дозвілля ліцеї; гімназії; вечірні школи та
ін.) [3].
Початкова загальна освіта. Початкова загальна освіта є першою сходинкою
загальної освіти у дітей в Іраку та багатьох інших країнах. Діти отримують перші
знання про навколишній світ, навички у спілкуванні та вирішенні прикладних задач.
На цьому етапі формується і починає розвиватися особистість дитини. Початкові
школи забезпечують шестирічну освіту. Наприкінці початкової школи школяр
повинен скласти іспит, за результатами якого він буде зарахований до середньої
школи. Навчальна програма заснована на західних моделях, але також включає в себе
релігійне вчення. Мова навчання – арабська. Дошкільна освіта дітей починається з 45-річного віку. Залежно від законодавства, традицій і культур підхід до дошкільної
освіти різний. Перед ним можуть ставитися різні основні і приватні задачі. Воно
може бути обов’язковим чи ні. Воно реалізується через різні традиційні інститути. Як
правило, дошкільна освіта в Іраку здійснюється в закладах дошкільної освіти,
установах загальної освіти, установах додаткової освіти дітей, які включають центри
та об’єднання раннього розвитку дитини. Але воно може також здійснюватися і
вдома, в сім’ї. Так як на сьогоднішній день в Іраку більше третини молодих сімей, які
мають дитину, не забезпечені дитячими дошкільними установами, то підготовка
батьків до початку сімейного дошкільного виховання стає однією з найважливіших
завдань молодіжної сімейної політики.
Однією з найважливіших умов фізичного виховання молодого покоління є той
факт, що воно має будуватися на міцній науково-методичній основі, тобто на
закономірностях, які виявлені педагогікою, психологією, віковою фізіологією,
спортивної медициною і гігієною [3].
Невирішеність проблеми для сучасної педагогіки поєднання масовості освіти
(базується на шкільному класі як основний формі організації навчального процесу) і
необхідності індивідуалізації процесу фізичного розвитку в світлі сучасної
загальносвітової етичної та правової парадигми пріоритету особистості, інтересів і
потреб її вільного розвитку послужило причиною багатьох реформ та інновацій у
сфері фізичного виховання в Іраку [6].
Внаслідок цього необхідна продумана диференціація змісту, обсягу та
інтенсивності фізичних навантажень у зв’язку з біологічним, а не паспортним віком
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учнів, їх індивідуальними моторними можливостями і здібностями, соціальноекономічними та кліматичними умовами проживання [8].
З іншого боку, традиційний урок фізкультури вже не може бути єдиною і
незамінною формою фізичного виховання дітей. Потрібно шукати нові шляхи
вирішення організації фізичного виховання в школі, у якого існують дві
найважливіші проблеми:
По-перше, як забезпечити дітям такий обсяг фізичних навантажень, який їм
необхідний для збереження і зміцнення здоров'я, розумової та фізичної
працездатності, а також дозволяє ефективно опановувати життєво важливими
навичками і якостями. По-друге, як підвищити якість навчально-виховного процесу
[5].
Вирішення цих проблем пов’язано з пошуком шляхів диференційованого
підходу до учнів, з розробкою ряду нових методик навчання, урахуванням всіх
факторів, що лімітують працездатність.
Вважається, що в підлітковому віці добова активність зростає, зростає потреба в
рухах. З 14 років середньодобове число кроків і обсяг виконаної роботи у хлопчиків
вище, ніж у дівчаток. Далі, до випускного класу рухова активність значно знижується
в порівнянні з молодшими і середніми класами. Рухова активність школярів, що
займаються в другій зміні, трохи нижче, ніж з першої під вплив соціальних факторів і
несприятливих кліматичних умов. Рухова активність також знижується і стає
недостатньою по відношенню до рівня потреби в руховій активності [7].
Сьогодні урок фізкультури в школах Іраку складається з трьох розділів:
вступного, основного і заключного. Вступна частина, або розминка, готує організм до
навантаження. Основна частина передбачена для розучування нових вправ, а також
для занять бігом, стрибками, метанням, лазінням, для вправ на координацію,
рухливих спортивних ігор, естафет. Заключна частина призначена для того, щоб
організм правильним чином прийшов у норму, налагодилося дихання і пульс.
На найближчі роки першорядним стане вдосконалення діючих форм шкільної
системи фізичного виховання, підвищення їх ефективності, організаційного рівня та
результативності всіх складових компонентів програми.
Таким чином, розвивати фізичні якості учнів потрібно використовувати
найбільш ефективні засоби. Якщо в арабських країнах традиційно зберігається
інтерес до верхової їзди, легкої атлетики, ігор на повітрі, то ці традиції треба
розвивати, доповнюючи новими ідеями [3].
Висновки.
1. Процес формування системи фізичного виховання в республіці Ірак
починається у 1917 році коли відкриваються перші школи та друкуються книжки.
2. Характерною особливістю розвитку іракської системи фізичного виховання,
як на етапі свого становлення, так і сьогодення, стає обмін досвідом вчителів у галузі
фізичної культури з іншими країнами, зокрема Великою Британією.
3. У республіці Ірак існують два рівня загальноосвітньої школи – початкова і
середня. Початкове навчання, де діти навчаються з 6 до 12 років, вважається
обов’язковим для всіх дітей, починаючи з шестирічного віку. В середній школі
виокремлюють: елітну граматичну і публічну школи для підготовки до університетів і
сучасна школа для середнього класу Іракського суспільства. Середня школа, де діти
навчаються з 12 до 18 років, складається з двох трирічних ступенів, які готують учнів
для вступу в професійні училища та вищі навчальні заклади.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у виявленні етапів
становлення системи фізичного виховання в республіці Ірак.
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ШКОЛАХ
РЕСПУБЛІКИ ІРАК
Алі Абдулкарім Джасім Аль-Убаїді
Львівський державний університет фізичної культури
У статті проаналізована сучасна система фізичного виховання в республіці Ірак. Метою
дослідження є висвітлення особливості фізичного виховання в школах республіки Ірак.
Проаналізовано та узагальнено значну кількість іноземних джерел та сайтів із зазначеної
проблематики. Висвітлено процес формування система фізичного виховання в Іраку, який
розпочався у 1917 році. Показано характерні особливості функціонування фізичного виховання в
республіці Ірак, як на етапі свого становлення, так і сьогодення.
Ключові слова: республіка Ірак, фізичне виховання, шкільна освіта.
ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛАХ
РЕСПУБЛИКИ ИРАК
Али Абдулкарим Джасим Аль-Убаиди
Львовский государственный університет физической культуры
В статье проанализирована современная система физического воспитания в республике
Ирак. Целью исследования является освещение особенностей физического воспитания в школах
республики Ирак. Проанализировано и обобщено значительное количество иностранных
источников и сайтов по данной проблематике. Освещен процесс формирования система
физического воспитания в Ираке, который начался в 1917 году. Показано характерные
особенности функционирования физического воспитания в республике Ирак, как на этапе своего
становления, так и настоящего.
Ключевые слова: республика Ирак, физическое воспитание, школьное образование.
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FEATURES OF PHYSICAL EDUCATION IN SCHOOLS
REPUBLIC OF IRAQ
Ali Jasim Abdulkarim Al-Ubaidi
Lviv State University of Physical Culture
The article reviews the current system of physical education in Iraq. The study is to highlight the
features of physical education in the schools of the Republic of Iraq. Analyzed and summarized a large
number of foreign sources and sites of the mentioned problems. The process of formation of physical
education system in Iraq, which began in 1917. Showing characteristics of functioning physical
education in Iraq, at the stage of its development and present.
Key words: republic of Iraq, physical education, school education.

АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ ТА РЕКРЕАЦІЙНІ ХРИСТИЯНСЬКІ
ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
Віктор Бекита
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Постановка проблеми. Сучасні державотворчі процеси в Україні актуалізують
проблеми розвитку рекреаційних молодіжних організацій як головної ланки
національного відродження, формування культури здоров’я у молоді.
Витворення національної концепції розвитку України, створення державної
ідеології вимагає від науковців усебічного вивчення та аналізу історії з метою
використання минулого досвіду для розбудови нашої країни у нових історичних
умовах. Тривале замовчування та фальсифікація історичних явищ у радянський
період не давали змоги об’єктивно оцінити процеси, які відбувалися в Україні
впродовж її розвитку, в тому числі з фізичної рекреації. Cтановить науковий
теоретичний та практичний інтерес передусім історичний досвід рекреаційного руху
в Західній Україні.
Аналіз результатів останніх досліджень. Ставлення до Української грекокатолицької церкви (УГКЦ) набуло додаткових негативних характеристик: їй
інкримінувалися пригноблення пролетарського класу, підтримка австрійської та
польської антиукраїнської політики, колабораціонізм. Особи, які очолювали церкву,
попадали під гостру критику, дискримінацію та забуття [1, 5, 7].
У цьому контексті особливої актуальності набуває повернення історичної
правди про роль української церкви та її представників у суспільних процесах.
Митрополит греко-католицької церкви Андрей (Роман-Олександер-Марія) – граф
Шептицький – один з найвизначніших діячів як серед духовенства, так і серед
світської інтелігенції першої половини ХХ ст. [2]. Очолювана ним Церква за
півстоліття своєї діяльності надолужила те, що інші нації будували віками.
Окреслений період громадського, культурного та націотворчого життя українців
становить цілу епоху, означену велетом духу Андрея Шептицького [1, 2, 6, 7, 8].
Дослідження актуальне тим, що Церква була і залишається однією з найвпливовіших
структур формування молоді тодішнього історичного періоду; від позиції духовного
керівництва церкви великою мірою залежить зовнішня її діяльність. Перебування
Шептицького на провідних церковних посадах греко-католицької церкви (1899-1944
рр.), його всебічна праця викликають обґрунтований наукову цікавість.
Мета – вивчити діяльність Андрея Шептицького в напрямку створення та роботі
рекреаційних християнських організацій, встановити його місце і роль у суспільнополітичному та культурно-рекреаційному русі Західної України.
Для
вирішення
поставлених
завдань
використовувався
комплекс
взаємодоповнюючих методів дослідження, адекватних завданням роботи: теоретичні
– аналіз науково-методичної літератури, синтез, порівняння і узагальнення отриманих
даних; практичні – спостереження, бесіда.
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Методологічними засадами послужили компоненти історизму та об’єктивності
з врахуванням конкретно-історичних чинників, які впливали на діяльність Андрея
Шептицького через призму тогочасного стану в Західній Україні.
Результати дослідження та їх обговорення. Базові засади українського
рекреаційного виховання з прадавніх часів базувалися на усталених моральних та
духовно-культурних цінностях, осердям яких була християнська традиція. Відтак
одним із найбільш дієвих чинників національної педагогічної системи був і
залишається релігійно-церковний фактор. З огляду на це вкрай важливим є звернення
до філософсько-богословської спадщини митрополита Андрея Шептицького –
Великого Українця, думки якого, як ніколи, є сьогодні вкрай актуальними.
Історіографія досліджуваної проблеми багатогранна та неоднозначна і великою
мірою заполітизована. Для ефективного опрацювання доступного матеріалу
проведено його класифікацію та науковий аналіз.
Ми вдаємося до систематизації діяльності Андрея Шептицького виділеного Л.Л.
Крупою [2]. За її допомогою вдалося досягнути конкретних результатів, а саме:
історіографію з проблеми поділити на основні чотири групи, що відображають
позиції науковців, які займалися дослідженням діяльності митрополита Андрея
Шептицького:
Перша група – наукові та публіцистичні праці сучасників Андрея Шептицького.
Дослідження розпочались з родоводу Шептицького;
Друга група – роботи істориків радянської школи. Вони містять оцінку
політичної орієнтації митрополита, однак ідеологічна заангажованість досліджень
зумовила тенденційність у висвітленні історії УГКЦ, а також в оцінці внеску її
провідників у релігійно-суспільне життя Галичини;
Третя група – дослідження діяльності Шептицького науковцями української
діаспори. За змістом вони діляться на кілька груп: 1) теологічну; 2) наукову; 3)
беатифікаційну;
Четверта група – наприкінці ХХ ст. сучасна історична наука розпочала
дослідження з цього питання завдяки “перебудовним” процесам, що відбувались в
СРСР, а відтак в Україні.
Криза духовності, родинно-сімейної сфери, знецінення базових моральних
постулатів, основ здорового способу життя молоді вимагають негайної корекції
системи національного виховання та її переорієнтації у царину християнських
моральних вартостей.
Засадничу роль у вихованні підростаючого покоління митрополит Андрей
Шептицький відводив сім’ї та родині. Саме вона, на його думку, є основним осердям
християнського виховання. «Найважливішою справою для Церкви, народу і родини»
та «строгим обов’язком» сім’ї він називав плекання духовності молодих людей [8].
Родинну домівку Владика Андрей вважав «першою і найважнішою школою, в
якій діти…мають навчитися любити Бога й людей» [7]. У своїх роздумах про
виховання митрополит вдається до алегоричного, відтак більш доступного для
розуміння порівняння, в якому ототожнює маленьку дитину з рослинкою. Вона,
приходячи у цей світ, потребує «сонця і роси згори – та доброї землі здолу».
«Сонцем» є «любов батьків», їх дбайливість та молитви, а «росою» - «перші науки»
батьків, їх особистий приклад у повсякденності, які дитина повинна зрозуміти і
засвоїти на все життя [3].
Особливо акцентував митрополит на необхідності дотримання «здорових» засад
розвитку молодої людини. Звісно це відбувалося через призму родинного виховання.
«Першим словом матері», на його думку, повинно бути «слово любові», а «першою
наукою» - «Божа наука». Відтак бачимо, що особливий наголос робиться на
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необхідності релігійної спрямованості виховання дітей у родині. Саме від неї,
стверджував Андрей Шептицький, залежить «щастя й нещастя дитини» [7].
Від того, наскільки ефективною та успішною буде традиція сімейного
виховання дитини, безпосередньо залежатиме, наскільки зреалізованою, успішною та
основне - здоровою буде дитина у своєму подальшому житті, а також те, яку користь
принесе «батькам, Церкві та Батьківщині», як працюватиме для добра та прослави
свого народу [6].
Творення культурного, національного, релігійного середовища, яке забезпечує
необхідні умови для реалізації творчого потенціалу особи – це були суть та ціль
виховання Андрея Шептицького, а також засоби, які допомагали осягнути поставлену
мету. Намагаючись підняти рівень національної свідомості й духовної культури
української нації, митрополит здійснив широкомасштабну громадсько-культурну й
благочинну працю, запровадив низку освітніх та виховних проектів, а саме: відкриття
семінарій, шкіл, сиротинців, ясел-садків, створив сирітський фонд, за допомогою
якого було врятовано від смерті, голодування та занедбання багатьох українських
дітей. Сприяв відкриттю Львівської дівочої гімназії сестер Василіянок, запровадив
фінансування стипендій для учнівської молоді. На період літніх канікул відкрив
дитячі табори «Вакаційні оселі», «Літнища», навчально-виховні заклади, де
відпочивали та оздоровлювалися діти [3, 7, 8].
Митрополит турбувався за здоров’я майбутнього покоління. З ініціативи А.
Шептицького у Львові у 1903 р. був створений безкоштовний медичний заклад
«Народна Лічниця» [5]. Шкільна молодь, тобто діти від дошкільного до старшого
шкільного віку, були її основними пацієнтами.
Однак найбільш знаковим у діяльності А. Шептицького у ракурсі збереження та
зміцнення здоров’я молоді є створення рекреаційних християнських організацій.
Особлива роль належить започаткуванню та активного розвитку товариства „Пласт” у
містах Західної України.
Співзасновники Пласту Іван Чмола, Петро Франко й Олександер Тисовський,
узявши за зразок методу скавтінґу, що її розробив англієць Роберт Бейден-Повел,
створили виховну систему, яка дозволяла фізично та морально вишколювати
українську молодь, спираючись на засади християнського вчення, й у такий спосіб
готувати її до життєвих викликів і обставин часу.
В особі Митрополита Андрея здобули вони і духовного пастиря, і щирого
приятеля, що уповні розумів вагу та значення новоствореної організації. Митрополит
Андрей дуже багато матеріяльно допомагав розбудовувати пластові структури.
Частину своєї посілости й дібр у Карпатах подарував він для заснування пластових
таборів, надав деревину та ліс, окремо призначив кошти на пошиття одностроїв,
оплачував поїздки, зокрема для православної пластової молоді з Волині [9].
До сфери фізичного виховання митрополит Андрей відносить Св. Літургію і
перебування у храмі Божому, в якому спільнота служить Богові та вчиться служити
ближньому: «До виховної сили Церкви належить і те, що в неділю і свята всі
сходяться до храму, як діти однієї родини сходяться в домі батька. Багаті і вбогі, вчені
і прості, старі і молоді через мудрий провід Церкви зближаються. Церква всім
пригадує їхні взаємні обов’язки, всім голосить закон любові. Приступаючи разом до
Пресвятої Євхаристії, християни вчаться вважати себе за братів та пам’ятати, що не
той достойний, хто має дорожчий одяг, а той, достойні ший в очах Всевишнього
Бога» [7].
Без здорового молодого покоління і його виховання немає майбутнього у народу,
який прагне збуду вати власну хату і бути щасливим: «Пам’ятайте, що християнське
виховання є більшим добром ніж усе добро світу» [8]. «Молодь треба виховувати в
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щирій любові до Вселенської Церкви і Батьківщини. Недостойний Христа той, хто
патріотичні обов’язки ставить вище за релігійні обов’язки» [6, 8].
Внаслідок терористичної діяльності ОУН державний уряд 26 вересня 1930 р.
остаточно заборонив діяльність “Пласту” на території Східної Галичини [2].
Шептицький вжив контрзаходи зі збереження організованої молоді: згідно з
конкордатом церква могла створювати під своєю опікою (без державної згоди)
християнські організації. Тому вже наприкінці 1930 р. було створено товариство
українських студентів-католиків “Обнова”; щоб залучити в організації якомога
більше юнацтва у 1933 р. було розроблено статут католицького товариства
“Українська молодь Христові”.
Андрей Шептицький долучився до підтримки товариств „Просвіта” й „Рідна
мова”. Поруч із ними, спортивно-руханкові осередки підтримувані Шептицьким
були суттєвим і авторитетним складником національного пробудження.
Нерідко, а особливо в 20-30-ті роки, під прапорами спортивних товариств
об’єднувалися сили, керовані ідеями української державності. В умовах іноземного
панування українська молодь Західної України гартувала тіло і волю для єдиної мети
– боротьби за незалежність рідного краю. Тому характерною ознакою багатьох
рекреаційних, спортивних товариств Західної України була їх очевидна мілітарна
спрямованість. Фактичним проявом і результатом діяльності численних січових,
сокільських, пластових та спортових товариств стало унікальне явище в історії –
Українське Січове
Стрілецтво.
Стрілецтво майже повністю складалося з юнаків, які пройшли фізичний,
духовний та національний вишкіл у товариствах. Прославилися імена вихованців
сокільських товариств: Сень Горук, Федь Черник, Клим Гутовський , Іван Косяк,
Омелян Гузар, Петро Франко й ін. Зауважимо, що і лідерами українських військових
формувань стали насамперед лідери й провідники спортивно-гімнастичного руху.
Зокрема, керівник Січей Кирило Трильовський очолив Боєву Управу УСС.
Членами Управи стали голова Сокола-Батька професор Іван Боберський і
кошовий створеного перед війною товариства "Січові Стрільці" Володимир
Старосольський. Комендантом Легіону Січових Стрільців було призначено Михайла
Галущинського – ініціатора й організатора Січей на Золочівщині та Рогатинщині. За
умов відсутності вишколеного українського офіцерства саме ці провідники
спортивного і громадсько-культурного руху очолили легендарну українську військову
формацію і керували нею.
Важливо констатувати, що участь молоді у підпільних організаціях ОУН та
КПЗУ турбувала митрополита. Він вважав таку діяльність аморальною та
антихристиянською, деструктивною і шкідливою в українсько-польських відносинах.
Тому у 30-х роках було випущено цілий ряд звернень до молоді з пересторогою
вступу у таємні товариства. Щоб дати можливість молоді гартувати свої політичні
позиції легально, за згодою митрополита було створено “Католицьку акцію” [2, 3].
Співпраця Шептицького з молоддю не обмежувалась тільки кордонами
Галичини. Під час відвідання Американського континенту було встановлено контакти
з українськими молодіжними товариствами. У міжвоєнний період до них часто
надсилались звернення із закликами зберігати національну самобутність і стійкість,
пам’ятати про своє коріння та Батьківщину.
Висновок. Наприкінці ХІХ ст. громадсько-політичне і культурно-просвітнє
життя у Західній Україні набуло значного розвитку, однак простежувались негативні
явища, пов’язані з тиском польської сторони на усі національні прояви українців у
політичній, освітній, економічній та культурній площинах; поширення
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москвофільства серед світської та духовної інтелігенції давало підстави державній
владі упереджено ставитися до галичан.
У питаннях створення рекреаційних товариств митрополит Андрей стояв
виключно на християнських і національних позиціях, які в ході його життєдіяльності
зазнавали значної еволюції: до 1918 р. він був прихильником існуючої монархічної
влади; у міжвоєнний період виступав за автономію українських територій у складі
Польської держави; в ході Другої світової війни обґрунтовував необхідність
українцям самостійно працювати і боротися за свою незалежність.
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АНОТАЦІЇ

АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ ТА РЕКРЕАЦІЙНІ ХРИСТИЯНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
Віктор Бекита
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Великі люди завжди є гордістю, цвітом й окрасою нації, хоч і рідкістю. Споглянемо в
історію України та згадаємо Великих Людей, подарованих Господом українському народові. Це велична постать митрополита Андрея Шептицького – подвижника, що прикрашає храм
Української Церкви. Це велетень християнського духу, з серцем сповненим любові до Бога та
рідного народу. Це провідник, що життя своє поклав на вівтар служіння Україні на засадах
моральної та культурної ідеї.
На переломі ХІХ – ХХ століть, в епоху жахливих катаклізмів (І та ІІ світові війни ), в час,
коли український народ був позбавлений своєї державності, а його духовна культура переживала
занепад, на митрополичий престол зійшов Князь Української Церкви граф Андрей Шептицький,
архипастир, мислитель та меценат, опікун і провідник.
Український молодіжний рекреаційних рух почав набирати масових масштабів на початку
ХХ ст. Австрійська місцева адміністрація не перешкоджала цьому, розглядаючи його як
противагу москвофільським настроям і польському домінуванню в краї. Українські організації
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стали осередком патріотичного виховання і підготували цілу плеяду молоді, яка включилася у
збройну боротьбу за національну незалежність в 1941-1953рр. і залишила після себе феномен
“стрілецької творчості”.
Велику увагу митрополит зосереджував на організації “Пласт”, у якому він вбачав одну з
ланок духовного і фізичного виховання. Пластунам було подаровано митрополичу резиденцію у
Підлютому, надавалась значна матеріальна допомога, до виховання у гуртках залучалось
духовенство. Яскравим виявом тісних взаємин між владикою та організацією стало нагородження
першого найвищою пластовою відзнакою – “медаль вдячності”.
Ключові слова: рекреаційні християнські товариства, християнські візії, фізична культура,
духовне виховання.
АНДРЕЙ ШЕПТИЦКИЙ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ
Виктор Бекита
Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
Великие люди всегда есть гордостью, цветом и украшением нации, хотя и редкостью.
Созерцать в историю Украины и вспомним Великих Людей, подаренных Господом украинскому
народу. Это - величественная фигура митрополита Андрея Шептицкого - подвижника,
украшающий храм Украинской Церкви. Это великан христианского духа, с сердцем полным
любви к Богу и родного народа.
Этот проводник, жизнь свою положил на алтарь служения
Украине на основе моральной и культурной идеи.
На переломе XIX - ХХ веков, в эпоху ужасных катаклизмов (I и II мировые войны), во
время, когда украинский народ был лишен своей государственности, а его духовная культура
переживала упадок, на митрополичий престол взошел князь Украинской Церкви граф Андрей
Шептицкий, архипастырь, мыслитель и меценат, попечитель и проводник.
Украинское молодежное рекреационное движение начало набирать массовые масштабы в
начале ХХ в. Австрийская местная администрация не препятствовала этому, рассматривая его как
противовес москвофильскую настроениям и польском доминированию в крае.
Украинские организации стали центром патриотического воспитания и подготовили целую
плеяду молодежи, включилась в вооруженную борьбу за национальную независимость в 19411953 рр. и оставила после себя феномен "стрелкового творчества".
Большое внимание митрополит сосредоточивал на организации "Пласт", в котором он
видел одно из звеньев духовного и физического воспитания. Пластинами было подарено
митрополичью резиденцию в Пидлютому, предоставлялась значительная материальная помощь,
к воспитанию в кружках привлекалось духовенство. Ярким проявлением тесных
взаимоотношений между владыкой и организацией стало награждение первого высокой
пластовой отличием – „медаль благодарности”.
Ключевые слова: рекреационные христианские общества, христианские видения,
физическая культура, духовное воспитание.
SHEPTYTSKY AND RECREATIONAL CHRISTIAN ORGANIZATIONS WESTERN
UKRAINE
Victor Bekyta
Carpathian National University named after V. Stefanik
Great people are always proud, color and decoration of the nation, although uncommon.
Contemplate the history of Ukraine and remember great people donated Lord Ukrainian people. This the majestic figure of Metropolitan Andrey Sheptytsky - ascetic, decorating the temple of the Ukrainian
Church. This giant of the Christian spirit, with a heart full of love for God and the native people. This
conductor, put his life on the altar of service to Ukraine on the basis of moral and cultural ideas.
At the turn of XIX - XX centuries, in the era of horrible disasters (I and World War II), at the time
when the Ukrainian nation was deprived of its statehood and its spiritual culture was in decline, in the
reign of Prince metropolitan Ukrainian Church Count Sheptytsky Archbishop, philosopher and
philanthropist, patron and conductor.
Ukrainian youth recreational movement began to gain a massive scale in the early twentieth
century. Austrian local administration does not interfere with this, seeing it as a counterweight to
moskvofilskuyu moods and Polish domination in the region. Ukrainian organization became the center
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of patriotic education, and have prepared a whole galaxy of young people involved in the armed
struggle for national independence in 1941-1953 pp. and left behind the phenomenon of "small works".
Much attention focuses on metropolitan organization "Plast", in which he saw one of the links of
the spiritual and physical education. Plates was donated to the Metropolitan's residence in Pidlyutomu,
provide significant financial assistance to education in circles brought the clergy. A clear manifestation
of the close relationship between the ruler and the organization was awarded the first high honors from
the reservoir - "swastika gratitude."
Key words: recreational Christian society, the Christian vision, physical culture, spiritual
education.

ТОМАС БАХ, І ЙОГО ПРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА - «ЄДНІСТЬ У
РІЗНОМАНІТТІ»
Надія Бєлавцева
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми: Олімпійський рух - міжнародний громадський рух,
основними положеннями якого є добровільне об'єднання громадян і організацій з
метою пропаганди ідей олімпізму, здорового способу життя, розвитку фізичної
культури і спорту. Вивчення історії відродження та сучасного розвитку олімпізму
неможливо без аналізу діяльності президентів Міжнародного олімпійського комітету,
їх роботи, теоретично-практичного досвіду з метою оптимізації діяльності всіх
складових міжнародної олімпійської системи - МОК, НОК, МСФ, а також для
розширення змісту та підвищення якості підготовки фахівців у галузі фізичної
культури і спорту на всіх рівнях професійної освіти. Адже кожен з президентів МОК
це індивід, який бачив в олімпійському русі щось своє особливе. Але всіх їх
об'єднувало прагнення розвивати цю галузь діяльності людства.
Problem: Olympic movement - an international social movement, the main
provisions of which is a voluntary association of individuals and organizations to promote
the ideas of Olympism, healthy lifestyles, development of physical culture and sports. The
study of history and modern revival of Olympism is impossible without analysis of the
president of the International Olympic Committee, their work, theoretical and practical
experience in order to optimize all components of the International Olympic system - IOC,
NOCs, IFs and to expand the content and improve the quality of training in in physical
education and sport at all levels of professional education. For each of the presidents of the
IOC is an individual who saw in the Olympic movement something special. But they are all
united by the desire to develop the industry of mankind.
Мета дослідження - проаналізувати діяльність президента МОК Томаса Баха і
виявити перспективи розвитку сучасного олімпійського руху.
Завдання дослідження - розглянути перспективи розвитку олімпійського руху
сучасності та вплив на нього президента МОК на прикладі передвиборчої програми
Т. Баха.
Результати досліджень. Томас Бах народився в 1953 р. в місті Вюрцбург на
півдні Німеччини. З дитинства хотів займатися футболом, проте батьки, незважаючи
на його протести, віддали дитину в секцію фехтування в провідну німецьку
фехтувальну школу в містечку Таубербішофсхайм. Потрапивши до відомого тренера
Е. Беку, Т. Бах в 1971 р. зумів стати чемпіоном ФРН серед юніорів, через короткий
час зайняв місце в національній збірній команді з фехтування. На фехтувальному
помості він навчився вичікувати, вибираючи правильний момент для нападу на
суперника. Нарешті, в 1976 р. 22-річний Т. Бах досяг вершини своєї спортивної
кар'єри, завоювавши золото Олімпіади в Монреалі в командному заліку, а ще через
рік - титул чемпіона світу в командному заліку. Молодий німецький фехтувальник в
1980 р. виступав проти бойкоту з боку ФРН московської Олімпіади: «Наші
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спортсмени обрали мене тоді своїм представником, і ми робили все можливе, щоб
добитися дозволу поїхати на Ігри. Особисто я дуже хотів захистити звання
олімпійського чемпіона. Однак через величезний тиск з боку уряду Національний
олімпійський комітет змушений був здатися і погодитися з бойкотом. Саме тоді я і
вирішив зайнятися спортивною політикою: не хотілося, щоб в майбутньому
спортсмени ставали заручниками кон'юнктури» [2,3].
Незабаром після, закінчення московської Олімпіади, завершилася спортивна
кар'єра Т. Баха. У рідному Вюрцбурзі він отримав диплом юриста, кілька років
практикував в якості найманого службовця, а потім відкрив власну адвокатську
контору. Саме в цей період майбутній президент МОК зав'язав безліч контактів, які
допоможуть йому піднятися на саму вершину Олімпу. Але деякі з контактів мало не
погубили його кар'єру. Так, наприклад, свого часу адвокатська контора Т. Баха уклала
з концерном «Siemens» контракт про надання консалтингових послуг на 200 тисяч
євро в рік, плюс накладні витрати. За даними тижневика Der Spiegel, Т. Баху
фактично платили за те, щоб він, користуючись своїми зв'язками з впливовим
кувейтським шейхом Ахмадом аль-Сабахом, за сумісництвом головою Асоціації
національних олімпійських комітетів (ANOC), переконав того стати інвестором
німецького концерну.Т. Бах при цьому був ще й президентом Арабо-германської
торгово-промислової палати, яка була створена в 1970-х рр. арабськими країнами
спеціально для того, щоб бойкотувати торгівлю з Ізраїлем. Вона допомагала
німецьким компаніям дотримуватися всіх вимог урядів арабських країн до
імпортованих продуктів. При цьому деякі з вимог включають заборону на
використання сировини, продуктів і послуг з Ізраїлю. Дана діяльність Т. Баха
викликала досить жорстку критику як у самій Німеччині, де «єврейське питання»
досі стоїть гостро, так і за її межами. Директор берлінського відділення
Американського єврейського комітету Д. Бергер з цього приводу заявив: «Той факт,
що МОК очолила людина, яка активно брала участь у кампанії з бойкоту Ізраїлю, не
відповідає принципам олімпізму і «fair play» [2, 3]. Однак саме менеджерський досвід
дозволив Т. Баху досягти вершин управління спортивними організаціями. Після
закінчення спортивної кар'єри Т. Бах працював у фірмі «Адідас», де відповідав за
просування популярної марки, також він був успішним бізнесменом, і має досвід
роботи у великих міжнародних компаніях.
Т. Баха досить швидко помітив колишній глава МОК Хуан Антоніо Самаранч.
Саме Х.А. Самаранч допоміг німецькому юристу зробити стрімку кар'єру
спортивного функціонера. Вже у віці 37 років Т. Бах увійшов в Міжнародний
олімпійський комітет, а в 1991р. Т. Бах став членом Міжнародного олімпійського
комітету, він тричі обіймав посаду віце-президента МОК, а через п'ять років став
членом виконавчого комітету МОК. З 2000р. Т. Бах - віце-президент найвпливовішого
спортивного об'єднання планети. Він був членом наглядової ради Оргкомітету
Чемпіонату світу з футболу 2006р., входить до керівного складу декількох великих
німецьких компаній, має науковий ступінь в юриспруденції. Завжди був лояльним по
відношенню до тепер уже колишнього глави комітету Ж. Рогге. Особливо в період,
коли розгорівся корупційний скандал, пов'язаний з іграми у Солт-Лейк-Сіті в 2002 р.,
Т. Бах зумів заробити додаткові очки як кризовий менеджер. Ж. Рогге, з яким, за
словами самого Т. Баха, його пов'язують багаторічні дружні відносини, в якості
подяки за відданість, завжди намагався допомогти Т. Баху добрим словом. Зі слів Ж.
Рогге він став «важливою опорою всесвітнього олімпійського руху» і володіє «всім,
що необхідно президенту» [2].
10 вересня 2013р. на 125-й сесії МОК в Буенос-Айресі (Аргентина) завершилися
вибори членів комітету і вибори нового президента МОК. Спочатку вибирали членів
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МОК, потім члени МОК вибирали нового главу. Кандидатів було шестеро: Д. Освальд
(Швейцарія) - бронзовий призер Ігор XIX Олімпіади в академічному веслуванні; Нг
Сер Мианг (Сінгапур) - перший віце-президентом МОК; Чин Куо Ву (Тайвань) голова Міжнародної асоціації любительського боксу; Р. Керріон (Пуерто-Ріко) завідувач фінансами в МОК; С. Бубка (Україна) - олімпійський чемпіон у стрибках з
жердиною Ігор XXIV Олімпіади; а також колишній віце-президент МОК Т. Бах
(Німеччина) - олімпійський чемпіон Ігор XXI Олімпіади [5].
Для визначення нового президента знадобилося два тури голосування. Після
першого Т. Бах був лідером (43 голоси), але необхідної кількості голосів не набрав,
потім пройшов другий тур голосування. У другому турі Т. Бах отримав 49 голосів і
став новим президентом МОК [1].
З причини перетворень, які почалися, і пошуку нових шляхів розвитку
сучасного олімпійського руху необхідно більш ретельно проаналізувати
передвиборчу програму (табл.1) нового президента Міжнародного олімпійського
комітету «Єдність у Різноманітті». Програма складається з окремих тематичних
блоків, які розкривають особливості концепції Т. Баха з розвитку сучасного
олімпійського руху.
Таблиця 1
Програма – «Єдність у Різноманітті»
№

Назва пунктів
програми

1.

Членство в
Міжнародному
олімпійському
комітеті

2.

Дотримання інтересів
спортсменів

3.

Допінг

4.
5.

Корупція в
міжнародній
олімпійській системі
Вибір олімпійських
столиць

6.

Зміни олімпійської
програми

7.

Взаємовідносини
МОК зі ЗМІ та
розробка глобальних
маркетингових
програм

Характеристика
1. Головним завданням є об'єднання всіх членів МОК в єдину
структуру.
2. Комісії МОК повинні частіше проявляти ініціативу, а не виступати в
ролі доповнення голоси після виступів вищих структур.
3. Сесії повинні нести більш інтерактивний характер: вони повинні
бути спрямовані на дискусії і дебати, куди буде входити обговорення
актуальних стратегічних питань для виконкому і всього МОК в цілому.
1. Оціночна та координаційна комісії повинні складати окремий звіт,
який базуватиметься на досвіді спортсменів.
1. Повинні застосовуватися більш суворі санкції до тих, хто викритий у
його вживанні.
2. Методи тестування поза змаганнями повинні стати більш
націленими на виявлення того чи іншого забороненого препарату.
3. Тісна взаємодія спортивного руху та урядових організацій.
1. Урядові організації повинні взяти на себе велику і важливу частину
роботи, гармонізуючи своє законодавство і об'єднуючи зусилля
міжнародних спортивних структур по боротьбі з корупцією.
1. МОК не буде вимагати, щоб претенденти надавали фактично
готовий план проведення Ігор за сім років до їх початку.
1. Гнучкість при складанні програми і більшою мірою розглядати
окремі дисципліни, ніж види спорту як такі.
2. Юнацькі Олімпійські ігри - не повинні бути обмежені тільки
олімпійськими видами спорту, але відкриті для більш молодих і
сучасних видів спорту.
1. Необхідність створення самостійного олімпійського каналу.

Важливе значення Т. Бах відводить проблемаі членства в Міжнародному
олімпійському комітеті. «Члени МОК - це свого роду універсальний оркестр, в якому
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кожен має свої повноваження і різний вплив на гру, у кожного є абсолютно унікальне
минуле і своя власна думка. Тому головним завданням є об'єднання всіх в єдину
структуру» [5]. Також, він звернув увагу на роль комісій МОК, вони повинні частіше
проявляти ініціативу, а не виступати в ролі доповннюючого голосу після виступів
вищих структур. Під час вирішення актуальних питань необхідно запрошувати голів
комісій, щоб вони могли брати участь у принципово важливих дискусіях. Дані
підходи Т. Баха засновані на діалозі і досягненні згоди і єдності, оскільки він прагне
створити найбільш оптимальні та комфортні умови для роботи членів МОК, щоб
вони могли проявляти себе і мали більше повноважень, щоб вносити свій внесок у
розвиток олімпійського руху сучасності. У першу чергу він пропонує, щоб сесії несли
більш інтерактивний характер: вони повинні бути спрямовані на дискусії і дебати,
куди буде входити обговорення актуальних стратегічних питань для виконкому і
всього МОК в цілому.
Наступним компонентом програми є питання дотримання інтересів спортсменів.
Це важлива частина передвиборчої кампанії Т. Баха відстоювати інтереси
спортсменів, оскільки він себе також відносить до числа спортсменів. Тому всі
суб'єкти олімпійського руху повинні брати безпосередню участь у житті МОК. За
пропозицією Т. Баха оцінна та координаційна комісії повинні складати окремий звіт,
який базуватиметься на досвіді спортсменів. Наприклад, якщо вносяться якісь зміни в
структуру олімпійського селища, то неодмінно повинні враховувати думку
досвідчених атлетів, їх потреби та побажання.
Сьогодні однією з актуальних проблем олімпійського руху залишається - допінг.
У програмі «Єдність у різноманітті» проблемі допінгу відведена ключова роль: поперше - повинні застосовуватися більш суворі санкції до тих, хто викритий у його
вживанні; по-друге - методи тестування поза змаганнями повинні стати більш
націленими на виявлення того чи іншого забороненого препарату; по-третє - це
потребуватиме великої науково-дослідної роботи і дуже тісної взаємодії спортивного
руху та урядових організацій. З іншого боку недостатньо лише працювати над
заходами покарання і займатися дослідженнями нових методів тестування. Сьогодні
також потрібна і актуальна програма, яка в першу чергу буде поширюватися на
молодих, а не тільки на діючих спортсменів [4].
Величезного значення Т. Бах надає проблемі корупції в міжнародній
олімпійській системі. Серед методів боротьби з цим негативним явищем він пропонує
шукати більш потужну підтримку в урядових структурах. Тому що в цій сфері МОК
недостатньо проінформований і немає правових основ та законних повноважень у тих
чи інших питаннях. Урядові організації повинні взяти на себе велику і важливу
частину роботи, гармонізуючи своє законодавство і об'єднуючи зусилля міжнародних
структур у боротьбі з корупцією. Оскільки кримінальні організації, коли мова
заходить про корупцію, переступають усі національні кордони.
Не менш важливе місце в програмі відводиться питанню вибору олімпійських
столиць. До нововведень відноситься те, що на даний момент МОК не буде вимагати,
щоб претенденти надавали фактично готовий план проведення Ігор за сім років до їх
початку. Після того як місто отримує право на проведення Ігор Олімпіад або Зимових
Олімпійських ігор у план можна буде вносити зміни і коректування. На думку Т. Баха
не слід робити зайву роботу, потрібно стати більш поступливими і не вимагати
неможливого від кандидатів на ранній стадії. Якщо дати кандидатам більше
можливостей для творчості, то можна побачити більше креативності та
винахідливості в проектах [7].
Не втратила актуальності проблема зміни олімпійської програми. Зі слів Т. Баха
«Олімпійська програма як пазл - всі деталі повинні ідеально підходити один одному, і
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ми не можемо просто взяти і замінити якусь частину, так як гармонія всієї картинки
зруйнується. Ми повинні зберегти чітку кількість учасників Ігор - 10 500
спортсменів. Але при цьому варто було б домогтися більшої гнучкості при складанні
програми і більшою мірою розглядати окремі дисципліни, ніж види спорту як такі.
Думаю, ми повинні впроваджувати нові форми спорту і фізичної активності в
юнацькі Ігри - вони не повинні бути обмежені тільки олімпійськими видами спорту,
але відкриті для більш молодих і сучасних видів спорту, які популярні серед молоді»
[4,6].
Нові концептуальні погляди на взаємини МОК та ЗМІ, а також на розробку
глобальних маркетингових програм пропонує Т. Бах. Зокрема у своїй програмі він
піднімає питання маркетингу і телебачення. Одним з ключових моментів цього
питання є необхідність створення самостійного олімпійського каналу. Обґрунтовуючи
свою ідею Т. Бах звертає увагу на те, що зараз це не фінансове питання, а насамперед
діалог з молоддю. На жаль, у період між проведенням Олімпійських ігор можна
спостерігати недостатню кількість трансляцій різних змагань з олімпійських видів
спорту, не кажучи вже про ті видаи спорту, які не входять до програми Ігор, але зараз
є дуже популярними серед підростаючого покоління.
Висновок. Таким чином, аналіз життєвого і професійного шляху Томаса Баха
дає нам можливість стверджувати про те, що новий президент МОК є істинним
прихильником олімпійських цінностей та ідеалів, а його програма розкриває основні
положення нової концепції перспектив розвитку олімпійського руху сучасності.
Вивчення та аналіз діяльності президентів МОК зокрема Томаса Баха, дозволить
розширити інформацію про його діяльність на чолі всього олімпійського руху.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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ТОМАС БАХ, І ЙОГО ПРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА - «ЄДНІСТЬ У
РІЗНОМАНІТТІ»
Надія Бєлавцева
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Проаналізовано діяльність дев'ятого президента МОК Томаса Баха і його передвиборчу
програму «Єдність у Різноманітті». Виявлено перспективи розвитку сучасного олімпійського
руху.
Ключові слова: олімпійський рух, Міжнародний олімпійський комітет, президент,
олімпізм.
ТОМАС БАХ И ЕГО ПРЕДВИБОРЧА ПРОГРАММА - «ЕДИНСТВО В
МНОГООБРАЗИИ»
Надежда Белавцева
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
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ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ЮНАЦЬКИХ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР
Тетяна Біжик, Мар’ян Пітин, Юрій Можаровський, Світлана Можаровська
Львівський державний університет фізичної культури
Львівський національний університет імені Івана Франка
Постановка проблеми. Дитячо-юнацький спорт виступає фундаментом
підготовки спортсменів для їх переходу на вищий рівень спортивної майстерності
через реалізацію основних функцій. Вони полягають у залученні дітей до занять
певним видом спорту, здійсненні їх спортивної спеціалізації та забезпеченні умов для
розвитку резервного спорту та спорту вищих досягнень [3, 5].
Система дитячо-юнацького спорту об’єднує діяльність спортивних організацій
різних типів з метою залучення дітей та молоді до фізичної культури і спорту,
формування резерву для досягнення високих спортивних результатів, що є важливим
у більшості країн світу[2, 5, 6].
Ефективним чинником реалізації завдань системи дитячо-юнацького спорту
виступає організація та проведення Юнацьких Олімпійських Ігор, які почали
проводитися з 2010 року в місті Сінгапур. Організатори цих ігор прагнуть через
залучення юних атлетів (від 14 до 18 років) до участі у спортивних та культурноосвітніх заходах ознайомити їх із значенням і завданнями олімпійського руху.
Головна ідея Юнацьких Олімпійських ігор – це олімпізм, який об’єднує спорт з
культурою і освітою, намагається створити спосіб життя, який ґрунтується на радості
від зусилля. Основною метою Юнацьких Олімпійських ігор є залучення до
олімпійського руху спортивної молоді, її підготовка до важких психологічних умов
змагань, а також відбір юних талантів до участі в Олімпійських іграх [4, 8, 9].
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Зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
Дослідження виконано згідно тами 1.1 «Історичні, організаційно-методичні та
правові засади реалізації олімпійської освіти України» зведеного плану науководослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011−2015 рр.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останній період варто відзначити
активізацію досліджень в юнацькому спорті. Основними питаннями, що розглядалися
були: система розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні [5], значущість дитячоюнацького та резервного спорту в Україні [2], організаційно-управлінський механізм
впровадження маркетингу у систему дитячо-юнацьких спортивних шкіл [3].
Наявні також окремі інформаційно-довідкові видання в яких описано перші
Юнацькі Олімпійські ігри, які проводилися в місті Сінгапур в 2010 році [6, 7] та
перші зимові Юнацькі Олімпійські ігри, які проводилися в місті Інсбрук в 2012 році,
видані під патронатом Національного олімпійського комітету України [10]. Водночас
питання особливостей становлення та формування Юнацьких Олімпійських ігор у
цих роботах висвітлено частково. Отже, постає актуальне науково-практичне
завдання характеристики передумов становлення Юнацьких Олімпійських Ігор.
Мета дослідження: охарактеризувати історичні передумови утворення
Юнацьких Олімпійських Ігор.
Методи дослідження: Теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової та
методичної літератури, порівняння, історичний метод.
Результати дослідження та їх обговорення. Регулярне та систематичне заняття
спортом позитивно впливає на людей різного віку. Особливого значення вони
набувають для юнаків та дівчат у зв’язку з тим, що спортивна діяльність [1, 2, 3, 5, 6]:
 здійснюється в рамках дозвілля як частини вільного часу, яка відводиться
діяльності, спрямованої на задоволення потреби у відпочинку, розвазі і саморозвитку.
Таким чином, спорт − одна з об'єктивно необхідних форм активності людини, що
поєднує в собі процеси рекреації, розвитку та розваги, заснована на функціональної
потреби в руховій діяльності;
 вимагає від суб'єкта прагнення до прояву максимальних зусиль, які є
необхідними складовими успішності самої діяльності що є ознакою спорту,
сполучена з проявом вольових якостей юного спортсмена, його активної свідомої
позиції по відношенню до даного виду дозвільної діяльності;
 здійснюється в умовах структурної організації спортивної школи під
керівництвом кваліфікованих педагогів, а навчально-тренувальні заняття проводяться
відповідно до навчальних планів і за навчальними програмами з видів спорту. Таким
чином, організована фізкультурна діяльність вимагає від молодої людини
добровільного підпорядкування і виконання ряду обов'язків;
 є формою для демонстрації результатів своєї діяльності у змаганнях. Прояв
при цьому емоційної активності підсилює розвиваючий ефект у формуванні
особистості молодого спортсмена;
 позитивно впливає на здоров’я людини, а особливо це важливо для юного
підростаючого покоління.
Таким чином, дитячо-юнацький спорт позитивно впливає на формування
особистості молодої людини, задовольняє потребу у формуванні фізично-досконалих
людей, що володіють духовним багатством, моральними якостями та формує здорову
націю [2, 3, 6].
Загальновідомо, що спорту вищих досягнень не буває без дитячо-юнацького
спорту. Тому цей напрям роботи у системі розвитку фізичної культури і спорту
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перебуває на особливому розгляді в усіх країнах, які хочуть мати високі спортивні
показники та здорову націю [4, 5].
Перші прояви юнацького спорту можна було зустріти в Стародавній Греції.
Спорт для греків був не тільки розвагою, його сприймали як доволі серйозне заняття,
тісно пов’язане з гігієною та медициною, а також з етикою та естетикою. Фізичне
виховання залишалось одним із суттєвих аспектів культурного життя греків. На
інтенсивний розвиток спортивних змагань у Стародавній Греції великий вплив чинив
важливий елемент буття і культури стародавніх греків – агоністика – змагальний
принцип, який реалізувався в усіх сферах життя (праці, мистецтві, спорті) з метою
досягнення найкращих результатів, визнання, прославлення сфери діяльності,
примноження особистого престижу і слави міста-держави [7].
Для греків було важливим дотримання гармонійного поєднання тіла, духу та
розуму. У цьому випадку, доречно згадати викарбувані на скелі в Стародавній Елладі
слова: «Якщо хочеш бути сильним – бігай, хочеш бути красивим – бігай, хочеш бути
розумним – бігай» [5, 7].
Один з провідних мислителів того часу − Платон стверджував, що до 10-ти
років головною частиною виховання дітей повинно бути фізичне виховання, а вже 11
років можна вивчати читання і письмо; заняття гімнастикою «з значними зусиллями»
повинні тривати до 15-ти років, тому що без цього неможливе успішне завершення
процесу росту і фізичного розвитку.
Відомо, що у 200 році до н.е. в програму Олімпійських ігор були включені
змагання із панкратіону серед хлопчиків, і першим переможцем став Фадимос з
Єгипту. У окремих видах спорту дорослі спортсмени і юнаки змагались окремо. Під
час змагань з панкратіону не було поділу на вагові категорії, проте змагання
проводилось окремо для дорослих і для юнаків. Так само в метанні спису, змагання
проводились окремо для юнаків і в юнаків навіть самі списи були легші за вагою і
менші в розмірах.
Учасники древньогрецьких Олімпійських ігор поділялися за віковими групами,
в кожній з яких виявляли переможця. В групі хлопчиків виступали атлети в віці
14−17 років. Учасники віком 18−20 років складали групу юнаків («безбородих»).
Атлети, досягнувши 20 років брали участь в змаганнях серед дорослих. Проте цей
поділ на вікові категорії не завжди суворо дотримувався. В історії Олімпійських ігор
достатньо випадків, коли особливо обдаровані юні атлети успішно виступали в
старших вікових групах [1, 4, 7, 8].
Узагальнюючи вищезазначене можна стверджувати про наявність перших ознак
дитячо-юнацького спорту вже у Стародавній Греції 4−1 ст. до н.е.
Переходячи до сучасного стану дитячо-юнацького спорту варто сказати, що є
низка проблем які стосуються відносин молоді та спорту з якими стикається сучасне
суспільство. Серед них: нерівний доступ до занять спортом, зниження фізичної
активності, низькі показники статистики щодо залучення підлітків 14−16 років до
занять спортом, зменшення спортивної аудиторії (учасників, фахівців, експертів,
вболівальників та інших).
Зазначимо, що попередниками Юнацьких Олімпійських Ігор, були змагання
Всесвітніх Юнацьких Ігор. Ідея організації Міжнародних дитячих спортивних
змагань зародилася в 1994 році після успішного закінчення перших московських
літніх Ігор олімпійських надій, в яких взяли участь не тільки юні спортсмени з
Російської Федерації, а й їхні однолітки з 40 країн світу. Влітку 1994 року мер Москви
Ю. Лужков виступив ініціатором проведення перших Московських літніх ігор
олімпійських надій. Змагання отримали високу оцінку фахівців, у тому числі і
керівників Міжнародного олімпійського комітету, і стали відправною точкою для
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планування та організації Всесвітніх Юнацьких ігор. У листопаді 1995 року делегація
уряду Москви провела переговори в штаб-квартирі МОК і заручилася принциповою
підтримкою на проведення перших Всесвітніх юнацьких ігор. Уже 15 квітня 1997
президент МОК Хуан Антоніо Самаранч, Ю. Лужков і президент НОК Росії В.
Смирнов підписали офіційну угоду про проведення в Москві цих змагань. Відповідно
до цього МОК надав Іграм свій патронаж і дозволив організаторам використовувати
свою символіку.
Всесвітні Юнацькі Ігри (ВЮІ) − це міжнародні змагання серед спортсменівюнаків, які проходили під патронатом МОК. Вперше ці Ігри пройшли в Росії, місті
Москва в 1998 році. В історії сучасного Олімпійського руху таких змагань ще не було.
Згідно церемоній, прописаних у Олімпійській хартії, на відкритті Всесвітніх
Юнацьких Ігор було запалено олімпійський вогонь, його доставили з Афін в Сочі, а
потім близько 9000 хлопчиків та дівчаток пронесли естафету вогню по 13 регіонам
Росії.
У програмі Ігор були три взаємодоповнюючі частини: спортивна, культурна
програми, а також програма науково-практичних заходів. В ВЮІ в Москві, взяли
участь представники більш ніж 140 країн світу. Взяло участь 4 676 спортсменів (2 783
юнаків та 1 893 дівчат) середній вік яких становив 15,5 років. Змагання відбулися з 15
видів спорту, які користувалися найбільшою популярністю серед молоді. До
показових спортивних програм було залучено ще 32 види спорту. Загалом на ВЮІ в
Москві було розіграно 162 комплекти нагород, медалі завоювали представники 68
країн світу.
Основною метою ВЮІ, а згодом і метою Юнацьких Олімпійських ігор було
визначено залучення до олімпійського руху молоді, її підготовка до важких
психологічних умов змагань, а також відбір юних талантів до участі в Олімпійських
іграх.
МОК активно прийняв участь в проведенні Ігор, виділивши, зокрема,
матеріальну допомогу в розмірі 100 тисяч доларів США. Офіційно Ігри проходили
під патронатом МОК. Такі великі змагання проводилися щороку впродовж з 2000 до
2007 роки. При цьому великої географічної різноманітності не спостерігалося: у 2000
році Ігри прийняла Іспанія, а згодом чотири рази поспіль вони пройшли у Франції, і
ще двічі поспіль − у Німеччині.
МОК, відпрацювавши на практиці методику проведення таких змагань
оголосив, що з 2010 року починається нова сторінка олімпійської історії − Юнацькі
Олімпійські ігри. З 2010 року літні та з 2012 зимові Юнацькі Олімпійські ігри.
Звертаючи увагу на Юнацькі Олімпійські ігри відзначимо, що вперше ідею
створення Ігор висловив австралієць Джон Розензоф (Johann Rosenzop) в 1998 році.
Згодом представники МОК активно задумались над нею. Під час виступу на 119 сесії
МОК, Жак Роге, президент МОК сказав, що проект Юнацьких Олімпійських ігор
повинен розглядатись на цій сесії. Ж. Роге стверджував, що за більш ніж 100-річне
існування МОК, він завжди розвивався у відповідності з суспільством. Яскравим
підтвердженням цього комерціалізація та професіоналізація Олімпійського спорту,
залучення телебачення та спонсорства у Олімпійський рух. Тому він висловив
припущення, що зараз МОКу потрібно і надалі не відставати, адаптуватися до
сучасних умов. Також Ж. Роге наголосив, щоб Олімпійський рух і надалі залишався
актуальним потрібно знайти способи, щоб зберегти свою привабливість та
сформувати зацікавленість молодих людей спортом. Таким чином визначено, що
Юнацькі Олімпійські Ігри це один із декількох способів заохочення і забезпечення
зростання кількості осіб до занять спортом на основі цінностей філософії Олімпізму.
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Отже, 6 липня 2007 року на 119-й сесії МОК , Ж. Рогге, президент МОК,
офіційно оголосив про плани, щодо створення Олімпійських ігор для молоді. А, вже в
листопаді 2010 року МОК визнав Д. Розензофа ініціатором ідеї створення Юнацьких
Олімпійських ігор.
Юнацькі Олімпійські Ігри сприяють реалізації таких цілей: об’єднання
найкращих молодих спортсменів світу в олімпійському русі, введення інновацію у
спорті та поширення основних цінностей Олімпізму. Окрім цього, 21 лютого 2008
року МОК оголосив місто Сінгапур, містом-господарем (проведення) перших
Юнацьких ігор, а 12 грудня, того ж року оголосили, що Інсбрук буде містом
проведення Зимових Юнацьких ігор у 2012 році.
Висновки. До створення Юнацьких Олімпійських ігор спонукала сукупність
чинників: наявність змагань, що за своїм значенням наближалися до статусу
Юнацьких Олімпійських ігор, зокрема − Всесвітні Юнацькі Ігри (1998−2007 рр);
внесок Міжнародного Олімпійського комітету на чолі з президентом Ж. Роге у їх
організацію та проведення; сукупність соціальних, фізичних, психологічних та
актуальних проблем сучасної молоді; потреба в зростанні спортивних результатів та
покращенні показників здоров’я молоді; необхідність інтернаціонального
спілкування соціальних груп представлених юними спортсменами різних країн світу.
Перспективи подальших досліджень передбачають визначення особливостей
змагань Юнацьких Олімпійських ігор 2010−2014 рр.
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АНОТАЦІЇ
ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ЮНАЦЬКИХ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР
Тетяна Біжик, Мар’ян Пітин, Юрій Можаровський, Світлана Можаровська
Львівський державний університет фізичної культури
Львівський національний університет імені Івана Франка
У статті охарактеризовано історичні передумови утворення Юнацьких Олімпійських Ігор.
Встановлено, що до створення Юнацьких Олімпійських ігор спонукала сукупність чинників:
наявність змагань, що за своїм значенням наближалися до статусу Юнацьких Олімпійських ігор,
зокрема − Всесвітні Юнацькі Ігри (1998−2007); внесок у організацію та проведення зроблений
МОК на чолі з президентом Ж. Роге; сукупність соціальних, фізичних, психологічних та
актуальних проблем сучасної молоді; потреба в зростанні спортивних результатів та покращенні
показників здоров’я юних спортсменів; необхідність інтернаціонального спілкування соціальних
груп, представлених юними спортсменами різних країн світу.
Ключові слова: передумови, становлення, Юнацькі Олімпійські ігри.
ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ ЮНОШЕСКИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
Татьяна Бижык, Марьян Питын, Юрий Можаровский, Светлана Можаровская
Львовский государственный университет физической культуры
Львовский национальный университет имени Ивана Франка.
В статье охарактеризованы исторические предпосылки образования Юношеских
Олимпийских Игр. Установлено, что к созданию Юношеских Олимпийских игр побудила
совокупность факторов: наличие соревнований, что по своему значению приближались к статусу
Юношеских Олимпийских игр, в том числе - Всемирные Юношеские Игры (1998−2007); вклад в
организацию и проведение сделан МОК во главе с президентом Ж. Роге; совокупность
социальных, физических, психологических и актуальных проблем современной молодежи;
потребность в росте спортивных результатов и улучшении показателей здоровья юных
спортсменов; необходимость международного общения социальных групп представленных
юными спортсменами разных стран мира.
Ключевые слова: предпосылки, становление, Юношеские Олимпийские игры.
BACKGROUND FORMATION YOUTH OLYMPIC GAMES
Tatiana Bizhyk, Marian Pityn Yuri Mozharovsky, Svetlana Mozharovsky
Lviv State University of Physical Culture,
Ivan Franko National University of Lviv.
The article describes the historical background of formation of the Youth Olympic Games.
Established that the creation of the Youth Olympic Games inspired set of factors: the presence of
competition that its significance approaching the status of the Youth Olympic Games, in particular −
World Youth Games (1998−2007); contribution to the organization and conduct of the IOC made under
President J. Rogge; set of social, physical, psychological and pressing problems of today's youth; the
need to increase athletic performance and improving health indicators of young athletes; the need for
international communication social groups represented young athletes around the world.
Key words: background, making, Youth Olympic Games.

УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ОДНОБОРСТВО «БОЙОВИЙ ГОПАК» У
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОМУ ПОЛІ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПІДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНІВ
Вікторія Богуславська, Микола Басістий
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського,
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими і практичними
завданнями. В умовах формування національної свідомості особлива увага
приділяється розвитку фізичної культури і спорту, оскільки таким чином реалізується
потреба відродження духовного, національно-культурного стану українського народу,
створюються необхідні умови для реалізації основ патріотичного виховання
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української молоді. Одними із способів відображення національної культури є
національні єдиноборства. Відроджений у 1985 роцi, який прийнято вважати роком
початку в СРСР глибоких економічних і політичних реформ, що отримали назву
перебудови, В. С. Пилатом Бойовий Гопак як Український національний вид спорту,
зазнавав великих утисків. Незважаючи на це, з року в рік він набуває все більшої
популярності.
Вважаємо, що в даному контексті необхідно вивчити наявне науково-методичне
забезпечення системи підготовки у Бойовому Гопаку з метою подальшого
відродження цього виду спорту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Бойовий Гопак – це вид української
національної боротьби, бойове мистецтво українських козаків, яке трансформувалося
в український народний танець. Першим дослідником цього виду боротьби є В.С.
Пилат, який розкодував рухи танцю [6].
Бойовий Гопак – це система гармонійного розвитку особистостi. В ньому
поєднуються спорт із культурою, традиціями та світоглядом українського народу. Усi
зусилля скеровуються на вiдродження такого типу воїна, який був в Українi за
Козацької доби [2, 9].
Існує багато робіт, присвячених цьому бойовому мистецтву, в яких основна
увага науковців зосереджена на описанні історичних та світоглядних проблем
українського бойового мистецтва [7,9,10,14,16], техніки і технічної підготовки
гопаківців [3,5,6,11,12,13]. У відомій нам літературі є декілька робіт, в яких
розглянуто фізичну і функціональну підготовку та розвиток розумових здібностей
спортсменів [1,2,4,8].
Зв'язок роботи з науковими планами, темами. Дослідження виконувалася згідно
зі Зведеним планом науково-дослідної роботи Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України на 2011-2015 рр., за темою: «Теоретико-методичні основи
індивідуалізації у фізичному вихованні та спорті», номер державної реєстрації
0112U002001, а також згідно теми науково-дослідної роботи кафедри медикобіологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на 2011-2015
рр.: «Оптимiзацiя процесу вдосконалення фiзичної та функцiональної пiдготовленостi
учнiвської та студентської молодi фiзичними навантаженнями рiзного спрямування»,
реєстраційний номер 0113U007491.
З огляду на вищесказане метою нашого дослідження є виявлення проблемного
поля науково-методичного забезпечення системи підготовки у Бойовому Гопаку.
Організація досліджень.
У роботі застосовувались такі методи дослідження:
- теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел та матеріалів мережі
інтернет;
- метод системного підходу.
Результати дослідження та їх обговорення. Військове мистецтво та бойова
культура кожного народу формується від початку усвідомлення його етнічної
особливості і впродовж усього подальшого історичного розвитку [9]. Аналіз багатьох
даних археологічних досліджень, теорії і методики сучасних народних українських
танців, народного епосу дозволяє встановити основні компоненти української
національної системи вдосконалення людини. Вершиною цієї системи було бойове
мистецтво запорізьких козаків – гопак. Два основних його компоненти: основи
фізичного та психічного вишколу людини - реалізуються у гармонійному поєднанні,
суттєво доповнюючи один одного [16]. Бойовий гопак як національний вид спорту
був відроджений у 1985 роцi Володимиром Степановичем Пилатом. А у 1991 році
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питання про український народний танець гопак як бойове мистецтво було вперше
висвiтлено в науково-популярнiй формi у дослідженні «Традиції української
національної фізичної культури» В. С. Пилата і Є. Н. Приступи. В роботі розглянуто
традиції національної фізичної культури в трьох аспектах: 1) фізична культура як
процес раціонально організованої діяльності; 2) фізична культура як сукупність
«предметів», які репрезентують певні цінності для задоволення суспільних і
приватних потреб людей; 3) фізична культура як результат діяльності. Цінність даної
наукової праці полягає також в тому, що дослідники узагальнюють різні складові
системи підготовки спортсменів у Бойовому Гопаку. Описано техніку і технічну
підготовку спортсменів, тактику, розвиток рухових якостей, подано структуру
окремого заняття одноборством «гопак» [16].
В наступних роботах В. С. Пилата, таких як «Бойовий Гопак» (1994,1999) [9],
«Бойовий Гопак. Вимоги на рівень майстерності ‟Жовтяк„» (1998, 2004, 2010) [12] та
«Бойовий Гопак. Вимоги на рівень майстерності ‟Сокіл„» (1998) [11], «Навчальна
програма викладання Бойового Гопака для фiзкультурних коледжiв України» (2001)
[13], «Кодекс лицарської честi гопакiвцiв» (2004) [15], розглядаються історичні,
технічні та світоглядні проблеми українського бойового мистецтва. Описані чотири
напрямки розвитку особистості у Бойовому Гопаку: оздоровчий, фольклорномистецький, спортивний i бойовий.
Оздоровчий – iдеально пiдходить людям iз вадами здоров’я, якi шукають шляхи
до гармонiйного розвитку тiла, розуму i духу. Оздоровчим Гопаком займаються люди
різного вiку, якi, зважаючи на індивідуальні особливості, не можуть активно
навантажувати своє тiло.
Фольклорно-мистецький – орiєнтований на творчi особистостi, що прагнуть
максимально проявити свої здiбностi, беручи участь у фестивалях, презентацiях та
iнших показових програмах в Українi та за її межами.
Спортивний напрямок розрахований на активних i наполегливих людей, якi
через утвердження Бойового Гопака на українських та мiжнародних мiжстильових
змаганнях прагнуть утвердити славу українського лицарства, вiдродити козацьку
завзятiсть, правдоборчий дух та лицарське благородство.
Бойовий напрямок окреслює шлях українського лицаря, який визначився, який
намагається бути захисником Вiтчизни, жертовно служить Українi та сприяє
утвердженню Правди i Добра. Вiн гармонiйно розвинув в собi три фактори сили:
духу, розуму i тiла - та скеровує свою дiяльнiсть на утвердження рiвностi, братерства,
миру i любовi в iм’я процвiтання нашої Держави.
Бойовий Гопак вiдповiдає найвищим свiтовим стандартам i максимально
відповідає вимогам сучасності. У Бойовому Гопаку вiдпрацьована навчально-виховна
система, в якiй утверджено сiм рiвнiв майстерностi i чотири напрямки розвитку.
Першi три рiвнi майстерностi учнiвськi: «Жовтяк», «Сокiл» i «Яструб» (якi
вiдповiдають ІІІ, ІІ та І спортивним розрядам єдиної квалiфiкацiйної системи
України); промiжний – «Джура» (вiдповiдає кандидату в майстри спорту єдиної
квалiфiкацiйної системи України) та мистецькi – «Козак», «Характерник» i «Волхв»
(якi вiдповiдають званням майстер спорту, майстер спорту мiжнародного класу та
заслужений майстер спорту). «Волхв» є найвищим ступенем, на якому вiдбувається
перехiд вiд власне фiзичної роботи в площину розумової боротьби, духовної та
енергетичних практик.
У Бойовому Гопаку затверджено п’ять рiзновидiв змагань: «Однотан», «ТанДвобiй», «Забава», «Борня», «Герць». «Однотан» – це соло-композицiя в музичному
супроводi з демонстрацiєю технiки Бойового Гопака. «Тан-двобiй» – попередньо
вивчена показова програма з технiчних елементiв Бойового Гопака, яка виконується
517

ІV. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
одночасно двома змагунами, що iмiтують двобiй у музичному супроводi. «Забава» –
рiзновид двобою з обмеженим дотиком. Головним завданням «Забави» є засвоєння
технiчних елементiв Бойового Гопака та вміння входити в бiй i виходити iз бойової
дистанцiї. «Борня» – рiзновид двобою з легким дотиком. В «Борнi» дозволена серiйна
робота на середнiй та дальнiй дистанцiї. «Герць» – рiзновид двобою iз повноцiнним
дотиком. У «Герцi» передбачено кiльканадцять видiв дотику, якi регламентуються
правилами змагань у вiдповiдностi з сучасними мiжнародними аналогами бойових
систем – мiжстильового та унiверсального бою [9, 12, 14].
Водночас існує ряд наукових статей М. Зубалія (1999) [6], М. Данилевич (2008)
[3], О. Зайченка (2013) [5], присвячених технічній стороні підготовки у Бойовому
Гопаку.
В роботі Т. Каляндрука (2007) представлено історію бойової культури наших
предків, яка тисячі років допомагала їм захищати рідну землю від ворогів [7].
Існують роботи, присвячені фізичній і функціональній підготовці та розвитку
розумових здібностей гопаківців. У публікації М. Данилевич та
А. Гачкевича
«Зміни рівня фізичного здоров′я та фізичної підготовленості хлопчиків під впливом
занять бойовим гопаком» (2006) [2], яка присвячена вивченню та аналізу рівня
фізичного здоров’я та фізичної підготовленості хлопчиків 9-11 років, порівнюються
результати хлопчиків, які займаються у секції Бойового Гопака і тих, які не
займаються в жодній секції. Встановлено достовірні позитивні зміни у силовій та
швидкісно-силовій підготовці гопаківців.
У цьому ж році вийшла в світ інша робота цих авторів: «Розумові здібності
хлопчиків 12−13 років, які займаються бойовим гопаком» (2006) [4], в якій
порівнюються результати хлопчиків, що рік займаються Бойовим Гопаком, з
результатами хлопчиків-футболістів і дітей, які не займаються спортом. Отримані
результати засвідчили, що найбільші позитивні зміни показників розумових
здібностей, за усіма тестами, зафіксовано у групі хлопчиків-гопаківців.
У 2009 році вийшла стаття М.С. Гончаренка, В.С. Пилата, С.В. Толпигіна
«Вплив занять у секції «Бойовий Гопак» [1] на функціональну активність різних
органів і тканин школярів». Мета цієї роботи полягала в порівняльному вивченні
стану здоров'я школярів, які проживають в різних регіонах, що визначається за
показниками функціональної активності різних органів і тканин на АПК «Інта соmvoll», і в дослідженні впливу тренувального уроку "Бойового Гопака" на динаміку
вихідних показників функціональної активності різних органів і тканин. На основі
отриманих результатів досліджень науковці встановили, що «Бойовий Гопак» - це
комплексна валеологічна програма гармонійного розвитку особистості, яка об'єднує
спортивну, фольклорну та оздоровчу дії, і рекомендували його впровадження в
освітню систему навчальних закладів.
У цьому ж році було надруковано роботу В. Кравцова «Оздоровча ефективність
занять Бойовим Гопаком з дітьми 9-11 років» [8]. Метою статті було обґрунтування
ефективності застосування Бойового Гопака на заняттях з дітьми 9-11 років залежно
від вихідного рівня фізичного стану. В роботі застосовано антропометричні,
фізіологічні та педагогічні методи досліджень. Запропонована методика полягала у
зменшенні часу тренувальних занять (з 1,5 до 1 години) та водночас у збільшенні
кількості занять на тиждень (з 3-х до 5-ти разів) у зв’язку з тим, що дитяча психіка у
цьому віці не завжди готова до таких навантажень, а організм швидко втомлюється.
Педагогічний експеримент тривалістю в три місяці довів позитивний вплив
запропонованої методики на розвиток силових і швидкісно-силових можливостей
дітей 9-11 років та на організм школярів в цілому.
Інформація з електронного ресурсу розкриває історію Бойового Гопака, там
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можна дізнатися про світогляд гопаківців. Існуює наочний матеріал, представлений у
вигляді фотографій та відеозапису. Інтернетресурси представляють також новини
Міжнародної федерації Бойового Гопака [14].
Висновки. На основі проведеного теоретичного аналізу і узагальнення
літературних джерел та матеріалів мережі інтернет встановлено, що найбільш
обґрунтованими з позиції науково-методичного забезпечення є питання техніки
виконання прийомів бойових дій та алгоритмізації їх вивчення. Велика увага
науковців зосереджена на історичних та світоглядних питаннях українського
національного одноборства Бойовий Гопак. Водночас практично відсутнє комплексне
науково-методичне забезпечення цілісної системи підготовки. Невирішеними
залишаються питання специфікації фізичної підготовки, тактичної підготовки,
управління змагальною діяльністю тощо.
Перспективи подальших досліджень пов’язані з розв’язанням виявлених
проблемних питань науково-методичного забезпечення системи підготовки у
Бойовому Гопаку.
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АНОТАЦІЇ

УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ОДНОБОРСТВО «БОЙОВИЙ ГОПАК» У
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОМУ ПОЛІ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ
Вікторія Богуславська, Микола Басістий
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
Робота присвячена вивченню наявного науково-методичного забезпечення системи
підготовки у Бойовому Гопаку з метою подальшого відродження цього виду спорту.
Встановлено, що основна увага науковців зосереджена на описанні історичних, технічних
та світоглядних проблем національного одноборства Бойовий Гопак. Водночас практично
відсутнє комплексне науково-методичне забезпечення цілісної системи підготовки.
Невирішеними залишаються питання специфікації фізичної підготовки, тактичної підготовки,
управління змагальною діяльністю тощо.
Ключові слова: система підготовки спортсменів, національне одноборство, Бойовий
Гопак.
УКРАИНСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНОБОРСТВО «БОЕВОЙ ГОПАК» В
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ПОЛЕ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ
Виктория Богуславская, Николай Басистый
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
Работа посвящена изучению имеющегося научно-методического обеспечения системы
подготовки в боевом гопаке с целью дальнейшего возрождения этого вида спорта.
Установлено, что основное внимание ученых сосредоточено на описании исторических,
технических и мировоззренческих проблем национального единоборства Боевой Гопак. Вместе с
тем практически отсутствует комплексное научно-методическое обеспечение целостной системы
подготовки. Нерешенными остаются вопросы спецификации физической подготовки,
тактической подготовки, управления соревновательной деятельностью и т.п.
Ключевые слова: система подготовки спортсменов, национальное единоборство, Боевой
Гопак.
UKRAINIAN NATIONAL MARTIAL ART "BOYOVYI HOPAK" IN THE
METHODOLOGICAL AREA OF GENERAL ATHLETES TRAINING THEORY
Victoriia Boguslavska, Mykola Basistyi
Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhaylo Kotsubynskyi
The research is devoted to study of the current scientific and methodological basis for training in
Combat Hopak to support further revival of the sport.
It was found that researchers mostly focused on historical, technical and philosophical aspects of
Combat Hopak. However, virtually no comprehensive teaching guidance is available. No specific
approach to physical, tactic and general training is identified.
Key words: training of athletes, national martial art, Combat Hopak.

ЮНОШЕСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И
ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Вероника Борисейко
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Постановка проблемы. Анализ последних исследований и публикаций.
Сегодня в социально, политически и идеологически сложном процессе развития
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олимпийского движения основополагающими являются такие прогрессивные
принципы, как недопустимость политической, расовой и религиозной
дискриминации в спорте, признание суверенитета и равноправия национальных
спортивных организаций, невмешательство в их внутреннюю жизнь, участие в
борьбе за достижение всеобщего мира. Неуклонное соблюдение этих принципов –
главное условие организации и проведения Юношеских Олимпийских игр [1, 2].
Исследования позволяют судить, что в течении многих лет МОК думал о
создании мероприятия, интересного для молодого поколения которое способствовало
б его привлечению к идеям олимпизма. При этом, когда речь шла о новом спортивном
событии – реакция большинства представителей как спортивных организаций, так и
широких слоев населения была негативной, отмечалась нецелесообразность такого
проекта. Специалисты сходились во мнении, что олимпийскому движению необходим
проект, в котором спорт, культура и образование должны реализовываться в равных
частях [3, 5]. Так концепция Юношеских Олимпийских игр, трансформировалась из
организации соревнований в культурно-образовательный проект, направленный на
привлечение молодого поколения к участию в познавательных, обучающих и
спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой МОК [3].
Исследования свидетельствуют, что, несмотря на возрастающую популярность
Игр, большая часть исследований носят публицистический характер и посвящены
обоснованию социальной значимости данного явления, при этом особенности
организации, проблемы возникающие в процессе проведения Юношеских
Олимпийских игр остаются актуальным вопросом научных исследований.
Связь работы с научными программами и практическими задачами. Работа
выполнена в рамках темы 0111U001714 «Исторические, организационнометодические и правовые основы реализации олимпийского образования Украины»,
разрабатываемой в соответствии с приказом МОН Украины № 1241 от 28.10.11 г.
Цель исследования – выделение проблем развития Юношеских Олимпийских
игр и обоснование путей их преодоления.
Методы исследования: анализ литературных источников, информации сети
Интернет; контент-анализ, опрос, сравнение и сопоставления материалов, методы
математической статистики.
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ литературных источников
позволяет судить, что сегодня не существует единого мнения о необходимости
проведения Юношеских Олимпийских игр, поэтому, первым этапом исследований
было изучение мнения специалистов о целесообразности их проведения.

11,1%

88,9 %
проведение Игр - целесообразно
проведение Игр -…
Рис. 1. Целесообразность проведения Юношеских Олимпийских игр (мнение
респондентов, n=27)
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Результаты опроса (n = 27: члены МОК; МОА; НОКов) позволили судить (рис.
1), что 89 % респондентов отметили необходимость такого проекта т.к. он
способствует реализации идей и ценностей олимпизма среди молодого поколения; 11
% опрошенных считали необходимым изменение формата проведения Игр.
Следующим этапом исследований было выявление отношения респондентов к
значимости культурно-образовательных программ Юношеских Олимпийских игр,
которые позиционируются МОК, как один из наиболее инновационных элементов
этого проекта.
Опрос молодых атлетов (n=42) позволяет судить, что спортсмены узнают
большую часть информации о развитии олимпийского движения в процессе
тренировочной и соревновательной деятельности, однако, как правило, это
достаточно узкая тематика, связанная с особенностями подготовки, именами
известных спортсменов и т.д.
Один из ведущих специалистов, занимающихся изучением особенностей
проведения Юношеских Олимпийских игр, Джим Пери [4] отмечает, что быть
олимпийским спортсменом, еще не значит быть истинным олимпийцем. Истинные
спортсмены-олимпийцы, не только хорошо выполняют свою спортивную программу,
но являются гармонично развитыми людьми с широкими взглядами, глубокими
знаниями, интересующимися глобальными социальными проблемами. Достижению
именно этой цели служат культурно-образовательные программы Игр. К примеру, в
процессе участия в культурно-образовательных программах на Юношеских
Олимпийских играх 2014 г. спортсмены – олимпийцы имели возможность:
1)
получить информацию об актуальных проблемах современного
олимпийского движения и путях их преодоления;
2)
принять участие в проектах, направленных на охрану окружающей
среды;
3)
взаимодействовать с молодыми людьми со всего мира;
4)
установить дружеские контакты с участниками Игр;
5)
принять участие в праздновании олимпийского фестиваля.
18,5%
48,2%
33,3%

Средний уровень
Уровень выше среднего
Высокий уровень

Рис. 2. Значимость культурно-образовательных программ в рамках проведения
Юношеских Олимпийских игр
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В процессе исследования было выявлено, что специалисты неоднозначно
оценивают значимость культурно–образовательных программ Юношеских
Олимпийских игр: так 48,2 % респондентов отметили их высокую значимость; 33,3 %
высказали мнение о том, что образовательные и культурные программы Юношеских
Олимпийских игр являются важным фактором воспитания
подрастающего
поколения, оценив их значимость, как выше среднего; и о том что, культурнообразовательные программы носят среднюю значимость отметили 18,5 %
респондентов (рис. 2).
При этом ни один респондент не выбрал вариант ответа «ниже среднего» и
«низкий», что в свою очередь, позволяет говорить о культурно-образовательных
программах, как важной части Юношеских Олимпийских игр.
В ходе дальнейших исследований мы изучили мнение респондентов о том,
способствует ли проведение Юношеских Олимпийских игр привлечению молодого
поколения к соблюдению идеалов и ценностей олимпизма в повседневной жизни и
спортивной карьере. Полученные результаты (рис. 3) позволяют судить, о
значительной роли Юношеских Олимпийских игр в данном процессе. Так, 56 %
опрошенных отметили высокую значимость; 44 % - выше среднего.

44,00%
56%

Уровень выше среднего
Высокий уровень

Рис. 3. Способствование проведения Юношеских Олимпийских игр привлечению
молодежи к идеалам и ценностям олимпизма
Следующим шагом исследования было определение проблем с которыми
сталкиваются участники Юношеских Олимпийских игр при подготовке к Играм.
Беседа с экспертами позволила выделить следующие основные (рис. 4):
психологическую
деформацию
личности
спортсмена,
интенсификацию
тренировочного процесса, отсутствие времени для социального развития, а так же
вред для здоровья спортсменов. Далее была определена степень значимости
представленных проблем. Результаты экспертной оценки свидетельствуют, что
наиболее актуальной проблемой является интенсификация тренировочного процесса.
По мнению экспертов это объясняется тем, что Юношеские Олимпийские игры
рассматриваются спортсменами и их тренерами, в первую очередь, как соревнования,
и главным при построении подготовки атлета выступает вопрос достижения победы
любой ценой, поэтому в тренировочных занятиях преобладает чередований больших
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и значительных нагрузок, что обуславливает появление проблемы, связанной с
негативным воздействием на здоровье атлета. Занимает 2 место по значимости проблемы психологической деформации личности спортсмена и отсутствие
свободного времени экспертами были оценены одинаково.

Рис. 4. Проблемы, с которыми сталкиваются спортсмены-участники
Юношеских Олимпийских игр
Анализ основных факторов, обуславливающих появление данных проблем
позволил выделить еще один актуальный вопрос в развитии Юношеских
Олимпийских игр - недостаточное количество информации о данном проекте. Так,
более 90 % респондентов считают, что информации об Играх, их принципах, системе
отбора, культурно-образовательных программах, является недостаточным; 7,4 %
отметили оптимальное количество информации, рассматривая Игры, как достаточно
новое явление современного олимпийского движения (рис. 5).

7,4 %

92,6%
Оптимальное количество информации о
Юношеских Олимпийских играх
Рис. 5. Освещенность Юношеских Олимпийских Игр
Опрос респондентов позволил выделить основные пути преодоления проблем
развития Юношеских Олимпийских игр, среди них:
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активизация деятельности НОК, НСФ в направлении разъяснительной работы
о сути данного фестиваля;
освещение культурно-образовательных проектов в СМИ;
издание специальной литературы;
добавление информации об Играх в олимпийскую хартию и пр.
Выводы.
1.
Анализ литературных данных позволяет судить, что сегодня существует
значительное количество информации, посвященной развитию Юношеских
Олимпийских игр, однако, большая часть носит публицистический характер.
Популярность Игр с каждым годом возрастает, что обуславливает необходимость
научного подхода к изучению их социальной значимости, особенности проведения,
гуманистического потенциала и пр.
2.
Опрос экспертов (члены МОК, МОА, НОК) позволил выделить
основные проблемы в развитии Юношеских Олимпийских игр: недостаточная
освещенность Игр; подход к участию в Играх, как к спортивному соревнованию, а не
как к фестивалю; отсутствие знаний у участников олимпийского движения о
культурно-образовательных программах Игр.
3.
К основным путям преодоления проблем развития Юношеских
Олимпийских игр следует отнести: активизацию деятельности НОК, НСФ в
направлении разъяснительной работы о сути данного фестиваля; освещение
культурно-образовательных проектов в СМИ; издание специальной литературы;
добавление информации о Играх в олимпийскую хартию и пр.
1.

2.
3.
4.
5.
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АНОТАЦІЇ

ЮНАЦЬКІ ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ
ПОДОЛАННЯ
Вероніка Борісейко
Національний університет фізичного виховання і спорту України
У статті висвітлено основні проблеми у розвитку Юнацьких Олімпійських ігор, такі як:
недостатня висвітленість подій Ігор; підхід до участі в Іграх, як до спортивного змагання, а не як
до молодіжного фестивалю; відсутність знань в учасників олімпійського руху про культурноосвітні програми що відбуваються в рамках Ігор. А також обґрунтовано основні шляхи подолання
проблем розвитку Юнацьких Олімпійських ігор, серед них: активізація діяльності НОК, НСФ;
освітлення культурно-освітніх проектів в ЗМІ; видання спеціальної літератури і додавання
інформації про Іграх в олімпійську хартію та ін.
Ключові слова. Юнацькі Олімпійські ігри, проблеми розвитку Юнацьких Олімпійських
ігор, олімпійський рух.
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ЮНОШЕСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ
ПРЕОДОЛЕНИЯ
Вероника Борисейко
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
В статье освещены основные проблемы в развитии Юношеских Олимпийских игр, такие
как: недостаточная освещенность Игр; подход к участию в Играх, как к спортивному
соревнованию, а не как к фестивалю; отсутствие знаний у участников олимпийского движения о
культурно-образовательных программах Игр. А так же обоснованы основные пути преодоления
проблем развития Юношеских Олимпийских игр, среди них: активизация деятельности НОК,
НСФ; освещение культурно-образовательных проектов в СМИ; издание специальной литературы
и добавление информации о Играх в олимпийскую хартию и пр.
Ключевые слова. Юношеские Олимпийские игры, проблемы развития Юношеских
Олимпийских игр, олимпийское движение.
YOUTH OLYMPICS: BASIC PROBLEMS AND WAYS TO OVERCOME THEM
Veronica Boriseyko
National University of Physical Education and Sport
The article highlights the main challenges in the development of the Youth Olympic Games, such
as the lack of brightness of the Games; approach to participation in the Games as a sporting event, rather
than a festival; lack of knowledge among the participants of the Olympic movement of cultural and
educational programs of the Games. And also substantiated the main ways to overcome the problems of
the Youth Olympic Games, among them: the revitalization of the NOC, NSF; coverage of cultural and
educational projects in the media; publication of special literature; and adding information about the
Games in the Olympic Charter and so on.
Key words. Youth Olympic Games, the problems of the Youth Olympic Games, the Olympic
movement.

РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СТАВЛЕННЯ ДО НЬОГО
СТУДЕНТІВ - ЖУРНАЛІСТІВ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА.
Андрій Бусол, Ігор Тимкович, Роман Кичма, Галина Кроншталь, Ігор Кукурудзяк
Львівський національний університет імені Івана Франка
Актуальність: Фізична культура, як складова загальної культури,суспільними
проявами якої є фізичне виховання та масовий спорт, є важливим чинником здорового
способу життя, профілактики захворювань,формування гуманістичних цінностей та
створення умов для всебічного розвитку людини [6].
В останні роки фізичне виховання студентів є предметом особливої уваги [3, 4,
7]. Для того,щоб вищий навчальний заклад зміг давати не тільки знання,а й
максимально сприяв становленню особи студента, зміст освіти у вишах не може
формуватися лише на основі науки. Він повинен відображати різні сфери духовної
культури, у тому числі й фізичної.
Фізичне виховання студентів у вищих навчальних закладах є невід’ємною
частиною освіти. Рухова активність-це необхідна складова гармонійного розвитку
студентської молоді. Фізична культура покликана формувати в студентства дбайливе
ставлення до власного здоров’я, розвивати фізичні і психічні якості,сприяти
творчому використанню набутих звичок і навичок в організації і веденні здорового
способу життя [7].
Відсутність мотивації до систематичної фізичної активності, недостатність
знань фізичного виховання, байдуже ставлення до рівня фізичної підготовленості та
зрештою здоров’я, вказують на загрозливе становище,яке охоплює сучасну
студентську молодь.
Через сучасні умови перетворень в Україні, що пов’язані зі зміною політичних,
економічних, соціальних відносин, система фізичного виховання,фізичної культури і
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спорту опинилась у кризовому стані,що не сприяє задоволенню потреб більшості
населення у фізичному розвитку та підтримці здоров’я за рахунок активних занять
фізичною культурою і спортом. Поруч із дефіцитом фінансових ресурсів,які необхідні
для розвитку фізкультурно-оздоровчої інфраструктури,відбулися негативні зміни
ідеологічних,психологічних та ціннісних пріоритетів молоді [1, 2].
Як не прикро, але студенти не завжди вміють використовувати всі можливості
для реалізації своїх фізичних потреб. І одна з причин цього - відсутність у багатьох
молодих людей інтересу до занять фізичними вправами та спортом.
Таким чином актуальність нашого дослідження, з одного боку, зумовлена
важливістю занять фізичним вихованням для студентської молоді, необхідних для
професійного потенціалу у практичній діяльності, а з іншого – не визначеність
ставлення студентів до занять з фізичного виховання.
Мета:визначити ставлення студентів журналістів до занять з фізичного
виховання.
Завдання:1.Проаналізувати дані літературних джерел з даної проблеми.
2.Визначити результати опитування студентів журналістів до занять з фізичного
виховання.
Результати дослідження: Для вивчення думок студентів щодо змісту і
організації процесу фізичного виховання в університеті, було проведене їх
опитування у вигляді анкетувань. Анкетування було анонімним, за способом
спілкування-особисте,за процедурою - групове,за обсягом охоплених - суцільне.
Анкетування проводилося в кінці календарного року після завершення 1
семестру. В анкетуванні взяли участь 92 студенти І курсу факультету журналістики
(12 юнаків, 80 дівчат). Середній вік опитуваних студентів становив 17 років. Питання
в анкеті стосувалися змісту занять з фізичного виховання студентів та самостійної
роботи, а також торкалися питань професійно - прикладної фізичної підготовки.
На початку анкетування ми визначили ставлення студентів до уроків фізичної
культури в школі та фізичного виховання в цілому. Узагальнивши результати
анкетувань, ми виявили, що більшості студентів подобалося відвідувати уроки
фізичної культури в школі (45%, 35 % опитаних такі уроки інколи подобались, а
решті студентів (20%) такий навчальний предмет в школі не подобався). Це
підтверджує думку фахівців про те,що більшість учнів загальноосвітніх шкіл своїм
улюбленим предметом називають фізичну культуру [5].
Наступне питання анкети передбачало визначення думки у респондентів про
вплив занять фізичними вправами на самопочуття. Абсолютна більшість (80%)
опитаних стверджують, що заняття фізичними вправами поліпшують самопочуття,
лише 5% говорять протилежне,решту 10% обрали варіант «інколи покращують», а
інші 5% - «інколи погіршують».
Про позитивний вплив фізичних вправ на розумову працездатність говорять
тільки 36% .Про усвідомлення більшістю студентів користі від занять фізичними
вправами було підтверджено також у дослідженнях Соверди І. [7]. Хоча близько 40 %
стверджують протилежне (вказуючи на виснаження і не спроможність сприймати
інформацію після фізичного навантаження), а решту 24% визнають,що фізичні
вправи лише інколи покращують розумову працездатність.
В іншому питанні відповіді розділились порівну,33,3% ,знаючи про користь
занять фізичними вправами з цікавістю відвідують аудиторні заняття, 33,3%
студентам – журналістам не цікаво відвідувати заняття фізичного виховання у виші,
так само ж 33,3% студентам байдуже.
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Рис.1. Види спорту, яким надають перевагу студенти
Хоча більшість студентів стверджують про позитивний вплив занять фізичними
вправами на самопочуття,проте, за умови,якщо ці заняття не будуть
обов’язковими,тобто факультативними,то їх відвідувати будуть лише 30%, не будуть
відвідувати таких занять – 48%, а 22%-інколи. Щодо виду спорту (Рис.1),якому
віддали б перевагу студенти на заняттях (за умови належного матеріального
забезпечення), то найбільше (20%) відповідей набрало плавання,далі (16%) волейбол,
футбол(10%),лижний спорт-8%. Найменше бажаючих виявилось до занять легкою
атлетикою (1,5%),хокей(1%).
Наступний блок питань анкети стосувався самостійної роботи студентів.
Зокрема ми цікавилися чинниками, які спонукають студентів до самостійних занять
фізичними вправами. Анкетування виявило, що найвагомішим чинником (43%) до
самостійної роботи фізичними вправами є власне бажання студентів,їх готовність та
переконаність у її необхідності. Бажання схуднути 28%, покращити стан здоров’я
10%. (Рис.2).

Рис.2. Чинники, що спонукають студентів до самостійних занять фізичними
вправами
Більшість (65%) опитаних респондентів на питання : «Чи займаєтесь Ви
фізичними вправами самостійно?» обрали відповідь «так». Це спричинено тим,що
самостійні заняття можуть мати свій графік занять, тому такий варіант більше
приваблює студентів, ніж аудиторні заняття у виші.25% опитаних стверджують, що
займаються фізичними вправами, решта 10% дали негативну відповідь.
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Продовжуючи
опитувати студентів, щодо регулярності та тривалості
самостійних занять фізичними вправами ми виявили, що половина (50%) студентів
самостійно виконують фізичні вправи коли мають час і бажання. Аналізуючи такі
відповіді студентів слід зауважити, що сучасний студент практично не має часу.
Загруженість навчальних планів різноманітними дисциплінами з величезним обсягом
самостійних занять призводить до невиконання фізичних вправ самостійно. 10%
опитуваних відповіли, що не виконують самостійно фізичних вправ зовсім або дуже
рідко (15%). Лише 10% займатися фізичними вправами самостійно більше 2 разів на
тиждень. З’ясовуючи основні причини, що перешкоджають самостійно займатись
студентам фізичними вправами ми виявили, що 45% не вистачає вільного часу для
таких занять, 20% не вміють правильно організовувати свій час ,10%- не мають
належного місця та умов, 20% -немають бажання, а всього 5% респондентів
посилаються на слабке здоров’я. Такий же стан справ і в тривалості самостійних
занять. Більшість (53%) опитаних займаються від 30хв до 1 год., 30%- від 1 до 2 год.,
а решта 10% не займаються взагалі, більше зазначеного часу займаються лише 7%.
Опитавши мету самостійних занять фізичними вправами студентів - журналістів
ми виявили, що 50% опитаних займаються руховою діяльністю для формування
гарної тілобудови, 18% - для зміцнення здоров’я , 14%- для розвитку фізичних
якостей, ще 14% - для відчуття задоволення від такої діяльності , всього 5 % - щоб
отримати залік з фізичного виховання , і 4 % для виховання своїх психологічних
якостей.
20% юнаків та дівчат надають перевагу вправам для розвитку фізичних якостей
під час самостійних занять (Рис.3). 20% студентів обирають аеробіку, 18% - рухливі
та спортивні ігри.

Рис.3.Засоби ,яким надають перевагу студенти під час самостійних занять
Половина опитаних респондентів стверджують,що володіють знаннями
необхідними для проведення самостійних занять фізичними вправами. Решта
говорять,що ці знання ще недостатні або відсутні,відповідно 50% і 18%.Враховуючи
викладене, викладачам фізичного виховання потрібно більше уваги приділяти
формуванню знань,умінь та навичок, які необхідні для належної організації та
проведення самостійних занять фізичними вправами. Більшість (48%) опитаних
юнаків та дівчат виконують гігієнічну гімнастику інколи,натомість, 36% її взагалі не
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виконують та 16% опитуваних,що виконують регулярно . Щодо позааудиторних
організованих форм занять, то 44,4% не беруть участь у спортивно-масових заходах,
що проводяться в університеті. До таких заходів, за результатами анкетувань,
залучаються 27.8 % студентів. Решта (27,8%) студентів відповіли, що можливо ще
будуть брати участь у таких заходах. Наступні питання анкети стосувалися
професійно-прикладної фізичної підготовки журналіста. Так,зокрема ми цікавилися
чи може журналіст використовувати у своїй професійній діяльності засоби фізичної
культури. Більшість 62.5% студентів на таке питання дали позитивні відповіді, решта
(37.5%) студентів обрали негативну відповідь.
Інше запитання стосувалось потреби навичок студентів,які вони могли б
застосовувати у складних професійних ситуаціях. Так, кількість студентів, які
вбачають потребу у навичках бойового мистецтва та уміння швидко долати
перешкоди становило (79.2%), а таких, що заперечували таку потребу було 20,8%.
Далі в анкетуванні ми намагалися визначити шляхи та способи підвищення
ефективності занять фізичним вихованням в університеті. Проаналізувавши отриману
в анкетуванні інформацію, ми виявили , що 54,2% опитаних студентів стверджують,
що заняття з фізичного виховання були б ефективнішими, якби були належні
матеріальні умови(належні спортивні зали та інвентар, тренажери). 25 % все
влаштовує в організації і проведенні занять, а 20,8% не відповіли на дане запитання.
Відповіді
опитаних студентів-журналістів стосувалися змісту занять з
фізичного виховання. Так,10 % пропонують засвоювати зимові види спорту, 40%
респондентів пропонують виділити кількість годин на навчання із військової
підготовки або на заняття самозахисту. 20% хочуть збільшити кількість годин для
спортивних ігор(волейбол,баскетбол,футбол), інші 30% не відповіли на це запитання.
40% дали свої пропозиції, щодо організації занять, так 3% говорять про
збільшення аудиторних занять на тиждень, 10 % - щоб пари в розкладі були в зручний
час (не перша і не остання), 10% - щоб заняття були факультативними, ще 10% хочуть
щоб на тиждень було 2 пари,а студент сам обирає одну на яку приходити
зручніше,1,5% - просять збільшити навантаження, 5% - просять давати на вибір
нормативи, а 0,5% - відмінити залік.
Висновки: Підсумовуючи результати анкетувань ми можемо стверджувати, що
більшості опитаним студентам подобалось відвідувати уроки фізичного виховання в
школі,але вони не з великим інтересом відвідують аудиторні заняття з фізичного
виховання в університеті;заняття фізичними вправами поліпшують самопочуття
студентів; вони самостійно виконують фізичні вправи поза аудиторними заняттями в
університеті; тривалість їхніх самостійних занять становить в середньому 30хвилин;
але більшість не виконують ранкової гігієнічної гімнастики і не беруть участі у
різноманітних спортивно-масових заходах, що проводяться в університеті.
Враховуючи викладене, в майбутньому необхідно розробити систему
самостійної роботи студентів та систему позааудиторної роботи студентів, яка б
залучала до рухової діяльності студентську молодь

1.

2.

ЛІТЕРАТУРА
Додонова О., Мотиваційні чинники в системі фізичного виховання студентської
молоді / Додонова О., Григор’єва В., Єрмолова Т. // Фізичне виховання, спорт і
культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр.. ВНУ ім. Лесі Українки. –
Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. Нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. - Т. 1. - С. 77-81.
Домашенко А.В. Організаційно-педагогічні засади системи фізичного виховання
студентської молоді України : автореф. дис. здобутт наук. Ступеня канд. Наук з фіз.
530

ІV. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

3.

4.

5.

6.

Виховання і спорту : спкц. 24.000.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних
груп населення / А. Домашенко; Львів. держін.-т фіз. Культури. – Л., 2003. – 20с.
Котов Є.О. Формування у студентів інтересу до самостійних занять фізичними
вправами / Є.О.Котов// Педагогіка, психологія та методико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту. Зб. наук пр. – Харків: ХДАДМ, 2003.- № 14. – С. 8-15
Котов Є.О. Залучення студентів до систематичних самостійних занять фізичними
вправами/ Є.О.Котов// Педагогіка ,психологія та методико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту. Зб. наук пр. – Харків: ХДАДМ, 2003. -№ 13..46-54
Максимів Г. Результати опитування вчителів фізичної культури з питань навчання і
викладання баскетболу у загальноосвітній школі / Г.З.Максимів// Молода спортивна
наука України: Зб. наук праць в галузі фізичної культури та спорту. Вип. 9: У 4-х т.
Львів: НФВ «Українські технології» , 2005. –Т. 4. – С.205-209
Національна доктрина розвитку освіти :затв. Указом Президента України від 17
квіт. 2002 р. № 342 // Освіта. – 2002. – 24квіт. – 1трав. (№26). – С.2-4
АННОТАЦИИ

РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СТАВЛЕННЯ ДО НЬОГО СТУДЕНТІВ ЖУРНАЛІСТІВ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА
ФРАНКА.
Андрій Бусол, Ігор Тимкович, Роман Кичма, Галина Кроншталь, Ігор Кукурудзяк.
Львівський національний університет імені Івана Франка
В роботі розглядаються питання щодо формування мотивацій занять фізичним вихованням
студентів факультету журналістики. Наведені результати опитування студентів журналістів з
метою визначення їх ставлення до занять фізичним вихованням а також ролі самостійних занять
фізичними вправами для загального розвитку.Роль професійно прикладної фізичної підготовки
журналістів. Узагальнено результати опитувань, визначено шляхи і засоби підвищення
ефективності занять з фізичного виховання.
Ключові слова: фізичне виховання, студент, опитування, самостійна робота.
РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОТНОШЕНИЕ К НЕМУ СТУДЕНТОВ ЖУРНАЛИСТОВ ЛЬВОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ
ИВАНА ФРАНКО.
Андрей Бусол, Игорь Тимкович, Роман Кичма, Галина Кроншталь, Игорь Кукурудзяк.
Львовский национальный университет имени Ивана Франко
В работе рассматриваются вопросы формирования мотиваций занятий физическим
воспитанием студентов факультета журналистики. Приведенные результаты опроса студентов
журналистов с целью определения их отношения к занятиям физическим воспитанием а также в
качестве самостоятельных занятий физическими упражнениями для общего розвитку.Роль
профессионально прикладной физической подготовки журналистов. Обобщены результаты
опросов, определены пути и средства повышения эффективности занятий по физическому
воспитанию.
Ключевые слова: физическое воспитание, студент, опрос, самостоятельная работа.
ROLE OF PHYSICAL EDUCATION AND STUDENTS ATTITUDE - JOURNALISTS
LVIV NATIONAL IVAN FRANKO UNIVERSITY.
Andrew Busol, Igor Tymkovych, Roman Kychma, Galina Kronshtal, Igor Kukurudzyak.
Lviv National Ivan Franko University
This paper addresses the motivations for forming physical education students of journalism. The
results of the poll of journalists with students to determine their attitudes towards physical education
classes as well as independent of exercise for general rozvytku.Rol professionally applied physical
training of journalists. Results of polls, the ways and means to enhance the physical education classes.
Key words: physical education, student surveys, independent work.
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ГЕНДЕРНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ЦИКЛІЧНИХ ВИДІВ
СПОРТУ
Надія Височіна
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми. У сучасній психології спорту науковці все частіше
сходяться на думці, згідно з якою спорт сприяє прояву загальних для чоловіків і
жінок якостей, що впливають на розвиток їх андрогінності. Наголошується, що під
впливом інтенсивних фізичних навантажень у кваліфікованих спортсменів
відбувається зниження статевих відмінностей навіть на рівні фізіології [6].
Як сфера діяльності спорт, безумовно, впливає на формування гендерних
якостей особистості. Проте деякі автори вважають, що більшість видів спорту
виховують у спортсмена якості, які у спортивній психології вважаються
маскулінними [2, 7]. Оскільки спортивна діяльність, метою якої є досягнення високих
результатів, потребує від спортсмена проявів жорсткості, витримки і
холоднокровності, стриманості і контролю над емоціями, психічної та фізичної
витривалості, рішучості, сміливості, безкомпромісності у процесі багаторічної
підготовки у багатьох спортсменок відбувається придушення фемінінності [3].
Враховуючи специфіку спортивної діяльності певні види спорту можна
характеризувати як більш бажані для чоловіків або жінок [8].
Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що більшість вітчизняних
авторів приділяли увагу вивченню гендерних особливостей спортсменів без
урахування типу рухової активності (Ворожбитова А. Л., 2010; Врублевский Е. П.,
2007; Клецина И. С., 2003; Родоманова С. С., 2007; Цикунова Н. Г., 2003), а в
зарубіжній літературі переважно досліджуються соціальні аспекти гендерної
диференціації у спорті (Clement-Guillotina C., 2013; Nicholls A. R., 2009). Крім того,
питання про те, які види спортивної діяльності більшою мірою сприяють
формуванню маскулінних або фемінінних властивостей особистості вивчені
фрагментарно, що залишає простір для дослідження індивідуальних гендерних
особливостей представників багатьох видів спорту. Внаслідок цього всебічне
вивчення гендерної диференціації у спортсменів високої кваліфікації з урахуванням
специфіки їх змагальної діяльності представляється своєчасним і актуальним.
Термін «гендер» використовується у науковій літературі для підкреслення
соціокультурного підґрунтя міжстатевих відмінностей людини. Гендер являє собою
не фізичні відмінності між чоловіком і жінкою, а соціально орієнтовані, внутрішньо
осмислені психологічні детермінанти, що відображають схильні до змін особливості
психіки жінок і чоловіків. Цими особливостями і пояснюється відмінність гендера
від статевої приналежності. Як гендер, так и стать розподіляють людей на категорії
«чоловіки» і «жінки», але стать базується на біологічно обумовлених
характеристиках, а гендер ‒ на соціальних і соціально-психологічних [4].
У спортивній психології проблема гендерної диференціації розглядає питання
формування психологічної статі спортсмена, його психічних статевих відмінностей і
полягає на стику таких дисциплін, як психологія, соціологія, педагогіка, біологія,
медицина, психофізіологія, теорія і методика фізичного виховання та ін. [6]. У
спортивній діяльності дослідження питання гендерних відмінностей ведеться з
урахуванням загальної тенденції до маскулінізації, особливо у спорті вищих
досягнень [2, 5]. Проте в цілому проблема гендерної диференціації та її специфіки в
рамках спорту вивчена явно недостатньо. У той же час, її дослідження є актуальним з
точки зору того значення, яке набуває гендерна проблематика в сучасному світі.
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Вивчення гендерних особливостей спортсменів високої кваліфікації було
проведено на прикладі спортсменів, що спеціалізуються у циклічних видах спорту,
які висувають вимоги до прояву психічної і фізичної витривалості, що може бути
одним з факторів, що впливають на вираженість маскулінності та фемінінності.
Зв'язок роботи з науковими планами, темами. Дослідження виконано у
рамках двох НДР лабораторії стимуляції працездатності та адаптаційних реакцій у
спорті вищих досягнень Науково-дослідного інституту Національного університету
фізичного виховання і спорту України «Підвищення ефективності тренувальної та
змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів дозволеними засобами
відновлення та стимуляції працездатності» (2011-2013 рр.) «Здоров’язберігаюча
технологія стимуляції працездатності висококваліфікованих спортсменів» (2014-2015
рр.) та підтримано грантами 2.24 і 2.33 Міністерства освіти і науки України.
Мета роботи: визначити гендерні психологічні відмінності спортсменів високої
кваліфікації у циклічних видах спорту.
Методи: аналіз спеціальної наукової літератури, опитувальник С. Бем для
діагностики андрогінності, маскулінності і фемінінності особистості [1].
У дослідженні приймало участь 46 висококваліфікованих представників (ЗМС,
МСМК, МСУ) циклічних видів спорту членів національних збірних команд України з
плавання (6 чоловіків та 9 жінок), лижних гонок (7 чоловіків та 5 жінок), веслування
на байдарках і каное (13 чоловіків та 6 жінок).
Результати досліджень та їх обговорення. У рамках тестування гендерних
психологічних особливостей спортсменів за опитувальником С. Бем нами було
виділено чотири психологічних характеристики для оцінки впливу окремих факторів
на прояв маскулінності і фемінінності: мотивація досягнення, впевненість,
адаптивність, самозахист (табл. 1). Оцінка кожної психологічної якості проводилася у
діапазоні від 0 до 2-х балів. Значення маскулінності та фемінінності варіювалися від 0
до 20 балів.
Таблиця 1
Зіставлення гендерних психологічних особливостей спортсменів, що
спеціалізуються у циклічних видах спорту (бали)
№
1
2
3
4
5
6

Психологічні
характеристики
Мотивація досягнення
Впевненість
Адаптивність
Самозахист
Маскулінність
Фемінінність

Чоловіки
(n=26)
1,81±0,49
1,62±0,64
1,85±0,54
1,88±0,43
15,19±3,61
13,31±3,15

Жінки
(n=20)
1,70±0,47
1,40±0,68
1,80±0,62
1,85±0,49
13,50±3,59
14,50±3,53

Порівняння середніх показників психологічних особливостей спортсменів, що
спеціалізуються у циклічних видах спорту, показало, що основні розбіжності між
чоловіками і жінками спостерігаються за характеристиками впевненості (відповідно
1,62 та 1,40 бали) і мотивації досягнення (чоловіки – 1,81 бали, жінки – 1,70 бали).
Такі показники обумовлені значною різницею в оцінці впевненості у плавців
(чоловіки – 1,83 бали, жінки – 1,33 бали) і спортсменів, що спеціалізуються у лижних
гонках чоловіки – 1,57 бали, жінки – 1,40 бали) та проявів мотивації досягнення у
веслярів (чоловіки – 1,85 бали, жінки – 1,67 бали). Отже впевненість у власних силах,
цілеспрямованість та наполегливість у досягненні успіху є провідними
характеристиками, які визначать гендерну приналежність спортсмена високої
кваліфікації.
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В цілому гендерні психологічні особливості у групі чоловіків (n=26)
відображають переважання маскулінності (15,19±3,61 бали) при достатньо високому
рівні фемінінності (13,31±3,15 бали), в той час як у жінок (n=20), навпаки, переважає
фемінінність (14,50±3,53 бали), а маскулінність також має високий показник
(13,50±3,59 бали). Можна сказати також, що статистично ці в більшості своїй
недостовірні дані отримані без урахування виду спорту, але вони показують загальну
тенденцію проявів гендерних особливостей спортсменів.
Аналіз показників маскулінності та фемінінності у спортсменів, що
спеціалізуються у циклічних видах спорту, виявив, що найбільші показники
маскулінності мали представники веслування на байдарках і каное, причому, як
чоловіки (15,9 бали), так і жінки (14,0 бали). Тобто цей вид рухової активності
стимулює розвиток не лише фізичної сили і витривалості, а й психологічні
особливості спортсменів-веслярів, що відповідають за маскулінність (рис. 1, 2.).
Особливу увагу привертають практично однакові показники маскулінності і
фемінінності у плавців (у тестуванні приймали участь переважно стаєри), хоча у
чоловіків вони декілька вище (14,3:14,3 бали), ніж у жінок (13,4:13,2 бали). Це може
бути ознакою андрогінності або збалансованої вираженості як чоловічих, так і
жіночих психологічних характеристик. Ймовірно, андрогінність є специфічною
особливістю плавців, яка вироблюється як реакція психіки спортсмена на регулярні
фізичні навантаження значного обсягу та інтенсивності, в той час як психічні
навантаження у плавців мають помірний характер, оскільки постійний контакт з
водою позитивно впливає на спортсмена та гармонізує його емоційний стан.
Бали

15,9

16
15,5
15

14,3

14,3

14,6

14,5
14

13,4

13,5
13
12,3

12,5
12
11,5
11

Плавці (n=6)

Лижники (n=7)
Маскулінність

Веслярі (n=13)
Фемінінність

Рис. 1. Характеристики маскулінності та фемінінності з урахуванням специфіки
рухової активності циклічних видів спорту у чоловіків (бали)
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Бали
16,4

17

16
14,8
15

14

14,0
13,4

13,2

13

13

12

11

Плавці (n=9)

Лижники (n=5)
Маскулінність

Веслярі (n=6)
Фемінінність

Рис. 2. Характеристики маскулінності та фемінінності з урахуванням
специфіки рухової активності циклічних видів спорту у жінок (бали)
Спортсмени, що спеціалізуються у лижних гонках, порівняно з представниками
інших досліджених видів спорту, мають значні гендерні відмінності, що відповідають
їхньої статі. Так, у групі жінок-лижниць відзначається найвищий показник
фемінінності – 16,4 бали, а маскулінність на середньому рівні – 13,0 балів.
Слід відзначити, що середні показники в групах спортсменів, що
спеціалізуються у циклічних видах спорту, майже у всіх, окрім жінок, що
спеціалізуються у плаванні, віддзеркалюють їхню стать. Але розрахунок індексу
маскулінності-фемінінності вказує на загальну схильність до андрогінії
представників циклічних видів спорту.
Висновки.
1. Головними психологічними особливостями, що визначать гендерну
приналежність спортсменів високої кваліфікації у циклічних видах спорту, є
впевненість, цілеспрямованість та наполегливість у досягненні успіху.
2. Спорт сприяє збільшенню твердості характеру, самоконтролю, лідерських
якостей, зниженню тривожності, розвитку рішучості, прямолінійності та емоційної
стійкості незалежно від статі спортсмена.
3. У спортсменів високої кваліфікації відбувається нівелювання гендерних
відмінностей, що призводить до розвитку андрогінії, диференційовані
характеристики якої пов'язані з вимогами, що пред'являються конкретним видом
спорту.
Перспективи подальших досліджень у даному напряму будуть спрямовані на
дослідження гендерних психологічних особливостей спортсменів високої
кваліфікації у представників інших типів рухової активності.
1.
2.
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АНОТАЦІЇ

ГЕНДЕРНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ
ПРЕДСТАВНИКІВ ЦИКЛІЧНИХ ВИДІВ СПОРТУ
Надія Височіна
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Визначені та проаналізовані показники гендерних психологічних особливостей у
висококваліфікованих спортсменів, що спеціалізуються у циклічних видах спорту. Розглянуті та
диференційовані психологічні характеристики спортсменів для оцінки впливу окремих факторів
на прояв маскулінності і фемінінності. Доведено, що під впливом інтенсивних фізичних
навантажень у спортсменів відбувається зниження статевих відмінностей навіть на рівні
фізіології, що призводить до розвитку андрогінності. Встановлені тенденції прояву гендерних
характеристик у спортсменів, що спеціалізуються в плаванні, лижних гонках та веслуванні на
байдарках і каное.
Ключові слова: гендер, маскулінність, фемінінність, андрогінність, циклічні види спорту.
ГЕНДЕРНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ
СПОРТА
Надежда Высочина
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Определены и проанализированы показатели гендерных психологических особенностей у
высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в циклических видах спорта.
Рассмотрены и дифференцированы психологические характеристики спортсменов для оценки
влияния отдельных факторов на проявление маскулинности и фемининности. Доказано, что под
влиянием интенсивных физических нагрузок у спортсменов происходит снижение половых
различий даже на уровне физиологии, что приводит к развитию андрогинности. Установлены
тенденции проявления гендерных характеристик у спортсменов, специализирующихся в
плавании, лыжных гонках и гребле на байдарках и каноэ.
Ключевые слова: гендер, маскулинность, фемининность, андрогинность, циклические
виды спорта.
GENDER PSYCHOLOGICAL FEATURES HIGHLY-QUALIFIED REPRESENTATIVES
CYCLIC SPORTS
Nadia Vysočina
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Identified and analyzed the performance of gender psychological characteristics of elite athletes,
specializing in cyclic sports. Considered and differentiated psychological characteristics of athletes to
assess the impact of individual factors on the manifestation of masculinity and femininity. It is proved
that under the influence of strenuous exercise in athletes is the reduction of sex differences even at the
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level of physiology that leads to the development of androgyny. Set trends manifestations of gender
characteristics in athletes, specializing in swimming, ski racing and rowing and canoeing.
Key words: gender, masculinity, femininity, androgyny, cyclic sports.

ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НА МОРАЛЬНІСТЬ
СТУДЕНТІВ
Володимир Галевич
Львівський національний університет імені Івана Франка
Постановка наукової проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій.
Однією з найактуальніших проблем сьогодення є розвиток і формування творчої та
всебічно розвинутої особистості молодої людини. Надзвичайно важливу роль у цьому
можуть відіграти заняття фізичною культурою та спортом, оскільки вони спрямовані
на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних
здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості. Гармонійний
розвиток людині потрібний, щоб мати можливість брати участь у різних напрямках
діяльності – професійній, громадській, спортивній, інтелектуальній, творчій та інших.
Необхідно зупинитися на одному з найважливіших завдань, яке повинне
вирішуватися на заняттях з фізичного виховання і спорту, – над впливом цих занять
на моральні якості студентів, оскільки фізична культура і спорт оперують значним
обсягом засобів морально-етичного впливу на духовний світ людини. А в нашому
“хворому” суспільстві існує великий брак підготовки спеціалістів з високими
моральними якостями. Зросла гостра потреба піднести моральне виховання
особистості на якісно новий рівень, значно посилити його результативність. Тому
особливого значення набувають у наш час такі категорії морального виховання, як
“моральні цінності”, “моральна культура”, “моральна потреба”. Мораль – це система
норм і принципів поведінки людей у ставленні один до одного та до суспільства.
Через систему орієнтацій, норм, заборон, оцінок, ідеалів мораль регулює поведінку
людей. Вона дає змогу встановити зв’язок вчинку і всієї поведінки людини із
загальноприйнятою системою цінностей [3; 4].
Мета дослідження - вивчення взаємозв’язку між заняттями фізичною
культурою і спортом та підвищенням рівня розвитку моральних якостей студентів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Процес морального виховання
студента на заняттях з фізичного виховання та спорту полягає в закономірному
оволодінні ним відповідними знаннями в навчально-виховному процесі, вміння
бачити моральну основу у змісті дисципліни та спортивних заходів, систематизувати
ці знання та перетворити їх у переконання.
Заняття фізичною культурою та спортом мають неоціненний вплив на людину,
оскільки впливають не тільки на її фізичну сферу, але й на душевну та духовну, –
тобто на тіло, душу і дух.
Візьмімо, для прикладу, спортивні та рухливі ігри. У них розкривається
особистість студента. Ставлення студентів один до одного у запалі спортивної
боротьби показує їхній характер.
Егоцентрична людина у грі вибирає для себе кращу роль, прагне підкорити гру
собі й “зробити собі ім’я”. А чуйна (доброчесна) людина буде, насамперед, членом
команди, допоможе іншим добре зіграти, намагатиметься притягнути їх до гри. Вона
прийме до гри слабкого гравця й підтримуватиме його. Вона буде вірна своїй команді
й зіграє щосили. Така людина бачить у грі можливість встановлення добрих контактів
і міцної дружби. Так як людина ставиться до інших у грі, так вона може ставитися і у
повсякденному житті. А у житті, коли ми наполягаємо тільки на своєму, не
отримуємо ніякого задоволення, воно стає дуже бідним. І навпаки, коли ми вчимося
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об’єднувати зусилля із зусиллями інших людей, це приносить нам радість, наповнює
наше життя.
Щоб грати за правилами, гравці повинні бути чесними. Адже існує багато
випадків, коли тільки студент сам знає, що сталося, оскільки він був у центрі подій.
Зачепив футбольний м’яч його руку чи ні? Упав волейбольний м’яч на поле чи за
лінію? Залежно від відповіді може бути призначено пенальті чи команді суперника
дадуть очко. Чи скаже студент правду? Спортивні та рухливі ігри – це діючий засіб
для розвитку звички до правдивості, чесності й неупередженості [1].
У спортивних і рухливих іграх, як і в інших видах спорту, є багато такого, що ми
зустрічаємо у житті. Вони дозволяють засвоїти певні положення:
1.
В іграх є правила. У житті також є правила поведінки, моральні норми,
закони, заповіді Божі.
2.
В іграх є перемоги та поразки. До перемоги потрібно йти чесно, вона
здобувається важко, потрібно заслужити перемогу. Знаємо, що є перемога, шлях до
перемоги, але є і поразка. Треба навчитися прийняти та визнати поразку і поводитися
гідно людини.
3.
Ідея нагороди, ідея штрафу та покарання. Так само є у житті. Заслужили
чесно нагороду – прийміть її. Але якщо помилилися, заслуговуємо штрафу, –
потрібно прийняти відповідальність за свій вчинок. А хто відходить від правил –
одержує покарання.
Спортивні та рухливі ігри сприяють тому, що студенти вчаться правильним
емоційним відносинам. Вони активізують творчість, уяву, фантазію.
Заняття фізичною культурою і спортом виховують волю студента. У процесі
навчання рухів, удосконалення фізичних здібностей обов’язково приводяться в дію,
виявляються і розвиваються вольові риси особи. Без цього немислима реалізація
жодного завдання на шляху до фізичної досконалості [6].
Серед вольових якостей, які найбільше піддаються впливові у процесі фізичного
виховання є: цілеспрямованість (підпорядкування всіх сил для досягнення бажаного
результату); наполегливість (у подоланні труднощів); терпеливість, витримка
(здатність регулювати власні почуття і настрої); рішучість і сміливість (здатність
швидко приймати рішенні і діяти всупереч небезпеці); ініціативність (долання
труднощів нестандартними засобами і методами).
Специфічними факторами виховання вольових якостей є систематичне долання
труднощів, які постійно зростають. При цьому труднощі повинні відповідати
можливостям студентів. Тобто, логіка процесу фізичного виховання і логіка
виховання волі збігаються, тому що підпорядковані одним закономірностям і
принципам (систематичність, прогресування, доступність).
Оскільки процес фізичного виховання немислимий без прояву вольових зусиль,
то вже замі заняття фізичними вправами сприяють вихованню вольових якостей.
Формування вольових якостей дозволяє студентам вільно, в межах усвідомленої
необхідності, визначати свою поведінку і діяльність, та нести відповідальність за її
результати.
У процесі занять фізичними вправами виявляються такі основні типи вольових
зусиль:
1)
вольові зусилля при концентрації уваги. Вони необхідні для подолання
факторів, що відволікають (суперники, публіка та ін.). Вольові зусилля потрібні і для
збереження уваги при втомі.
2)
вольові зусилля при інтенсивних м’язових напруженнях. М’язові
напруження, які проявляються у процесі виховання фізичних вправ, зазвичай,
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перевищують рівень тих, що є у побуті. Це особливо виражено в ігровій та змагальній
діяльності.
3)
вольові зусилля, пов’язані з необхідністю долати втому під час
тренувань і, особливо, змагань. У цих випадках вольові зусилля, спрямовані на
подолання труднощів, зумовлених функціональними зрушеннями в організмі
(небажання продовжувати роботу, біль, потреба “терпіти”).
4)
вольові зусилля, пов’язані з подоланням негативних емоцій (страху,
невпевненості, розгубленості і т. п.), які виникають внаслідок травм, падінь, зустрічі з
“незручними” суперниками тощо.
5)
вольові зусилля, пов’язані з дотриманням певного режиму життя,
тренуванням і харчуванням [6].
Спортивні змагання дають шанс розкрити межі своїх можливостей і розвинути
впевненість у собі. Студенти можуть прагнути до нових досягнень, вчитися
наполегливості, пробувати те, чого не пробували раніше. При великому розмаїтті
видів спорту, видів рухової активності і широкому діапазоні вимог у них, кожен може
знайти собі те, що йому під силу й що йому найбільше подобається, і так розвивати
свою майстерність і свої здібності. А викладачі повинні їм у цьому допомогти.
Успіх у досягненні мети – сприяє зростанню впевненості у собі. Кожна перемога
– наприклад, спійманий чи виграний м’яч – приносить почуття задоволення,
здійснення задуманого. Задоволена і впевнена у собі людина має здорове почуття
власної гідності і створює навколо себе позитивне середовище. З такими людьми
приємно спілкуватися й працювати для добра суспільства [1].
Під час занять з фізичного виховання студенти наражають своє тіло на
“здорову” втому, в результаті чого розум відпочиває та готується до нових завдань.
Фізичні вправи загострюють відчуття, що відкриває можливість інтенсивніше
розвивати інтелектуальні здібності. На заняттях тренуються м’язи та виховується
звичка до фізичних зусиль, які гартують характер і формують сильну та гнучку,
“немов сталь”, волю [2].
Фізична культура і спорт сьогодні набули дуже великого значення, бо можуть
сприяти утвердженню в молоді таких важливих цінностей, як чесність, доброта,
витривалість, дружба, взаємна підтримка, солідарність, наполегливість, вірність і
мужність. Фізична культура і спорт можуть навчити захищати слабких і не відкидати
нікого, визволити молодь із тенет апатії та байдужості, пробудити у неї здоровий
спортивний дух. Фізична культура і спорт можуть навчити любити життя, жертвувати
собою, навчити поваги і відповідальності, належної оцінки кожної людської особи у
всіх її вимірах – фізичному, психологічному і духовному.
Але фізична культура і спорт не повинні стати самоціллю, а лише засобом.
Таким засобом, що підпорядковується меті гармонійного, послідовного,
врівноваженого та досконалого формування людини – особистості, яка радісно й
охоче виконує свої обов’язки у навчанні, праці і родинному житті. Особистості, яка
веде здоровий спосіб життя та служить активній і корисній суспільній діяльності [5].
Висновки.
Між заняттями фізичною культурою і спортом та підвищенням рівня розвитку
моральних якостей існує тісний взаємозв’язок.
Отже, перед викладачем фізичного виховання відкриті широкі можливості
виховання моральних якостей студентів. І тут дуже важливий власний приклад,
приклад професійної майстерності, ерудованості, чуйності та володіння високими
моральними якостями.
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АНОТАЦІЇ

ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НА МОРАЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ
Володимир Галевич
Львівський національний університет імені Івана Франка
Обґрунтовано позитивний вплив занять з фізичного виховання та спорту на підвищення
моральних якостей студентів. Розглянуто, які моральні цінності виховуються на цих заняттях.
Показано як спортивні та рухливі ігри сприяють формуванню правильних емоційних стосунків.
Представлено основні типи вольових зусиль, які виявляються в процесі занять фізичними
вправами. Зазначено, що спортивні змагання розкривають важливі моральні якості. Вказано
найважливіші цінності, утвердженню яких в молоді може сприяти фізична культура і спорт.
Ключові слова: фізичне виховання, спорт, моральне виховання, моральні якості, цінності.
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА МОРАЛЬНОСТЬ
СТУДЕНТОВ
Владимир Галевич
Львовский национальный университет имени Ивана Франко
Обоснованно влияние занятий по физическом воспитании и спорте на повышение
моральных качеств студентов. Рассмотрено, какие моральные ценности воспитываются на этих
занятиях. Показано как спортивные и подвижные игры способствуют формированию правильных
эмоциональных отношений. Представлены основные типы волевых усилий, которые
проявляются в процессе занятий физическими упражнениями. Указано, что спортивные
соревнования раскрывают важные моральные качества. Указано важнейшие ценности,
утверждению которых в молодежи может способствовать физическая культура и спорт.
Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, моральное воспитание, моральные
качества, ценности.
THE IMPACT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT AT STUDENTS’ MORAL
Vladimir Halevich
Lviv National Ivan Franko University
In the article it is grounded positive influenc of activity after physical education and sport at the
increase of moral qualities of students. It is considered, which moral values are educated at these
employments. Shown as sports and outdoor games contribute to the formation of correct emotional
relationships. The basic types of willpower, are discovered through the exercise. Indicated that sports
reveal important moral qualities. The specified key values, strengthening the youth which can contribute
to physical education and sport.
Key words: physical education, sports, moral upbringing, the moral quality, values.
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ЦІННОСТІ – ДЖЕРЕЛО МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Юрій Гарієвський
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гумаітарний університет імені академіка
Степана Демянчука»
Постановка проблеми. Сучасне політичне та економічне становище в Україні,
соціокультурні перспективи державотворення висувають до індивіда нові вимоги.
Суспільство потребує відповідальної, активної особистості, зі сформованими
громадянськими, моральними якостями, високим професіоналізмом, гуманістичним
світоглядом.
В умовах перехідного суспільства, розпорошеності ідей і поглядів, докорінних
змін в індивідуальній та колективній свідомості людей важливою є проблема
вивчення ціннісних орієнтацій і, особливо, духовних цінностей молоді, яка є
найважливішою верствою населення в плані ідеологічного вакууму і його заповнення
духовними сурогатами. Одночасно з цим, саме молодому поколінню належить в
майбутньому впроваджувати в реальному житті закладені національною ідеєю
пріоритети розвитку кожної окремої особистості, суспільства, нації, людства у
цілому.Тому проблема ціннісно-смислової сфери особистості розглядається
більшістю дослідників у нерозривному зв'язку із принципами побудови національної
системи виховання і освіти.
Аналіз досліджень та публікацій. Категорія цінності є однією з найскладніших
у філософії, соціології, психології, педагогіці. Не зважаючи на численні дослідження
у цій галузі, зокрема і в психології, інтерес до неї постійно зростає. Це викликано, поперше, неоднозначністю, багатогранністю самого поняття цінності, а по-друге –
відсутністю на сьогодні єдиного загальноприйнятого визначення цінності. Серед
зарубіжних педагогів та психологів, які займались дослідженням цінностей та
ціннісних орієнтацій особистості, можна зазначити Г. Олпорта, Ф. Вернона, Г.
Ліндзея, М. Рокіча, Ш. Шварца, В. Білскі, К. Роджерса. Одним із найбільш
поширених у зарубіжній психології є розуміння цінностей як “певних переконань, які
займають центральне місце у індивідуальній системі переконань та являють собою
керівні принципи життя” [3]. Ціннісні ж орієнтації здебільшого розглядаються як
“абстрактні ідеї, позитивні чи негативні, не пов’язані з певним об’єктом чи
ситуацією, та виражають людські переконання про типи поведінки та цілі, яким
надається перевага” [3]. У вітчизняній психології цінності зазвичай розглядаються в
контексті спрямованості особистості через поняття відношення, відображення,
установки (А.Г. Здравомислов, Д.М. Узнадзе, В.А. Ядов, Б.Г. Ананьєв, С.Л.
Рубінштейн).
Незважаючи на велику значущість, проблема особистісного (насамперед
ціннісного) самовизначення привернула увагу психологів порівняно недавно.
Прикметно, що в радянській психології інтерес до проблеми самовизначення, зокрема
ціннісного, проявлявся слабко й епізодично. Досліджувалося, в основному,
професійне самовизначення, існування інших аспектів лише декларувалося.
Посилення інтересу до даної проблеми відзначається в останні роки.
На особливу увагу заслуговує праця Пелеха Ю.В. «Ціннісно-смисловий концепт
професійної підготовки майбутнього педагога», у якій розкрито теоретико-методичні
засади, основні закономірності та принципи розвитку ціннісно-смислової сфери
майбутнього педагога у контексті його готовності до майбутньої професійної
діяльності [7].
Мета статті – розглянути цінності як джерело професійної мотивації.
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Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз літератури дає нам
підстави говорити про можливість дослідження цінностей і як соціальнопсихологічного, і як індивідуально-психологічного утворення. Особистість є
суб’єктом культури, через призму цінностей якої вона оцінює своїх думки, вчинки,
переживання. Свідомість людини включена до “культурного цілого”, в якому
кристалізований досвід діяльності, спілкування та світосприйняття. Власне,
засвоюючи цей досвід індивід повинен привласнити систему загальнолюдських
ціннісних уявлень [1]. Тут цінності виступають для індивіда як деякі критерії оцінки
дійсності, зокрема, інших людей, а також і самого себе. У той же час індивід
усвідомлює світ через призму цінностей, тобто цінності детермінують процес
пізнання людиною соціального світу (Г.М. Андрєєва, А.М. Айламазьян).
Крім цього, цінності виступають як утворення потребово-мотиваційної сфери і
регулюють соціальну поведінку людей. Являючи собою деякі ідеальні цілі, до яких
прагне індивід, вони активізують та спрямовують поведінку, діяльність людини (О.І.
Донцов, Ю.М. Жуков, В.А. Ядов), визначають особливості і характер відносин
особистості з навколишньою дійсністю (Б.С. Круглов). У такому розумінні цінності
реалізуються в ціннісних орієнтаціях [10]. Ціннісні орієнтації займають важливе
місце у структурі особистості та виражають “свідоме ставлення до соціальної
дійсності і визначають широку мотивацію її поведінки та суттєво впливають на всі
сторони діяльності” [8].
Ціннісні орієнтації характеризують “спрямованість та зміст активності
особистості, є складовою системи ставлень особистості, визначають загальний підхід
людини до світу, до себе, надаючи смислу та спрямованості особистісним позиціям,
поведінці, вчинкам” [4].
Близьким за значенням до поняття ціннісної орієнтації вважають поняття
“смисл”. Взаємозв’язок цих понять зазначається у працях багатьох дослідників [7].
Цінності за своєю природою є смисловими утвореннями, оскільки вони
характеризують особистісну значущість, індивідуальний смисл певних предметів,
явищ або станів, забезпечують цілісність та психічну рівновагу особистості,
утворюють найвищий рівень системи смислової регуляції діяльності.
Із зазначених положень випливає, що цінність визначає:
по-перше – орієнтацію суб’єкта на реалізацію певних відношень (які є
відповідними цінності), орієнтацію на певну діяльність та її сторони;
по-друге – відповідне уявлення про своє “Я”;
по-третє – представленість у свідомості певного предметно-діяльнісного
змісту та його провідну роль у формуванні самосвідомості особистості [6].
Ціннісні ж орієнтації є провідною властивістю особистості: їх система як
фактор, що спрямовує світогляд людини, її поведінку та діяльність. Ціннісні
орієнтації дають нам інформацію про те, яке місце, позицію у суспільстві займає
особистість, які соціальні ролі виконує, до чого прагне.
Ціннісні орієнтації можна вважати вузловим моментом професійної реалізації
особистості, оскільки саме вони детермінують загальне ставлення особистості до
професійних цілей, завдань та вимог, можливість її професійної самореалізації.
Більше того, чітке визначення професійної спрямованості обумовлює ідентифікацію
особистості з професійними завданнями, цілями і вимогами та, відповідно,
формування у неї системи ціннісних орієнтацій, в якій професія займає пріоритетне
місце.
Аналізуючи вищезазначене, можна сказати, що ціннісні орієнтації педагога
тісно пов’язані з його життєвими планами, професійним вибором та загальною
спрямованістю, а тому є важливим компонентом структури особистості. Тому
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вивчення структури ціннісних орієнтацій є доцільним, на нашу думку, для більш
детального визначення провідних тенденцій у поведінці та діяльності майбутніх
педагогів.
Особливості системи ціннісних орієнтацій особистості зумовлені впливом
об'єктивних (стать, рівень матеріального забезпечення, місце проживання, друзі) і
суб'єктивних (рівень професійно-педагогічної спрямованості) чинників. У процесі
оволодіння майбутньою спеціальністю більшої ваги набувають цінності, пов'язані з
професійно діяльністю, активним діяльним життям та міжособистісними стосунками
з друзями та в сім'ї, що є свідченням тісного взаємозв'язку ціннісних орієнтацій та
особистісної зрілості індивіда. Однак, для більшості студентів характерний низький
рівень сформованості диференційованої структури ціннісних орієнтацій, внаслідок
чого студенти відчувають труднощі у визначенні для себе конкретних цілей життя,
виборі відповідних засобів для їх досягнення.
Рівень значущості цінностей індивідуальної самореалізації (продуктивного
життя і, особливо, творчості) є надзвичайно низьким. Це свідчить про те, що студенти
не готові до впровадження індивідуального стилю життя, не усвідомлюють значення
цих цінностей для професійної діяльності. Даний факт потребує особливої уваги у
вихованні майбутніх вчителів, оскільки гуманістична спрямованість суспільного
розвитку, зміна ідеологічних орієнтирів, перетворення в економічному житті,
впровадження ринкових механізмів вимагають формування вільної, активної і,
головне, творчої особистості, яка здатна не лише правильно зорієнтуватися у нових
умовах, досягти повної реалізації власних здібностей та можливостей, а й проводити
цілеспрямовані перетворення оточуючої дійсності на користь всього суспільства.
Виховати таку особистість може лише той педагог, який сам мислить нестереотипно,
а, використовуючи кращі наукові надбання, організовує свою діяльність у руслі
постійного пошуку, активно застосовує творчий підхід. Проблемою естетичного
виховання постає визнання студентами краси природи та мистецтва однією з
найменш значущих цінностей, а низький рейтинг етичної цінності "щастя інших"
може свідчити про недоліки у моральному вихованні
Розвиток гуманної, вільної і відповідальної особистості безпосередньо
пов'язаний із системою її духовних цінностей, що протистоять утилітарнопрагматичним цінностям. Пріоритетними виявляються наступні цінності: святість
материнства, дитинства, старості, життя за законами добра і краси, відповідальність
за себе, за інших та світ навколо.
Необхідно відзначити ще одну психологічну закономірність: низький рівень
значущості цінностей, які пов'язані з життям народу, нації, рідного краю, зокрема,
поваги до державної і рідної мови та знання історії свого народу. Це свідчить про те,
що наша держава переживає духовну кризу, наслідки якої у поєднанні з економічними
негараздами можуть стати руйнівними. Тому одним з першочергових завдань
національного виховання майбутніх педагогів є формування почуття відповідальності
за минуле і сучасне нації та держави, свідомого і критичного ставлення до історичних
подій, розуміння значення рідної мови в розвитку культури, мистецтва, науки,
переконаності у тому, що байдуже ставлення до державної мови в очах
цивілізованого світу є проявом невігластва, соціальної некомпетентності,
антигуманності. Неусвідомлення студентами значення творчого ставлення до себе і
світу стає перешкодою на шляху формування активної особистості, здатної до
самостійного життєвого вибору, самопізнання, самовдосконалення та самореалізації,
тому увага вихователів також повинна акцентуватися на даній проблемі [9].
Боришевський М.Й. вбачав у духовності осмислення особистістю
гуманістичного сенсу цілей людської життєдіяльності, яке є відображенням у
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світоглядних орієнтаціях людини сподівань, прагнень, ідеалів, духу нації і визначає її
життєвий вибір [2]. Тому духовні національні цінності, які притаманні народу
історично, мають бути покладені в основу національного виховання і забезпечувати
успішність розвитку особистості творчої, вільної, здатної до самостійного і
відповідального вибору.
Висновки. Процес розвитку особистості майбутнього вчителя та його цінніснопрофесійного самовизначення залежать від рівня та ступеня соціальної активності,
самоактивності і продуктивності самої особистості. Активність та самоактивність
завжди спонукаються цінностями. Процес оволодіння цінностями вчительської
професії у навчально-виховному процесі оптимізується під час виявлення і створення
таких психолого-педагогічних умов, коли цінності набувають цілісного, значущого,
системного характеру і регулюють самостійність особистості. Ефективним засобом
реалізації цих умов є активне групове навчання, яке забезпечує таку систему
інтерперсональних зв'язків, коли дії і судження кожного студента потрапляють під
контроль викладача, співучасників по розширенню ціннісних орієнтацій та
внутрішнього ідеального спостерігача у вигляді самоспостереження, самоконтролю,
самооцінки. Ефективними формами роботи є дискусії, аналіз і розв'язування
життєвих і педагогічних ситуацій, рольові ігри, які сприяють виробленню позитивної
мотивації на майбутню професійну діяльність, розширенню пізнавального інтересу
до оволодіння обраною професією, зміщення акцентів з професійно-предметних
цінностей на професійно-особистісні, перенесенню смислів і значень на дії і вчинки,
підвищенню самоактивності, усвідомленню своїх життєвих та професійних
орієнтирів, реальних засобів їх досягнення. В результаті значущі для студентів цілі і
цінності інтегруються в цілісну систему професійного становлення.
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АНОТАЦІЇ
ЦІННОСТІ – ДЖЕРЕЛО МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Юрій Гарієвський
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гумаітарний університет імені академіка Степана
Демянчука»
У статті розглянуті поняття цінностей, ціннісних орієнтацій та ціннісно-смислової сфери
майбутніх педагогів. Особлива увага приділяється гуманістичній спрямованості суспільного
розвитку, а також духовному та естетичному вихованню, що є стрижневими поняттями
формування активної і, головне, творчої особистості, яка здатна не лише правильно
зорієнтуватися у суспільстві, досягти повної реалізації власних здібностей та можливостей, а й
проводити цілеспрямовані перетворення оточуючої дійсності на користь всього суспільства.
Ключові слова: цінності, сенс, ціннісно-смислові орієнтації, особистість, самореалізація,
суспільство.
ЦЕННОСТИ - ИСТОЧНИК МОТИВАЦИИ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Юрий Гариевского
ЧВУЗ «Международный экономико-гумаитарний университет имени академика Степана
Демянчука»
В статье рассмотренные понятия ценностей, ценностных ориентаций и ценностносмысловой сферы будущих педагогов. Особенное внимание уделяется
гуманистической
направленности общественного развития, а также духовному и эстетичному воспитанию,
которые являются основными понятиями формирования активной и, главное, творческой
личности, которая способна не только правильно сориентироваться в обществе, достичь полной
реализации собственных способностей и возможностей, но и проводить целеустремленные
превращения окружающей действительности в интересах всего общества.
Ключевые слова: ценности, смысл, ценностно-смысловые ориентации, личность,
самореализация, общество.
VALUES - SOURCE OF MOTIVATION FUTURE CAREERS
Yuri Hariyevskyy
PVNZ "International economic humaitarnyy University named after Stepan Demyanchuka"
In the articles considered of concept of values, valued orientations and valued-semantic sphere of
future teachers. The special attention is spared the humanism orientation of community development,
and also spiritual and aesthetically beautiful education, which is the bar concepts of forming of active
and, mainly, creative personality, which is able to be not only correctly orientated in society, attain
complete realization of own capabilities and possibilities but also conduct purposeful transformations of
surrounding reality in behalf of all of society.
Keywords: values, sense, valued-semantic orientations, personality, self-realization, society.

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ МОТИВАЦІЇ ТА СТАВЛЕННЯ
СТУДЕНТОК ВНЗ ДО ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧОЮ АЕРОБІКОЮ
Світлана Герасименко
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Постановка проблеми. Ставлення студенток ВНЗ до занять фізичною
культурою і спортом є однією із актуальних соціально-педагогічних проблем
навчально-виховного процесу, подальшого розвитку і розширення масової
оздоровчої, фізкультурної і спортивної роботи у вищій школі.
Численні дані науки і практики свідчать про те, що фізкультурно-спортивна
діяльність ще не стала для студенток потребою. Реальна участь студенток у цій
діяльності далеко недостатня.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи стан фізичного
виховання студентів, українські фахівці стверджують, що у більшості студентів не
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сформована потреба піклуватися про власне здоров’я, відсутня стійка мотивація до
занять з фізичного виховання [7]. Дослідники відзначають, що студентська молодь
байдуже ставиться до змісту обов’язкових фізкультурних занять, а інколи заняття з
фізичного виховання у ВНЗ не зацікавлюють, а, навпаки, викликають негативні
емоції у студентів. [5].
Для усунення цього негативного явища важливо ознайомитись з механізмами
дій тих спонукальних сил, які через інтереси і мотиви призводять до задоволення
потреб особи.
Головною умовою формування мотивації є включення студентів у відповідну
навчальну діяльність. У такому разі, мотиви навчання стають домінуючими, а
навчання – активним та свідомим.
Серед різних видів оздоровчої фізичної культури аеробіка продовжує
утримувати найвищий рейтинг. Саме оздоровча аеробіка привертає увагу великої
кількості бажаючих займатися цим видом рухової діяльності, тому, що вона:
загальнодоступна, високоефективна, емоційна і має комплексний характер [3].
Для залучення до занять цим видом оздоровчої фізичної культури постає
необхідність вивчення ставлення студенток ВНЗ до особливостей та методики
проведення занять з аеробіки.
Зв’язок роботи з науковими темами. Робота виконана за планом НДР кафедри
теорії та методики фізичного виховання Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка.
Мета дослідження: визначити рівень мотивації і ставлення студенток ВНЗ до
занять оздоровчою аеробікою.
Методи дослідження: аналіз і узагальнення даних науково-методичної
літератури, анкетування, методи математичної статистики.
Результати дослідження та їх обговорення. На сьогодні ефективність аеробіки
є загальновизнаною. Оздоровча аеробіка належить до кондиційно-профілактичного
напрямку тренування і є одним із найяскравіших засобів організації сучасного
оздоровлення молоді [4].
Заняття оздоровчою аеробікою здійснюють позитивний вплив на всі внутрішні
органи і системи людини, дозволяючи значно змінити її здоров’я, підвищити імунітет,
розвинути рухові якості.
Система занять супроводжується елементами сучасних стилів танцю (хіп-хоп,
диско, латина, танець живота), із застосуванням степ-платформ, релаксаційних м'ячів,
гантелей, під сучасну музику. Це викликає позитивні емоції в молоді [1].
Аеробіка – реальний шлях до схуднення або підтримки ваги в нормі. Саме цей
аспект понад усе привертає увагу різних верств населення до занять аеробікою.
Використовуючи різноманітні програми аеробіки, можна отримати максимум
користі за мінімум часу.
Для вивчення ставлення студенток до занять оздоровчою аеробікою була
розроблена і використана нами спеціальна анкета. Відповіді на запитання анкети
допоможуть краще зрозуміти мотиви та знайти підходи, щодо ефективного залучення
студенток ВНЗ до фізкультурно-оздоровчої діяльності. В анкетуванні брали участь
студентки віком 17-19 років. Всього було опитано 175 студенток денної форми
навчання. В результаті опитування нами були отримані наступні дані.
На запитання анкети – з якою метою ви займаєтесь оздоровчою аеробікою
студентки відповіли таким чином:
 для підтримання спортивної форми – 29,2%;
 для корекції фігури – 17,7%;
 для виховання сили волі – 16%;
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 для зміцнення здоров’я, дотримання здорового способу життя – 13,6%;
 для підвищення внутрішніх резервів організму – 12,6%;
 для оволодіння новим видом спорту – 10,9% (Рис. 1).
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Рис. 1. Мета занять оздоровчою аеробікою (%).
Після аналізу отриманих даних було виявлено, що чільне місце серед мотивів
посідає:
 підтримання спортивної форми;
 корекція фігури;
 виховання сили волі.
Цікавими, на нашу думку, були відповіді на запитання – які зміни Ви відчули під
впливом занять аеробікою?
Опитувані одностайно свідчать про те, що після кількох занять аеробікою, вони
спостерігають:
 реальні зміни свого функціонального стану у 40% студенток;
 покращення зовнішнього вигляду у 25%;
 самопочуття у 15% респондентів;
 емоційне піднесення – у 10%;
 не відчули змін – 2% (Рис. 2).
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Рис. 2. Суб’єктивні відчуття студенток під впливом занять оздоровчою
аеробікою (%)
За допомогою анкети ми спробували з'ясувати, що саме студенткам подобається
у заняттях аеробікою?
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Серед опитаних студенток:
 30% подобається зміст програм занять;
 9% опитаних студенток подобаються організація та методика проведення
занять;
 21% студенток надають перевагу соціальним факторам;
 40% тип рухової активності.
Щодо частоти занять:
 27% студенток стверджує, що одного разу на тиждень достатньо для занять
аеробікою;
 23% опитаних потребують дворазових занять на тиждень;
 19% студенток віддають перевагу триразовим заняттям аеробікою на тиждень;
 16% дівчат вважають за необхідне займатися аеробікою чотири рази на
тиждень;
 12% студенток готові займатися щодня;
 3% опитаних, на жаль, взагалі не вважають за потрібне займатися аеробікою
(Рис. 3).
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Рис. 3. Щодо частоти занять на тиждень оздоровчою аеробікою (%)
Висновок. Нами було з’ясовано ставлення та рівень мотивації студенток ВНЗ
до занять оздоровчою аеробікою.
У результаті досліджень виявлено, що відношення студенток ВНЗ до занять
оздоровчою аеробікою в цілому позитивне. На думку опитаних оздоровча аеробіка:
покращує самопочуття, рівень здоров'я, покращує фізичну підготовленість, розвиває
координаційні і музичні здібності, розвиває відчуття ритму, виховує культуру рухів,
створює гарний настрій.
Після аналізу отриманих даних було виявлено, що основними мотивами, які
спонукають студенток займатись оздоровчою аеробікою є: підтримання спортивної
форми, корекція фігури, виховання сили волі, зміцнення здоров’я.
1.
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АНОТАЦІЇ
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ МОТИВАЦІЇ ТА СТАВЛЕННЯ
СТУДЕНТОК ВНЗ ДО ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧОЮ
АЕРОБІКОЮ
Світлана Герасименко
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
У статті подано результати аналізу даних анкетування студенток вищого навчального
закладу з метою з’ясування їх ставлення до занять оздоровчою аеробікою. Установлено рівень
мотивації студенток до занять оздоровчою аеробікою. Визначено основні мотиви, що спонукають
студенток займатися оздоровчою аеробікою.
Ключові слова: анкетування, мотивація, оздоровча аеробіка, студентки.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ И ОТНОШЕНИЯ
СТУДЕНТОК ВУЗ К ЗАНЯТИЯМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКОЙ
Светлана Герасименко
Дрогобычский государственный педагогический университет имени
Ивана Франко
В статье подаются результаты анализа данных анкетирования студенток высшего учебного
заведения с целью выявления их отношения к занятиям аэробикой. Установлен уровень
мотивации студенток к занятиям оздоровительной аэробикой. Определены основные мотивы,
побуждающие студенток заниматься оздоровительной аэробикой.
Ключевые слова: анкетирование, мотивация, аэробика, студентки.
DETERMINING THE LEVEL OF MOTIVATION AND ATTITUDE OF
STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT TOWARD ENGAGING
IN A HEALTH AEROBICS
Svetlana Gerasymenko
The National Pedagogical University named after Ivan Franko
In the article the results of analysis of data of questionnaire of students of higher educational
establishment are given with the target of finding out of their attitude toward engaging in a health
aerobics. The level of positive motivation of students is set to engaging in a health aerobics. Identified
the main motivations of students to engage in a health aerobics
Key words: questionnaire, motivation, aerobics, students.

ПРОФЕСІЙНА ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА РЯТІВНИКІВ НА
ВОДІ ЗА ПРОГРАМОЮ WORK AND TRAVEL (USA)
Наталія Глущенко
Класичний приватний університет, Запоріжжя
Постановка проблеми: У програмі Summer Work and Travel USA кожного року
приймає участь велика кількість молоді. Програма отримала визнання молодих
людей всього світу, оскільки надає прекрасні комунікативні та професійні
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можливості, а також підвищує рівень знань англійської мови та допомагає придбати
стартовий капітал й знайти нових друзів. Одна з найпопулярніших професій в рамках
програми це Lifeguard (рятівник на воді)
Але робота рятівника потребує відмінної спеціальної фізичної підготовки, що
дуже часто стає перепоною для допуску працювати за цим фахом. Отже необхідно
готуватися до праці рятівником, розвиваючи технічні та тактичні навики в плаванні та
рятуванні потопаючих.
Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій: у сучасних наукових
публікаціях відсутні практичні рекомендації щодо підготовки рятівників на воді для
участі в програмі Work and Travel. Але в той же час свої науково-методичні праці на
тему техніки плавання та способів порятку потопаючих надають багато вітчизняних
та іноземних авторів, серед яких Н.Ж. Булгакова, И.Л. Ганчар, В.Н. Платонов, Bruce
Lucero та ін.. Також удосконаленням підготовки рятівників на воді займалися В.Н.
Зюзь, В.В. Балухтина та ін..
Завдання дослідження:
- вивчити характер, загальну спрямованість та особливості програми Summer
Work and Travel USA;
- визначити специфічні компоненти щодо професійної діяльності рятівників на
воді;
- впровадити комплекс спеціальних прикладних фізичних вправ спрямованих на
підготовку рятівників на воді;
- перевірити ефективність прикладної фізичної підготовки рятівників на воді.
Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури; педагогічне
спостереження; педагогічний експеримент; метод математичної статистики.
Результати дослідження. Педагогічне спостереження проводилось з метою
вивчення підготовки студентів до складання екзамену з плавання для
працевлаштування рятівниками на воді за програмою Welcome travel. Педагогічний
експеримент полягав в оцінці ефективності розробленої нами програми з плавання
для забезпечення готовності студентів працювати рятівниками на воді . В ході
експерименту студенти мали змогу займатися за запропонованою нами програмою з
плавання.
Дослідження рівня спеціальної фізичної підготовленості студентів проводили за
допомогою наступних тестів. Для оцінки спеціальних швидкісних можливостей
визначали максимальну швидкість або час подолання дистанції 25 м вільним стилем
(Т25max). Для оцінки рівня спеціальної витривалості ми проводили адаптований до
водного середовища тест Купера (ТК, м). Оцінку спеціальної технічної
підготовленості проводили за методикою Макаренко Л.П. Якість застосовування
способів порятунку потопаючих ми оцінювали за чотирма способами, котрі потрібно
було продемонструвати на дистанції 25 м.
Під час дослідження було проведено обстеження 15 студентів - юнаків
Запорізького національного університету та 14 студентів - юнаків Класичного
приватного університету (м. Запоріжжя), котрі за станом здоров’я відносились до
основної медичної групи. Студенти ЗНУ займались плаванням та ОФП самостійно,
відвідуючи басейн «Славутич» за абонементом. Студенти КПУ почали підготовку до
складання іспиту з рятування на воді у басейні «Спартак – КПУ» за запропонованою
нами програмою.
З метою реалізації завдань дослідження на початку проведення експерименту ми
проаналізували готовність студентів контрольної та експериментальної груп до
складання іспиту з рятування на воді (табл. 1)
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Таблиця 1.
Результати перевірки спеціальної фізичної підготовки до початку
експерименту
Тестування
Контрольна група
Експериментальна група
(n=15)
(n=14)
T 25 (max), (c)
49,4 ± 2
50,1 ± 1,5
Тест Купера (м)
175 ± 50
155 ± 50
Техніка (бали)
3± 0,5
3± 0,5
Рятування (спосіб 1)
2
1
Рятування (спосіб 2)
1
1
Рятування (спосіб 3)
1
0
Рятування (спосіб 4)
0
0
Отже, отримані результати тестування до експерименту довели низький рівень
плавальної підготовленості представників контрольної та експериментальної груп.
Так максимальна швидкість в контрольній групі складала 49,4 ± 2 с, а в
експериментальній групі 50,1 ± 1,5. Тестування Купера також виявило невисоку
плавальну підготовленість, а саме 175 ± 50 м в контрольній та 155 ± 50 м в
експериментальній, а техніка плавання за тестом Макаренко була оцінена на 3± 0,5
бали в обох групах. Запропоновані чотири способи порятунку потопаючих в
контрольній групі змогли виконати лише два студента і тільки в двох способах. Така
сама ситуація була зафіксована й у представників експериментальної групи. В той же
час результати , котрі ми отримали підтвердили однорідність підібраних команд та
дали змогу проводити подальший експеримент.
Треба зазначити, що до експериментальної програми з плавання ми гармонійно
включали тренувальні вправи на техніку та серії вправ кондиційного характеру, котрі
були спрямовані на покращення спеціальної витривалості, швидкості та координації.
Основа програми з кондиційного плавання студентів була складена за дисертаційним
дослідженням автора (Підвищення фізичного стану студентів засобами плавання в
процесі кондиційного тренування, Глущенко Н.В., 2012). Такі заняття згодом
дозволили з легкістю опанувати способи порятунку потопаючих, що підтвердили
отримані нами результати тестування після експерименту (табл. 2.). Результати
тестування максимальної швидкості покращились і складають 41,4 ± 2 с в
контрольній та 29,5 ± 1,5 с в експериментальній групах. Результати тесту Купера в
контрольній групі збільшились до 275 ± 50 м , в експериментальній покращились у
значній мірі - до 450 ± 50 м. Перевірка технічної майстерності представників
контрольної групи залишилась на тому ж рівні - 3± 0,5, а у плавців
експериментальної групи знано виросли та склали 4,5± 0,5 балів.
Перевірка опанування способів порятунку потопаючих серед представників
експериментальної групи виявила стовідсотковий позитивний результат, а в
контрольній групі далеко не всі досліджувані засвоїли усі способи та змогли
транспортувати потопаючого на протязі 25 м (табл. 2.).
Отже отримані нами результати дозволили констатувати ефективність
впровадженої нами програми з плавальної підготовки рятівників на воді, на відміну
від самостійного плавання з цією ж метою.
Також нами була проведена констатація складання іспиту усіма претендентами
на посаду рятівників на воді за американською студентською програмою «Welcome
travel» (табл. 3).

551

ІV. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
Таблиця 2.
Результати перевірки спеціальної фізичної підготовки наприкінці
експерименту
Тестування
Контрольна група
Експериментальна група
(n=5)
(n=5)
T 25 (max), (c)
41,4 ± 2
29,5 ± 1,5
Тест Купера (м)
275 ± 50
450 ± 50
Техніка (бали)
3± 0,5
4,5± 0,5
Рятування (спосіб 1)
3
4
Рятування (спосіб 2)
3
4
Рятування (спосіб 3)
2
4
Рятування (спосіб 4)
2
4
Таблиця 3.
Результати складання іспиту на професійну придатність
Загальна кількість
Група
тих, хто склав іспит
Контрольна (n=15)
2
Експериментальна (n=14)
14
Отже результати іспиту довели, що лише два представники контрольної групи
змогли отримати бажану роботу, в той час, коли усі представники експериментальної
групи блискавично склали іспит та отримали запрошення на працю США у якості
рятувальників на воді. Такі результати зайвий раз підкреслили ефективність
експериментального дослідження та його актуальність й значущість.
Висновки:
1. Проведений нами експеримент дозволив визначити складові, необхідні для
якомога кращої готовності до професійної діяльності рятівника на воді. Важливим
для цієї професії у першу чергу є опанування техніки плавання, розвиток спеціальної
швидкості, витривалості, тактики проходження дистанції та подолання 25 м дистанції
з застосуванням чотирьох способів порятунку потопаючих. Саме на снові
вищезазначених складових ми й сформували програму занять в експериментальній
групі, результати котрої нам вдалось зафіксувати та проаналізувати.
2. Розрорблена нами програма охоплювала різні боки спеціальної фізичної
підготовки плавця. За допомогою тренувальних серій ми підвищували швидкісні
можливості та витривалість представників експериментальної групи. Запропоновані
нами спеціальні вправи у воді дозволили скорегувати техніку плавання усіма
способами та якість виконання способів порятунку.
3. Аналіз отриманих результатів на початку та наприкінці експерименту
дозолили зробити висновки про ефективність запропонованої нами програми з
плавання в рамках професійно - прикладної підготовки рятувальників на воді.
4. У представників контрольної групи результати перевірки максимальної
швидкості покращились на 8 с, в той час коли плавці з експериментальної групи
покращили свої результати на 19 с. Результати тесту Купера також виявили
покращення у контрольній групі , а саме на 100 м, а в експериментальній групі на 275
м. Техніка в контрольній групі не була покращена, та залишилась на рівні трьох балів,
а представники експериментальної групи змогли скорегувати технічні елементи та
отримали оцінку 4 - 5 балів з максимальних п’яти. У чотирьох способах порятунку
потопаючих на дистанції 25 м виявили стовідсоткове виконання нормативів серед
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плавців експериментальної групи та лише 2 студента контрольної групи змогли
частково засвоїти та продемонструвати способи порятунку потопаючих. Загалом усі
представники експериментальної групи відмінно склали іспит та отримали посаду
рятівника, в той час коли, лише один студент контрольної групи зміг потрапити до
лав рятувальників на воді за американською студентською програмою Welcome travel.
Все це свідчить про ефективність та актуальність нашого дослідження.
Перспективи подальших досліджень: передбачаються подальші розробки та
наукове обґрунтування тренувальної програми, яка спрямована на професійну
підготовку тренерів, рятівників на воді та віськової й громадської морської служби.
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
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АНОТАЦІЇ

ПРОФЕСІЙНА ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА РЯТІВНИКІВ НА ВОДІ ЗА
ПРОГРАМОЮ WORK AND TRAVEL (USA)
Наталія Глущенко
Класичний приватний університет
Програма Work and Travel призначена для студентів, які бажають ознайомитися з
культурою США, відпочити та заробити гроші під час літніх канікул. За умовами програми,
студенти відправляються на роботу до Америці (на заздалегідь визначені місця роботи, вакансії
та умови праці і оплати), заробляють певну суму грошей. Для того, щоб отримати роботу
рятівника на воді, здобувач повинен скласти іспит з плавання. Серед вимог до плавальної
підготовленості студентів є вміння пропливати дистанцію 400 м вільним стилем, опанування не
менш, ніж два спортивних способи плавання та способів порятунку потопаючих, а також вміння
оказувати першу медичну допомогу. Саме для успішного складання іспиту з плавання ми
запропонували тренувально-навчальну програму з підготовки фахівців для роботи у басейнах та
на пляжі, з метою забезпечення безпеки життя та відпочинку оточуючих.
Ключові слова: студенти, США робота, рятівник, плавання, плавальна підготовленість
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СПАСИТЕЛЕЙ НА ВОДЕ ПО ПРОГРАММЕ WORK AND TRAVEL (USA)
Наталья Глущенко
Классический приватный университет
Программа Work and Travel предназначена для студентов, желающих познакомиться с
культурой США, отдохнуть и заработать деньги во время летних каникул. По условиям
программы, студенты отправляются на роботу в США (на заранее определенные места работы,
вакансии и оплаты), зарабатывать деньги. Для того, чтобы получить работу спасателя на воде
соискатель должен сдать экзамен по плаванию. Среди требований к уровню плавательной
подготовленности студентов следует отметить умение проплывать дистанцию 400 м вольным
стилем, овладение не менее, чем двумя спортивными способами плавания и способами спасения
утопающих, а также умения оказывать первую медицинскую помощь. Именно для успешной
смачи экзамена по плаванию нами была предложена тренировочно-учебная программа по
подготовке специалистов для работы в басейнах и на пляже, с целью обеспечения безопасности
жизни и отдыха окружающих.
Ключевые слова: студенты, США работа, спасатель, плавание, плавательная
подготовленность
PROFESSIONAL APPLIED PHYSICAL PREPARATION SAVIOR PROGRAMME ON
WATER WORK AND TRAVEL (USA)
Natalia Glushchenko
Classical Private University
Work and Travel program is designed for students who wish to get acquainted with the culture of
the United States, relax and make money during the summer holidays. Under the program, students are
sent to work in America (to predefined jobs, jobs and working conditions and pay), earn some money. In
order to get a job rescuer in the water, the applicant must pass an examination in swimming. Among the
requirements for swimming training of students is the ability to swim a distance of 400 m freestyle,
mastering at least two sports swimming methods and ways of rescue of drowning, as well as the ability
to pretend first aid. It is for passing the exam swimming we offered a training and educational program
to prepare professionals to work in the pool and on the beach, to ensure safety of life and leisure of
others.
Key words: students, US robot savior, swimming, swimming preparedness

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
Олександр Гонтарук
Національний університет фізичного виховання та спорту України
Постановка проблеми. Одним із важливих напрямів трансформації різних сфер
суспільно-економічної діяльності в Україні на сучасному етапі є реформування
системи управління, реалізація державної політики в процесі взаємодії державних і
недержавних інституцій. Водночас важливу роль в економіці відіграє державноприватне партнерство (далі – ДПП). ДПП ґрунтується на взаємодії держави та
бізнесу, що потребує спеціального нормативного і організаційного забезпечення, а
також удосконалення управління матеріальними активами і об’єктами [1].
Вивчення та дослідження проблеми реалізації в Україні державної політики
щодо становлення та розвитку фізичної культури і спорту зумовлена складністю
сучасного гуманітарного та соціально-економічного розвитку в умовах імплементації
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, усвідомленням того,
що конкурентні відносини у світі посилюють необхідність підвищення інтеграційних
та адаптивних процесів у перехідному періоді від адміністративної до ринкової
економіки.
При цьому держава та приватний капітал, гарантуючи права власності,
зацікавлені у співпраці в контексті вирішення основних завдань становлення та
розвитку фізичної культури і спорту, повинні для України стати орієнтирами при
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формуванні стратегії її розвитку в умовах ринку на найближче десятиріччя. Тим
більше, що такі підходи рекомендовані в умовах імплементації Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС, виконання яких необхідне для наближення до стандартів
розвинених країн [2].
Аналіз зарубіжної і вітчизняної літератури свідчить про те, що багато уваги
приділяється дослідженню проблемам інституціональних відносин між державою і
приватним сектором, розвитку ДПП, формування соціального партнерства, розвитку
інфраструктури в умовах ринку. До наукових досліджень насамперед належать
роботи таких відомих західних дослідників, як Дж. Делмон (2009, 2010), Б. Вебер
(2010), Дж. Ходжсона (2010), Дж. Коммонса (2011) та інших.
Серед українських та російських вчених слід відзначити А. Чухна (2005), В.
Геєця (2009-1012), В. Дементьєва (2010), І. Запатріна (2010), О. Головінова (2010), К.
Павлюка (2010-1013), А. Шохіна (2011), С. Підгаєць (2011), А. Грищенка (2011),
Л. Горяїнова (2011), А. Сударикова (2012), А. Юхненка (2013) та ін.
Проблеми взаємодії держави і бізнесу у сфері фізичної культури і спорту
аналізувалися у працях таких вчених, як Ю. Мічуда (2007-2008), М. Дутчак (2009), М.
Авксентьєв (2010), С. Грищенко (2011), Е. Зусман (2011), А. Сорокін (2012), О.
Левковець (2012), О. Петрікова (2013), Б. Бояринцев (2014), В. Джуха (2014) та ін.
Дослідження названих вчених вміщують багато важливих наукових положень
стосовно функціонування та розвитку сфери фізичної культури і спорту в умовах
перехідних соціально-економічних систем, формування партнерства між державою і
приватним сектором.
Дослідження виконане в рамках наукової теми 1.7. "Теоретико-методологічні та
прикладні аспекти застосування інноваційних технологій у спортивному
менеджменті" "Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури та спорту на 20112015 рр." Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, номер державної
реєстрації 0111U001719.
Метою дослідження є визначення теоретичних засад розвитку державноприватного партнерства в трансформаційній економіці та обґрунтування на цій основі
практичних рекомендацій щодо стратегічних завдань державної політики України у
сфері фізичної культури і спорту.
Для досягнення цієї мети передбачено вирішення таких завдань:
- проаналізувати проблеми взаємодії між державою і приватним сектором та
визначити основні моделі, механізми ДПП в умовах ринкових перетворень;
- дослідити інституційно-організаційне забезпечення функціонування ДПП в
Україні;
- визначити концептуальні засади формування стратегії розвитку сфери
фізичної культури і спорту в умовах ринку та вдосконалення механізму ДПП в
Україні.
Результати та обговорення. Україна потребує поглиблених змін в соціальноекономічній сфері, результатом яких має стати досягнення перспективних показників
розвитку. Через відсутність цих змін ДПП не функціонує у багатьох сферах
української економіки. Розглянемо сферу фізичної культури і спорту, розвиток якої на
засадах державного та приватного партнерства знаходиться нині на початковій стадії.
Одним із першочергових завдань у гуманітарній політиці, які стоять перед
Україною, є зменшення бюджетного навантаження та залучення додаткових ресурсів
для створення ринку послуг та підвищення ефективності реалізації різноманітних
фізкультурно-спортивних проектів, створення відповідної інфраструктури тощо.
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Для цього на першому етапі має стати розробка комплексної національної
стратегії щодо формування і забезпечення стабільного розвитку науковотехнологічних інновацій на ринку послуг фізичної культури і спорту.
Другий етап – впровадження зазначеної національної стратегії, залучаючи
широку соціальну базу, зокрема державні органи влади, приватний сектор, науковці,
інституції громадянського суспільства, мас-медіа тощо.
На заключному етапі – забезпечення тісного та ефективного партнерства
держави і бізнесу, спрямованого на розвиток сфери фізичної культури і спорту, а
також створення сучасної інфраструктури (в т.ч. інформаційної) для широкого
доступу громадян.
Для впровадження стратегічних засад щодо розвитку ДПП в Україні має бути
відповідне законодавство та нормативно-правове забезпечення. Нині прийнято Закон
України "Про державно-приватне партнерство" (від 1.07.2010 № 2404), постанови
Кабінету Міністрів України "Про затвердження Методики виявлення ризиків,
пов'язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми
управління ними" (від 16.02.2011 № 232), "Про затвердження Порядку надання
державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства" (від 17.03.2011
№ 279), "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до
2020 року" (від 6.08.2014 № 385), "Деякі питання організації здійснення державноприватного партнерства" (від 11.10.2011 № 384), розпорядження Кабінету Міністрів
України "Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного партнерства в
Україні на 2013-2018 роки" (від 14.08.2013 № 739), що зумовлює необхідність
здійснення широкого наукового обґрунтування механізмів формування партнерства
як форми взаємодії між державними та недержавними інституціями, їх ролі щодо
розвитку фізичної культури і спорту, а також форм і способів практичної реалізації
ДПП.
Соціально-економічний
результат
ДПП
повинен
забезпечуватися
координованим та збалансованим управлінням спеціальним органом з підтримки та
розвитку ДПП у фізичній культурі і спорту, діяльність якого має бути спрямована на
координацію дій у підготовці проектів та прийнятті рішень з питань їх реалізації,
зокрема визначення участі учасників у фінансуванні проекту, надання методологічної
підтримки з питань управління та фінансування, розробка нормативно-правових
актів, експертний аналіз виконання проектів тощо.
При цьому рівень ефективності державного регулювання ринкових відносин у
становленні та розвитку фізичної культури і спорту в Україні має визначатися
створенням та належним функціонуванням:

системи економічної мотивації та інституційного середовища для
стимулювання державного і приватного партнерства, активізації заінтересованих
суб'єктів господарювання, надання можливостей та підтримки економічним та
соціальним трансформаціям, яких вимагає сучасний стан міжнародної конкуренції;

суспільства висококваліфікованих, мобільних та творчих особистостей,
які постійно опановують передові знання та залучають державне і приватне
фінансування інноваційної діяльності;

сучасної інфраструктури, зокрема інформаційної, що прискорюватиме
розповсюдження ефективної та конкурентоспроможної інформації та надаватиме
широкі комунікаційні можливості для суспільства;

ефективної інноваційної системи (комерційні фірми, наукові та
дослідницькі центри, університети, аналітичні центри та інші громадські організації,
які здатні своєчасно отримувати та переробляти глобальну інформацію, продукувати
власний продукт, а також ефективно використовувати цей продукт для створення
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нових технологій, послуг, напрямів бізнесу) та сприятливого бізнесового середовища,
які стимулюють інновації та підприємництво;

сприятливого фінансового середовища та його інституційної структури,
здатної забезпечити підвищення капіталізації ринку сфери фізичної культури і спорту
як кінцевого результату інноваційної діяльності (створення ефективного попиту
населення на інновації та сприяння інфраструктурній перебудові), що повинно
створити умови для сталого розвитку фізичної культури і спорту в країні;

компетентного кадрового середовища, максимально професійного для
реалізації ефективної політики розвитку фізичної культури і спорту.
Остання умова є важливою, оскільки чимало країн стримують власний розвиток
через недосконале кадрове середовище, яке залишається консервативним через
історичні і ментальні традиції, що не сприяє досягненню успіху в сучасних умовах
міжнародної конкуренції [3, с. 141]. Тому для деяких країн відсутність змін у
кадровому середовищі може виявитися негативним фактором для вирішення завдань
соціально-економічного розвитку.
Варто також зазначити, що в Україні недостатня увага звертається на
управлінську складову. Проте, як засвідчує досвід країн з передовими економіками,
ця складова є провідною при реалізації інноваційної політики [3, 4].
Державна політика у сфері фізичної культури і спорту буде ефективною, якщо
державне управління буде спрямовано на кінцевий результат – впровадження в країні
доступних конкурентоспроможних на світовому ринку інноваційних продуктів та
технологій для залучення населення до масовості фізкультурно-спортивного руху.
Практична неефективність результатів при реалізації державної політики
повинна швидко ідентифікуватися і негайно усуватися шляхом аналізу ситуації, що
постійно змінюється, та за їх результатами прийняття своєчасного рішення. Така
політика вимагає нової якості та динамізму розвитку суспільних інституцій у процесі
становлення та розвитку сфери фізичної культури і спорту.
Крім того, складовою реалізації державної політики формування ринку послуг
фізкультурно-спортивного руху має бути розвиток інформаційного суспільства на
принципах демократичного партнерства і співробітництва. Необхідно утвердити у
суспільстві необхідність спільної діяльності в Україні державних та недержавних
інституцій щодо пропаганди здорового суспільства, залучення дітей та молоді до
систематичних занять фізичної культури і спорту та інших масових заходів
фізкультурно-спортивного руху.
Це стосується і наукової сфери фізкультурно-спортивного руху, а також науковотехнічної інноваційної діяльності. Без спеціальної державної політики в сучасних
умовах досягти на міжнародних змаганнях конкурентоспроможності українських
спортсменів неможливо.
Необхідність підвищення ефективності бюджетного фінансування науковотехнічних розробок у фізкультурно-спортивній сфері потребує інвентаризації
науково-технічних програм, припинення реалізації програм, які не належно
виконуються або втратили актуальність. Це дасть змогу комплексно оцінити
інтелектуальний капітал державних наукових і науково-дослідних установ та
організацій, визначити можливості його комерціалізації, а також відповідності до
завдань побудови інноваційної економіки.
Для підвищення ефективності реалізації державної політики доцільно створити
сприятливі умови для економічного стимулювання приватних інвестицій у науковотехнологічні дослідження та інноваційну діяльність, зокрема через асоційоване
партнерство бізнесу і науки, яке стимулюватиме розвиток високих технологій у сфері
фізичної культури і спорту.
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Необхідно нарощувати національний потенціал в області науково-технічних та
дослідно-конструкторських розробок, освіти та підготовки кадрів у сфері фізичної
культури і спорту для піднесення рівня соціально-економічного розвитку та
конкурентоспроможності українського суспільства.
Відповідного удосконалення законодавства потребують питання щодо створення
нормативно-правового механізму формування і реалізації ефективної державної
політики гуманітарного, соціального й економічного розвитку України, для
забезпечення поступального розвитку економіки і надання населенню суспільних
послуг, розвитку ДПП.
Висновки. Першочерговим завданням держави є розробка комплексної
національної стратегії щодо формування і забезпечення стабільного розвитку
науково-технологічних інновацій на ринку послуг фізичної культури і спорту,
створення, регулювання і забезпечення контролю ДПП.
Стратегія державної політики має бути спрямована на економічний ефект для
суспільства від ДПП, оскільки у результаті одержуються якісні товари і послуги при
зменшенні витрат державного бюджету. Взаємодія державних і недержавних
інституцій у сфері фізичної культури і спорту сприяють розвитку адаптивних
механізмів регулювання, ринкових відносин, ДПП, нових видів організації суб’єктів
діяльності.
Для розвитку партнерства між державою і приватним сектором необхідно
створити систему економічної мотивації та інституційного середовища для
стимулювання, розробити і удосконалити нормативно-правову базу, створення
державного органу з питань ДПП, залучення інститутів громадянського суспільства.
У стратегії реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту
мають бути відображені основоположні принципи функціонування ДПП на ринку,
пріоритетність інтересів держави, інноваційність, економічна (соціальна)
ефективність реалізації проектів ДПП.
Позитивні результати реалізації державної політики в Україні прямо залежать
від кадрового потенціалу. Тому необхідно запровадити дієві заходи для збереження і
посилення професійного кадрового потенціалу країни, який створює, підтримує та
розширює конкурентоспроможність суб’єктів ринку, учасників фізкультурноспортивного руху в Україні.
Отже, впровадження в Україні ДПП у сфері фізичної культури і спорту має
стати дієвим інструментом реалізації стратегії державної політики.
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АНОТАЦІЇ
СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
Олександр Гонтарук
Національний університет фізичного виховання та спорту України
У статті досліджується проблема удосконалення державної політики України у сфері
фізичної культури і спорту, роль державно-приватного партнерства в умовах ринку. Особлива
увага приділена аналізу здійснення першочергових завдань щодо формування сприятливих умов
розвитку фізкультурно-спортивного руху та запропоновано шляхи їх застосування в Україні.
Ключові слова: фізична культура, спорт, державна політика, державно-приватне
партнерство, інновації
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ В
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Александр Гонтарук
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
В статье исследованы проблемы усовершенствования государственной политики Украины
в сфере физической культуры и спорта, роль государственно-частного партнерства в условиях
рынка. Особенное внимание уделяется анализу реализации первоочередных заданий
относительно формирования благоприятных условий развития физкультурно-спортивного
движения и представлены пути их применения в Украине.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, государственная политика,
государственно-частное партнерство, инновации
STRATEGIC AIMS OF PUBLIC POLICY OF UKRAINE IN THE FIELD OF PHYSICAL
TRAINING AND SPORT
Alexander Gontaruk
National Institute of Physical Training and Sports of Ukraine
The problems improvement of public policy of Ukraine in the field of physical training and sport,
role of public-private partnership in the conditions of market are investigational in the article.
Realization first-priority tasks are analyze to forming of favorable terms for development of athleticsporting movement and presents the ways of their application in Ukrainian.
Key words: physical training, sport, public policy, public-private partnerships, innovation

ВПЛИВ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ІНДИВІДУАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНІ ЯКОСТІ КУРСАНТІВ ВНЗУ СИСТЕМІ (МВС) УКРАЇНИ.
Олексій Горпинич
Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Антитерористична операція, соціально-економічна та політична криза в українському
суспільстві викликала нову хвилю підвищення рівня злочинності. А це, в свою чергу,
збільшує навантаження на працівників правоохоронних органів, ставить перед ними
принципово нові проблеми і вимагає інших шляхів їх вирішення [2.7]. Саме у зв’язку
з цим на рівень професійної підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх
справ покладаються великі завдання: вона повинна здійснюватись таким чином, щоб
забезпечити працівниками МВС не тільки успішне виконання своїх оперативнослужбових завдань (а для цього необхідно мати гарну фізичну, спеціальну і
психологічну підготовленість), а й забезпечити безпеку громадян і особисту, при
цьому зберегти фізичну витривалість, впевненість в своїх силах, психологічну
стійкість і здоров'я [4.5]. Період навчання в університеті є одним із головних у
формуванні особистості і майбутнього фахівця. Від успішного здійснення навчальної,
соціально-психологічної та професійної адаптації курсантів у процесі навчання та
559

ІV. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
служби залежить їх ставлення до обраної професії, стійкість до закріплення в органах
внутрішніх справ і подальший професійний розвиток [6].
Одне із основних протиріч в організації фізичного виховання у вузах
правоохоронної системи є домінування примусового методу стосовно курсантів до
його складових, ігнорування їх ціннісних орієнтацій, інтересів до інших видів
діяльності в системі фізичної культури [9]. Існують, також дані про негативний вплив
на психіку курсантів, особливо перших курсів, різкої зміни умов життя і навчання[3].
Повний відрив від родини, знайомих, друзів, необхідність виконувати безліч
статутних вимог виснажують їх, приводять до хронічної нервово-психічної втоми, і
навіть до збільшення вегетосоматичних захворювань[1].
Враховуючи це, а також данні досліджень в яких стверджується, що засобами
фізичної культури та спорту можна досягти позитивних змін не тільки в фізичній
підготовленості людини, але і цілеспрямовано впливати на їх психоемоційну сферу
ми провели дане дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дослідження
даної проблеми входить до Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту
Міністерства України з питань сім'ї, молоді та спорту в рамках теми за шифром
2.4.12.1п та за номером держреєстрації 016U011985 «Психолого-педагогічне
обґрунтування підвищення ефективності спортивної діяльності та відновлювальних
процесів після фізичних навантажень».
Мета дослідження: За допомогою засобів фізичної культури встановити
можливість
поліпшення
індивідуально-психологічних
якостей курсантів
військового ВНЗу.
Завдання дослідження: Зменшити прояв негативних психічних станів і
підвищити стійкість до стресогенних чинників курсантів військового ВНЗу.
Методи та організація дослідження. У дослідженні прийняли участь курсанти
першого курсу Академії внутрішніх військ (МВС) України. З них була сформована
експериментальна група (n=20). Всі вони чоловічої статі, віком 17-18 років. З метою
порівняння була сформована і група контролю (n=20). Це були студенти першого
курсу такого ж віку політехнічного університету м. Харкова.
У експериментальній частині роботи з курсантами були проведені бесіди з
метою виявлення їх особистого інтересу до спортивних занять. Після чого за їх
бажанням була сформована група (п=20) з якою проводили три рази на тиждень
тренування з рукопашного бою .
Крім цього, з цією ж групою проводився соціально-психологічний
антистресовий тренінг за рекомендаціями С.М. Шингаєва [8]. Тренування
продовжувались п'ять місяців, а тренінг - три тижні, на початку всього курсу і такий
же термін в його кінці.
Група контролю студентів фізичне навантаження отримувала тільки на заняттях
з фізичного виховання. Для визначення рівня індивідуально-психологічних якостей
курсантів ми використали Фрейбургський особистісний опитувальник (FPI).
Результати дослідження та їх обговорення. В таблиці № 1 представлені дані
про особистісні показники порівнювальних груп до і після проведення з ними
тренувань і психологічного тренінгу. Результати до проведення дослідження дають
можливість відмітити, що майже всі вимірювані показники у курсантів відрізнялись
від аналогічних студентів.
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Таблиця 1
Показники особистісних якостей курсантів першого курсу до тапісля
проведення тренувальних занять з рукопашного бою (в балах)
Експериментальна група (n=20)

Код шкали

Контрольна група (n=20)
До
експерименту

Після
експерименту

t
p

До
експерименту

Після
експерименту

t
p

F1

3,2±0,07

3,6±0,08

3,77
<0,01

7,1±0,7

4,5±0,1

2,71
<0,05

F2

4,0±0,2

4,4±0,3

3,92
<0,01

7,5±0,7

5,0±0,5

2,90
<0,01

F3

2,2±0,01

2,3±0,04

2,43
<0,05

6,6±0,6

3,5±0,6

3,69
<0,01

F4

3,3±0,07

3,6±0,09

4,10
<0,001

6,8±0,6

4,1±0,4

3,46
<0,01

F5

6,7±0,5

6,9±0,6

2,77
<0,05

3,5±0,6

5,7±0,7

2,39
<0,05

F6

7,5±0,02

7,6±0,04

2,27
<0,05

3,1±0,6

6,4±0,6

3,92
<0,01

F7

3,0±0,04

3,3±0,07

3,75
<0,01

7,5±0,7

4,2±0,6

3,58
<0,01

F8

3,1±0,04

3,0±0,06

1,38
>0,05

7,2±1,5

4,7±1,5

1,17
>0,05

F9

5,8±0,08

5,6±0,04

4,0±0,1

5,3±0,6

F10

4,7±0,02

4,9±0,03

6,6±0,2

5,7±0,2

F11

3,9±0,08

3,6±0,05

7,2±0,7

4,5±0,6

F12

4,8±0,1

4,6±0,1

2,24
<0,05
2,32
<0,05
3,19
<0,01
1,42
>0,05

5,8±0,6

5,0±0,1

2,16
<0,05
2,50
<0,05
2,71
<0,05
1,33
>0,05

Примітка: F1 – невротичність; F2 – спонтанність; F3 – депресивність; F4 –
дратівливість; F5 – товариськість; F6 – урівноваженість; F7 – реактивність; F8 –
сором’язливість; F9 – відкритість; F10 - екстра-інтроверсія; F11 – емоційна
лабільність; F12 – маскулінізм-фемінізм
Як свідчать дані таблиці практично за всіма шкалами є відмінності між
показниками, які отримані до та після проведення спортивних тренувань з
добровільно обраного виду спорту . Так, наприклад, за першою шкалою, яка дозволяє
оцінити невротичність особи, ми маємо велику різницю між суб’єктами з групи
контролю, де сумарна оцінка дорівнює 3,2 бали (p<0,01), і курсантами з
експериментальної групи до проведення експерименту - 7,1 балів (p<0,05), тобто
майже вдвічі більше.
Якщо взяти до аналізу третю шкалу, що вміщує дані про рівень депресивності,
то ми можемо констатувати трьохкратне збільшення показника в експериментальній
групі (6,6 балів) порівняно з контролем (2,2 бали) при p<0,01-0,05.
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Рис.1 Рівень прояву особистісних якостей курсантів 1-ого курсу порівняно зі
студентами цивільного ВНЗу до експерименту.
Вдвічі більший прояв і дратівливості: в контролі - 3,3 бали, а в
експериментальній групі – 6,8 балів.
Все це означає, що названі якості особистості у курсантів з експериментальної
групи проявляються набагато активніше, ніж у групі контролю. Хоча слід зазначити,
що спонтанна агресивність і у студентів перебуває на середньому рівні (4,0 балів) при
p<0,01. При цьому у курсантів вона досягає 7,5 балів (p<0,01), що відповідає
високому рівню її прояву.

Рис. 2 Рівень прояву особистісних якостей курсантів 1-ого курсу порівняно зі
студентами цивільного вузу після експерименту

562

ІV. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
Слід зазначити, що за такими шкалами як товариськість, урівноваженість,
відкритість у курсантів показники менші, ніж у студентів (див. рис.1 і рис. 2) Це
означає, що у них соціальна активність і потреба в спілкуванні на низькому рівні. А
зниження показників за шкалою урівноваженості трактується як слабка стійкість до
стресу, невпевненість у собі, песимістичність і мала активність. Падіння показника
відкритості свідчить, що у даних осіб недовірлива взаємодія з командирами і
товаришами. Крім того, у них низький рівень самокритичності.
Високі оцінки за шкалами реактивної агресивності та сором’язливості
означають не бажаний в суспільстві прояв цих якостей. Так, суб’єкти, які мають
високі показники реактивності характеризуються агресивним відношенням до
соціального оточення. А наявність 7,2 балів (проти 3,1 бала в контролі, p<0,05) за
шкалою сором’язливість означає, що у цих курсантів високий рівень невпевненості у
собі і власних діях, скованості, тривожності.
Майже вдвічі більший показник у курсантів (7,2 бали) при p<0,05 , ніж у
студентів (3,9 балів) при p>0,05 і стосовно емоційної лабільності. Високий рівень за
цією шкалою інтерпретується як нестійкість емоційних проявів, підвищена
збудливість, роздратованість і неспроможність володіти собою.
Особливо слід зауважити, що після проведення з курсантами тренувальних
занять з обраного ними виду спорту та психологічного тренінга стосовно їх
позитивного впливу, визначувані за тими ж шкалами показники змінились на краще
(таблиця 1). Більшість показників після проведеного тренувального періоду
наблизились до аналогічних у групі контролю. Зменшення прояву негативних якостей
особистості курсантів означає, що вони стали менш дратівливими і агресивними,
здатними до спілкування без конфліктів. Прояви репресивності, тривожності,
нестійкості настрою та емоційного збудження значно зменшились.
Приємно, що курсанти стали проявляти більшу зацікавленість змістом того, що
відбувається навколо них; вони стали більше довіряти своїм товаришам і ворожнече
не сприймати оточуючих. Позитивним зрушенням слід вважати і підвищення
самостійності курсантів в своїх рішеннях,можливостей в саморегуляції своїх
емоційних станів. В своїх негараздах або невдачах вони перестали звинувачувати
оточуючих. Їх психічна діяльність стала проходити більше за чоловічим типом.
Висновки.
1. Навчально-службова діяльність для курсантів 1-го курсу військових ВНЗ є
складним процесом, в якому діють багато стресогенних чинників, що приводять до їх
нервово-психічного напруження, зниження
опірності
організму, розвитку
негативних психічних станів і великого ступеня дезадаптації.
2. Проведення спортивних тренувань з бажаного для курсантів виду спорту, в
комплексі зі соціально-психологічним антистресовим тренінгом, привело до
зменшення прояву негативних психічних станів, більш гуманного сприйняття
оточуючих, зменшення емоційної напруги і значного зниження дезадаптаційного
коефіцієнту.
Перспектива подальших досліджень вбачається в необхідності пошуку
методів поліпшення умов навчання і служби курсантів за рахунок засобів фізичного
виховання
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АНОТАЦІЇ
ВПЛИВ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ІНДИВІДУАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНІ ЯКОСТІ КУРСАНТІВ ВНЗУ СИСТЕМІ (МВС) УКРАЇНИ.
Олексій Горпинич
Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара
Використовуючи засоби фізичного виховання домогтися поліпшення індивідуальнопсихологічних якостей курсантів вузу системи (МВС) України.
Для визначення рівня індивідуально-психологічних якостей курсантів ми використали
Фрейбургський особистісний опитувальник (FPI). Групу контролю становили студенти
політехнічного університету, які фізичне навантаження (крім обов’язкових занять з фізичного
виховання) не отримували. Експериментальну і контрольну групу склали юнаки 1 курсу віком
від 17 до 18 років. Результати: встановили, що заняття рукопашним боєм і антистресовим
тренінгом комплексно здатні поліпшити індивідуально-психологічних якості курсантів.
Застосування додаткових фізичних навантажень у вигляді тренувань з добровільно
вибраного виду спорту і соціально-психологічного тренінгу, зменшують прояв негативних
психічних станів і підвищують стійкість до стресогенних чинників навчальної-службової
діяльності курсантів.
Ключові слова: курсанти вузів, Фрейбургський особистісний опитувальник (FPI),
рукопашний бій, соціально-психологічний антистресовий тренінг.
ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА КУРСАНТОВ ВУЗА СИСТЕМЕ (МВД) УКРАИНЫ.
Алексей Горпинич
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара
Используя средства физического воспитания добиться улучшения индивидуальнопсихологических качеств курсантов вуза системы (МВД) Украины.
Для определения уровня индивидуально-психологических качеств курсантов мы
использовали Фрейбургском личностный опросник (FPI). Группу контроля составили студенты
политехнического университета, физическая нагрузка (кроме обязательных занятий по
физическому воспитанию) не получали. Экспериментальную и контрольную группу составили
юноши 1 курса в возрасте от 17 до 18 лет. Результаты установили, что занятия рукопашным боем
и антистрессовым тренингом комплексно способны улучшить индивидуально-психологических
качества курсантов.
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Применение дополнительных физических нагрузок в виде занятий с добровольно
выбранного вида спорта и социально-психологического тренинга, уменьшают проявление
негативных психических состояний и повышают устойчивость к стрессогенных факторов
учебной служебной деятельности курсантов.
Ключевые слова: курсанты вузов, Фрейбургском личностный опросник (FPI),
рукопашный бой, социально-психологический антистрессовый тренинг.
THE INFLUENCE OF PHYSICAL EDUCATION ON INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL
QUALITY SYSTEM CADETS OF THE UNIVERSITY (MIA) UKRAINE.
Alex Gorpinich
Dnipropetrovsk National University. Honchar
Using the tools of physical education to achieve improvement of individual psychological
characteristics of students of the university system (MOI) of Ukraine.
To determine the level of individual psychological characteristics of students we used the
Freiburg personality questionnaire (FPI). The control group were students of the Polytechnic University
who exercise (other than mandatory physical education classes) were received. The experimental and
control group consisted of boys aged 1 year from 17 to 18 years. Results found that close to one battle
and anti-stress training complex capable of improving individual psychological quality of students.
The use of additional physical activity in the form of training voluntarily chosen sport and sociopsychological training, reduce the expression of negative mental states and increase resistance to stress
factors training and service activities of students.
Key words: students of universities, Freiburg personality questionnaire (FPI), dogfight, social
and psychological anti-stress training.

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ
СПОРТСМЕНІВ У РІЗНИХ ВИДАХ СПОРТУ
Олександр Гринь, Юрій Салямін, Роман Охріменко
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми. Спортивна діяльність, забезпечує розвиток професійно
важливих особистісних властивостей і повинна бути спрямована на виховання у
спортсменів постійної мотивації, активної установки на довільне самовдосконалення,
самовиховання, саморозвиток [2,4]. Психологічні вимоги до високого рівня
функціональної підготовленості та спеціальної працездатності, особливо в умовах
змагальної діяльності, безперервно збільшуються [6,7]. Все більше зростає значення
контролю і корекції індивідуальних особливостей спортсмена, його психологічних
можливостей, які відіграють вирішальну роль в ефективності та успішності
спортивної діяльності, а також роблять значний вплив на формування та
вдосконалення професійно важливих якостей [3,5].
Головною дійовою особою в спорті є спортсмен, і тренеру не байдуже, що ж
рухає спортсменом в його спортивному вдосконаленні, як активізувати цей "двигун" запускати його дію. Не знаючи особливостей мотиваційної сфери особистості
спортсмена, важко готувати його до змагань, формувати у нього стійку, сильно діючу
мотивацію. Тренер, який володіє інформацією про особливості мотивації свого учня,
здатний допомогти спортсменові досягти найбільших результатів [1,4].
Мета роботи - дослідити формування мотиваційної сфери особистості
спортсменів у різних видах спорту.
Методи та організація дослідження:В досліджені брали участь 40 спортсменів
- студентів НУФВСУ. З них: 20 - спортсмени, які займаються індивідуальними видами
спорту (спортивна гімнастика, художня гімнастика, стрибки на батуті); 20 спортсмени, які займаються командними видами спорту (баскетбол, футбол, гандбол).
Вік респондентів від 17 до 21 років. Спортивна кваліфікація: кандидати в майстри
спорту та майстри спорту.
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У роботі були використані наступні методики: діагностика мотиваційної
структури (В. Є. Мільман), методика вивчення мотивів заняття спортом (В. І.
Тропніков).
Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз результатів з виявлення
мотиваційних утворень за методикою «Діагностики мотиваційної структури
особистості» (за В. Мільман) показав, що є певні особливості в розподілі домінуючих
мотивів у спортсменів, що займаються індивідуальними видами спорту (1 група) і
спортсменів, що займаються командними видами спорту (2 група) (рис. 1).

12
10
Підтримка життєзабезпечення
8
Комфорт
Соціальний статус
Спілкування
Загальна активність
Творча активність
Суспільна корисність

6
4
2
0
1 група

2 група

Рис.1. Порівняння середніх показників мотиваційної структури особистості
серед спортсменів командних та індивідуальних видів спорту
За кожною шкалою діаграми мотиваційних профілів по кожній групі мають
деякі відмінності. Цікаво, що по кожній групі в робочій і життєво забезпеченої сфері
особливо виділяється мотив спілкування, що характерно для жіночої мотиваційної
сфери. За показниками соціального статусу та активності у загальному
мотиваційному профілі спостерігається значне невдоволення у всіх групах вибірки, а
за показниками мотивів забезпечення комфорту та творчої активності в загальному
життєвому профілі - задоволеність.
Дослідження показало, що існують відмінності в складових мотиваційної сфери
спортсменів залежно від того, чи займаються вони індивідуальним видом спорту або
командним. Аналізуючи дані можна виявити, що мотиви підтримки відіграють
провідну роль у формуванні мотиваційної сфери спортсменів командних видів
спорту. Це може бути пов'язано з тим, що таким спортсменам доводиться більше
орієнтуватися на задоволення базових потреб своїх і своєї родини. Про це також
свідчить ідеальний напрямок на робочому профілі - високий стан розвиваючих
мотивів. Спортсмени, які не перебувають у шлюбі характеризуються наявністю
регресивно-імпульсивного мотиваційного профілю, це відображає значну
диференціацію і, можливо, конфронтацію різних мотиваційних факторів всередині
загальної структури особистості.
У той же час група спортсменів займаються індивідуальними видами спорту
відрізняються прогресивним мотиваційним профілем, що характеризує їх як більш
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актуалізованих осіб з соціально спрямованої позицією. У цій групі розвиваючі
мотиви перевищують над значенням підтримуючих мотивів. Характерно, що в
робочому мотиваційному профілі існує деяке задоволення в області комфорту і
загальної активності, а також спортсмени з таким соціальним статусом схильні більш
до високих прагнень у сфері творчої активності та суспільної корисності. Така
життєва позиція, безсумнівно, є творчою.
За результатами діагностики "Вивчення мотивів занять спортом» В.І. Тропнікова
була підрахована ступінь виваженості у спортсмена того чи іншого мотиву або
потреби (рис 2).

Рис.2. Середні показники мотивів заняття спортом серед спортсменів
індивідуальних видів спорту
З отриманих результатів видно, що перша група випробовуваних високо оцінила
мотив фізичної досконалості і мотив підвищення престижу і бажання слави.
Це свідчить про те, що спортсмени високо цінують фізичну привабливість,
прагнуть до неї, і завдяки цьому посилено тренуються, а мотив підвищення престижу
говорить, про те, що серед молоді, і в суспільстві в цілому високо цінуються
спортивні досягнення, в силу чого самооцінка спортсменів підвищується, за рахунок
визнання їх досягнень з боку однолітків, товаришів по команді і батьків.
Для спортсменів в командних видах спорту, на відміну від спортсменів
індивідуальних видів спорту, притаманна колективістська направленість. Це можна
пояснити специфікою виду спорту спортсменів. Для спортсменів командних видів
спорту є важливим мотив спілкування, перебування в колективі, адже їх спортивна
кар'єра будується в умовах команди, взаємодії з членами команди, чого не можна
сказати про спортсменів, які займаються індивідуальними видами спорту.
Актуальним є і мотив - "потреба у схваленні". Так само як і для спортсменів
індивідуальних видів спорту, так і для спортсменів у командних видах спорту
важливо як оточуючі і значущі інші ставляться до результатів їхньої професійної
діяльності та успіхам у спорті.
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Виявлено, що існує прямо пропорційна залежність між показниками за
шкалами: спрямованість на себе (я) і ризик, r = 0,933, що дозволяє зробити висновок
про те, що у спортсменів рівень готовності до ризику тим вище, чим вище рівень
спрямованості на себе; фізична досконалість і готовність до ризику (r = 0,934), що
дозволяє стверджувати, що чим більше спортсмен упевнений в своїй фізичній
досконалості, фізичних здібностях, тим легше він іде на ризик, тому що більш
впевнений і може розраховувати на свої сили; спрямованість на спілкування і
готовність до ризику (r = -0,876), що свідчить про те, що чим вище рівень
спрямованості на спілкування, тим нижче рівень готовності до ризику. Це
підтверджують середні дані спортсменів, які займаються командними видами спорту
тим, що вони мають високі показники за шкалою спрямованість на спілкування і
низький рівень готовності до ризику. У спортсменів в індивідуальних видах спорту
виражені низька спрямованість на спілкування, високий рівень готовності до ризику і
спрямованість на досягнення успіху (r = -0,640).
Висновки: Дослідження особливостей мотиваційної сфери у спортсменів в
командних та індивідуальних видах спорту дозволяє скласти тренеру конкретне
уявлення про можливості індивідуалізації роботи на основі формування мотивації з
урахуванням спрямованості особистості та специфіки спортивної діяльності.
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АНОТАЦІЇ

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ СПОРТСМЕНІВ У
РІЗНИХ ВИДАХ СПОРТУ
Олександр Гринь, Юрій Салямін, Роман Охріменко
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Досліджено особливості мотиваційної сфери у спортсменів у різних видах спорту.
Показано, що є певні особливості в розподілі домінуючих мотивів у спортсменів займаються
індивідуальними видами спорту і спортсменів, що займаються командними видами спорту.
Визначені мотиваційні профілі по кожній групі спортсменів, що спеціалізуються в командних та
індивідуальних видах спорту мають деякі відмінності.
Показано, що існують відмінності в складових мотиваційної сфери спортсменів залежно
від того, чи займаються вони індивідуальним видом спорту або командним.
Ключові слова: Мотиваційна сфера спортсменів, спортивна діяльність, командні види
спорту, індивідуальні види спорту.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНОВ В
РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ СПОРТА
Александр Гринь, Юрий Салямин, Роман Охрименко
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Исследованы особенности мотивационной сферы у спортсменов в различных видах спорта.
Показано, что есть определенные особенности в распределении доминирующих мотивов у
спортсменов занимаются индивидуальными видами спорта и спортсменов, занимающихся
командными видами спорта. Определены мотивационные профили по каждой группе
спортсменов, специализирующихся в командных и индивидуальных видах спорта имеют
некоторые отличия.
Показано, что существуют различия в составляющих мотивационной сферы спортсменов в
зависимости от того, занимаются ли они индивидуальным видом спорта или командным.
Ключевые слова: Мотивационная сфера спортсменов, спортивная деятельность,
командные виды спорта, индивидуальные виды спорта.
FORMATION MOTIVATIONAL SPHERE OF INDIVIDUAL ATHLETE IN VARIOUS
SPORTS
Alexander Grin, Yuri Salyamin, Roman Okhrimenko
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
The features of motivational sphere of athletes in various sports. It is shown that there are certain
features in the distribution of the dominant motives in athletes involved in individual sports and athletes
involved in team sports. Designated motivational profiles for each group of athletes specializing in team
and individual sports have some differences.
It is shown that there are differences in the components of motivational sphere athletes depending
on whether they are dealing with an individual or team sport.
Key words: Motivational field athletes, sports activities, team sports, individual sports.

СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СПОРТУ НА МЕЖІ ХІХ-ХХ СТ.
Тетяна Довбенко
Київський національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Наприкінці ХІХ – поч.
ХХ ст., український народ був роз’єднаним і перебував під владою багатьох держав.
Неоднаковий статус територій України визначав специфіку розвитку української
культури в умовах сильніших або слабших утисків. Становлення і розвиток
українського спортивного руху відбувався у вкрай несприятливих умовах. Австроугорська, а пізніше польська адміністрація сприяла активному зростанню тільки
розгалуженої мережі своїх спортивних клубів, військово-спортивних й поліцейськоспортивних союзів, державних комітетів фізичного виховання і військової підготовки,
форпостів – Малопольщі. Крім цього, українська громадськість старшого віку
ставилась до спорту як до “варварства” та “зайвого нищення черевиків”. Тому
український спорт започатковується молодими професорами, юристами,
економістами, які, ознайомившись зі спортивним життям, завершили навчання у
вищих школах Європи, у гімназіях Станіслава, Коломиї, Львова, Перемишля, Стрия,
Тернополя. Завдяки особливим історичним відомостям того часу, Львів піднісся до
загальноукраїнського значення.
На рубежі ХІХ – ХХ ст. українці намагались зберегти свій військовий дух і
фізичний гарт. За влучним висловом Ю. Липи: “Від ХХ століття культура тіла
виявилась в кількох формах організації, зближеної до загальноєвропейської “Пласт”,
до загальнослов’янської “Сокіл” і своєрідної української “Січ.” Провідні тенденції
розвитку спорту, в цілому та легкої атлетики, зокрема, в Україні наприкінці ХIХ –
початку ХХ століття мали свої специфічні особливості. Українці творили власну
історію оздоровчо-спортивного й олімпійського руху у різних державах, яким тоді
належали українські землі. Визначне місце серед українських педагогів, які у своїх
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працях висвітлювали проблеми фізичної культури, належить професорові Григорію
Ващенку. Він відомий як видатний педагог-мислитель, психолог, теоретик фізичного
виховання, творець національної системи тіловиховання. Ідеї, погляди щодо
фізичного виховання, підтверджені історичним досвідом інших народів, Г.Ващенко
виклав у книзі «Тіловиховання як засіб виховання волі і характеру», видану у
Мюнхені 1956 року. Вивчення і глибокий аналіз досвіду минулого та наявних систем
фізичного виховання дали можливість вченому сформувати засади творення
української системи тіловиховання. У науковців викликають інтерес на проблеми
гармонії розумової та фізичної праці (Т. Челпаченко), використання
здоров'язберігаючих технологій (М.Мухіна), фізичного виховання (М.Мужичок) у
формуванні особистості. Проблеми фізичного виховання і спорту в Російській
імперії, розглядається в дослідженнях Л. Кривильова; В. Григоревича. Про державну
підтримку системи фізичного виховання молоді, її фізичний та духовний розвиток
присвячені роботи Г. Костеллі, В. Фоменко, Ю. Грот, О. Черкасенко, М. Олійник, Р.
Ахметов, Н. Качуліна. Проте у вищезгаданих публікаціях недостатньо розкрито
проблему становлення фізичного виховання і спорту на межі ХІХ-ХХ ст.
В Україні постала необхідність реформування системи фізичного виховання
відповідно до реалій та потреб суспільства. Відповідно пожвавилась зацікавленість
вченими історичним спадком. Тому актуальним є питання поширення, становлення та
розвитку фізичного виховання і спорту на території України.
Мета дослідження - здійснити історичний аналіз та визначити особливості
зародження та розвитку спорту та фізичного виховання в Російській імперії (на
територій сучасної України) наприкінці XIX – початку XX століття як
соціокультурного феномена.
Методи дослідження – теоретичний аналіз й узагальнення даних наукових
джерел за визначеною темою.
Результати дослідження. У кінці ХІХ століття, коли світовий спорт вже
окреслився як самостійне соціальне явище, в Україні активізувалися національновизвольні процеси. Саме на цей період припадає початок організованого українського
спортивного руху в Галичині. Тому в межах діяльності цілої низки гімнастичнопожежних товариств таких як “Сокіл”, “Пласт”, “Січ” розвивається й легка атлетика.
Українське спортивно-протипожежне товариство “Сокіл” створене у Львові з
метою національно-патріотичного виховання молоді, проведення культосвітніх
заходів, розвитку спорту, протипожежної безпеки Ця мета досягалась шляхом
проведення фізичних та пожежних вправ, різних спортивних змагань. Товариство
влаштовувало аматорські театральні вистави, прогулянки, танці та співи, інші
культурні заходи. Сокільський рух утворився з невеликого гурту та за короткий час
розрісся у велику й розгалужену організацію. Статут було затверджено Міністерством
внутрішніх справ Австро-Угорщини і Галицьким губернаторством вже у липні-серпні
1893 р. На тодішній час Галичина виходила на одну з передових європейських
позицій щодо охоплення мас фізичною культурою. Ідея державного й фізичного
відродження нації, яка розпочалася в сокільському русі, дала поштовх розвитку
українського спортивного та олімпійського руху.
В Галичині активно діяли найрізноманітніші спортивні організації, формувалася
система спортивних змагань. Слід відмітити, що спортивні клуби формувалися за
національною ознакою, існували: українські, польські, німецькі, єврейські, угорські
та інші спортивні товариства. Виразний вплив на ці процеси мав і розвиток
українського пластунства. Пластова організація в Галичині була не тільки
патріотичною і виховною організацією, а передусім організацією фізичного
виховання юнака чи дівчини. У Пласті використовувались різноманітні засоби
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фізичного вишколу. Спортивні і рухливі ігри були одним з елементів всебічної
підготовки. Пластовий статут передбачав нарахування балів з 19 видів фізичної
справності. Пластун повинен уміти стріляти з лука, плавати, ходити на лижах тощо.
Пластова система передбачала свою відзнаку, здобути яку можна було беручи участь
в спортивних змаганнях різного рангу. Фізична культура стає суттєвим елементом
соціального життя народу. Завдяки діяльності сокільських товариств виникають
футбол у Києві та гандбол у Харкові. Окрім цього, «соколами» культивуються такі
види спорту, як: теніс, легка атлетика, фехтування, боротьба, важка атлетика,
вітрильний та велосипедний спорт.
З кінця ХІХ ст. в Наддніпрянській Україні поширилися європейські види спорту,
насамперед футбол, створювалися спортивні гуртки та об’єднання, культивувалися
окремі види спорту. Так, у 1855 році до програми навчальних закладів Києва були
введені заняття з гімнастики, а в 1859 році організована фехтувально-гімнастична
школа.
На початку ХХ ст. в Києві вже існували: Київське скакове товариство, Київське
атлетичне товариство, Шахове товариство, Товариство любителів голубиного спорту,
Київське товариство велосипедистів - аматорів, яхт - клуб, клуби автомобілістів,
аматорів рисистого бігу, туризм та повітроплавання, Київський гурток парусників, а
також гуртки «Спорт» і «Сокіл» За переписом 1908 року, в Україні налічувалося 196
спортивних об’єднань, де займалося спортом 8 тис. людей.
Відлік української гімнастики почався 146 років тому, коли в Одесі, у 1861 році,
було засновано Перший гімнастичний гурток. А у 1901 році, в Києві було відкрито
гімнастичне товариство, найчисельніше в Україні. Загалом, за півтора сторіччя
існування в Україні спортивної гімнастики представники України неодноразово
ставали на п’єдестал пошани найпрестижніших світових змагань.
Першу славу українському гімнастичному товариству приніс у 1909 році
Богуміл Гонзатке, який виграв Всеросійський чемпіонат з гімнастики. Перед
початком Першої Світової війни в Україні діяло 10 сокольських гімнастичних
осередків, які наслідували європейські традиції проведення масових гімнастичних
свят.
Участь українців у світовому олімпійському русі зафіксована ще в 1884 році.
Тоді українець, 56-річний генерал Олексій Бутовський, уродженець с. П’ятиборець на
Полтавщині, став одним із фундаторів олімпійського руху. Українські спортсмени
досягають перших успіхів на міжнародних змаганнях, беруть участь в Лондонських і
Стокгольмських Олімпійських іграх 1908 і 1912 рр. У Росії створюється
Національний олімпійський комітет, проводяться Всеросійські олімпіади 1913 р. (м.
Київ) і 1914 р. (м. Рига). В 1913 році в Києві було проведено першу всеросійську
олімпіаду, яка була присвячена 300-річчю царювання родини Романових. З цієї нагоди
вперше в Російській імперії було споруджено стадіон спеціально для спортивних
змагань: з біговими доріжками, велотреком і трибунами на 5 тис. уболівальників. До
програми олімпіади входили: легка атлетика, марафонський біг, футбол, боротьба,
підняття гир, фехтування, плавання, гімнастика, кінні змагання, вело- і мотогонки за
маршрутом Київ-Чернігів-Київ. 37 призових місць з 83 здобули українці на цих
змаганнях, а киянка Н. Попова встановила рекорд світу з бігу на 100 метрів (13,1
секунди) [5].
Все більше уваги уряд приділяє запровадженню фізичного виховання в
навчальних закладах. По всій території імперії при освітніх закладах відкриваються
спортивні гуртки і гімнастичні товариства. Слабкий економічний стан країни суттєво
позначився і на соціальних можливостях. Мала кількість спортивних залів,
майданчиків для вправ не сприяли повною мірою молоді займатись фізичними
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вправами. Проте бажання мати в майбутньому здорове молоде покоління допомагало
організаторам руханкових товариств робити все для того, щоб спортивне життя
країни розвивалось. Свідченням цього є проведення великої кількості фестин,
спортивних свят. У періодичній пресі автори намагались переконати людей в цінності
засобів фізичного виховання [1, с. 30 – 31]. Фізичне виховання у народних школах
мало цілісну систему, яка ставила за мету: «виростити здоровий, всебічно розвинений
організм, навчити долати лінивість душі і тіла; навчити життєво – важливих рухових
навичок і умінь; виховати сміливість, силу волі, витривалість, дисциплінованість та
солідарність; виробляти замилування до веселості та погідності духу; відірвати від
шкідливих звичок і спрямувати до доцільних, залежно від статі, занять за
інтересами» [4, c.15–16]. При цьому широко використовувати традиції, звичаї народу.
Наприкінці ХІХ ст., після низки спроб Міністерства народної освіти спільно з
Військовим відомством ввести військову гімнастику в загальноосвітніх установах,
стало зрозумілим, що народні школи та середні навчальні заклади абсолютно до
цього не готові. Циркулярів і розпоряджень виходило багато. Так, відповідно до звіту
директора народних училищ Херсонської губернії за 1898 р., гімнастика викладалася
у 104 школах, що становило лише 7,5 % від загальної кількості шкіл губернії.
Найбільш поширена гімнастика була в єврейських міських (30 %), міністерських
(27,1 %) і міських початкових (26 %) школах. Найменше займалися фізичним
розвитком своїх вихованців у церковнопарафіяльних (3,8 %) і школах грамоти (0,8 %)
[2, с. 36] Набагато краще було організоване фізичне виховання в середніх навчальних
закладах (гімназіях, прогімназіях і реальних училищах). Автори багатьох публікацій
про фізичне виховання в означений період бачили у фізичних вправах засіб боротьби
із шкідливим впливами на школярів умов їх навчання. «Найголовнішою задачею
гімнастики – є протидіяти шкідливим впливам школи. І тому кожний учитель мусить
це завжди мати на увазі, без огляду на це, чи є до цього ліпші чи гарніші умови
школи. Мусить вона взяти під розвагу шкоди, які школа наносить організмові дітей і
відповідними вправами винищити їх, а побіг сего узгляднити ще такі рухи, котрі
взагалі розглядають тіло, як і такі що розвивають прикмету духа» зазначає Гарабач,
автор статті «Дещо про науку гімнастику в народній школі» [2, с. 10 – 14].
Зростання уваги до спорту було характерною тенденцією Європи межі століть.
У Російській імперії, хоч й з певним запізненням, молодь також почала активно
цікавитися спортом, кількість видів якого з року в рік невпинно зростала. Першою і
найпростішою формою поширення фізичної культури серед молоді була організація
спортивних гуртків при вищих навчальних закладах, яка, проте, у 1890-х рр.,
співпавши із загальним піднесенням студентського руху, не мала успіху. Однак
наростання невдоволення молоді, що набуло колосальних форм, змусило уряд
переглянути своє ставлення до студентських товариств. 1901 р. Міністерство
народної освіти видало „Тимчасові правила організації студентських установ у вузах
”, відповідно до яких молоді дозволялося створювати гуртки співу, танців, а також
„займатися різного роду фізичними вправами, якщо на те буде особливий дозвіл
директора ”.
Скориставшись появою „Тимчасових правил ”, професор Київського
університету св. Володимира М. Оболонський негайно звернувся до керівництва
медичного факультету з пропозицією поклопотатися про введення у навчальному
закладі фізичних вправ для студентів, для чого було організовано роботу спеціальної
Комісії. Не домігшись результату, професор через три роки повторив спробу, подавши
відповідне прохання на ім’я ректора. Мотивами до вказаного вчинку був украй
незадовільний стан здоров’я студентів. Через це М. Оболонський пропонував ввести
до програми такі дисципліни, як фехтування, метання, стрільбу, гру в кеглі, лаун572
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теніс, вправи із гирями, на гімнастичних апаратах, та облаштувати для занять
спортом гімнастичний зал.
Навесні 1909 р. серед студентства КПІ було проведено анкетування, згідно з
якою, майже половина опитаних (48,9 %) займалася спортом, а 7,9 % належала до
спортивних гуртків. Проте у тогочасної молоді заняття спортом все ж носило
любительський характер, і студенти були не готові позбавитися шкідливих звичок
заради досягнення високих результатів. На подібні висновки наштовхують доволі
високі показники серед опитаних студентів тих, що вживали спиртні напої (не
рахуючи пива) - 68 %. Певний успіх мали заняття спортом й у середовищі духовного
студентства. У правилах Київської духовної академії (1911) містився пункт про дозвіл
влаштовувати влітку гімнастичні ігри на свіжому повітрі, а також грати в шахи.
Велику роль в популяризації студентського спорту відіграв Спортивний гурток
студентів Університету св. Володимира. Гуртківці розвивали гімнастику, футбол,
лаун-теніс, ковзанярський спорт, для чого облаштували гімнастичний зал та залили
каток. Студенти організовували спортивні лекції, свята та вечори, збір з яких йшов на
потреби гуртка. Одним із таких заходів було пароплавне гуляння 15 травня 1914 р. до
Межигір’я, де відбулися спортивні виступи гуртківців - метання диску, ядра, спису,
стрибки у висоту з місця та з розбігу, партерна гімнастика та боротьба.
Футбол, в Україні почав розвиватися пізніше, ніж у країнах Західної Європи. У
книжці М. Балакіна та М. Михайлова «Футбол України» (1968 р.) можна прочитати:
«Щодо часу і місця зародження футболу на Україні досі немає одностайної думки.
Але впевнено можна сказати, що ця спортивна гра розвивалась одночасно у Києві,
Харкові, Одесі, Миколаєві, Катеринославі, Юзівці». Автори пишуть, що
основоположниками одеського футболу були англійські службовці іноземних
підприємств, які у 1878 р. організували «Одеський британський атлетичний клуб».
Цей клуб є першим футбольним гуртком в Україні, створеним іноземцями.
Документи свідчать, що перші тренування футболістів у Львові відбулися у 1894
р.[3]. Наприкінці ХІХ ст. львівське «Товариство рухових ігор» почало створювати
групи молоді, серед яких особливу зацікавленість викликав футбол.
Чемпіонат з футболу у Львові офіційно проводився з 1906 р. На заході України
за короткий час було створено команди «Чарні» (1904), «Легія» (1905), «Погонь»
(1907), «Гасмонея» (1908), «Україна» (1911).
У 1900-х роках футбольні клуби виникають у багатьох містах України –
ініціаторами є переважно молодь, студенти. «Сокільський рух» також був причетний
до розвитку гри у Києві. Перша команда – «Південь» (1902) складалася з чехів,
згодом її перейменовано на «Сокіл». Одним з осередків київського футбольного руху
Києва був Політехнічний інститут, студенти якого створили команду «Політех»
(1906).
Широкого розмаху набуло заняття спортом на Харківщині, де заняття з легкої
атлетики мали обов’язковий характер у всіх навчальних закладах округу. 1893 р. у
місті виникло перше гімнастичне товариство, де також займалися важкою атлетикою,
боротьбою, боксом та фехтуванням (поняття „гімнастика” у дореволюційні часи
включало в себе, окрім власне гімнастики, ще й легку атлетику, плавання,
ковзанярський та лижний спорт, ігри). Заняття проходили тричі на тиждень
тривалістю у 2 год., у недільні дні на бігових іподромах, у парках та садках було
організовано платні гімнастичні виступи, а також змагання борців та демонстрування
вправ із важкої атлетики.
Та все ж організація спортивного життя в Російській імперії трималася більше
на ентузіазмі організаторів. Уряд виконував більше функцію нагляду, не втручаючись
у загальний хід розвитку спорту в державі - не заважаючи цьому процесові, адже
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спорт тільки-но почав входити в повсякденне життя людства.
Значно активізувався розвиток українського спорту та фізкультури після 1917
року. З 1921 року почали проводитися Всеукраїнські спартакіади, олімпіади та інші
заходи. З часом запроваджуються кафедри фізичного виховання, відкриваються
інститути. У 30–х роках ХХ ст. дуже популярними стали різні велопробіги, велотури,
піші походи тощо.
Висновки. Таким чином, протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. спорт
виокремився в особливе явище суспільного життя, невід’ємну його складову.
Виникнувши як засіб профілактики та лікування поширених у середовищі молоді
захворювань з ініціативи професорсько-викладацького складу вищих навчальних
закладів, з часом він став одним з найбільших захоплень студентства, активним
способом проведення дозвілля.
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СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СПОРТУ НА МЕЖІ ХІХ-ХХ СТ.
Тетяна Довбенко
Київський національний університет фізичного виховання і спорту України
Статтю присвячено огляду становлення та розвитку фізичної культури та спорту в Україні
на межі ХІХ – ХХ ст. Розглядаються аспекти та напрямки поширення ідей здорового способу
життя серед молоді через діяльність товариств «Сокіл», «Січ», «Пласт».Запровадження фізичного
виховання в навчальних закладах. Поширення європейських видів спорту.
Ключові слова: фізичне виховання, спортивні змагання, студентський спорт, гімнастичнопожежні товариства: “Сокіл”, “Пласт”, “Січ”, олімпійський рух, футбол, гімнастика.
СТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНСКОГО СПОРТА НА РУБЕЖЕ ХIХ-ХХ ВВ.
Татьяна Довбенко
Киевский национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Статья посвящена обзору становления и развития физической культуры и спорта в Украине
на рубеже ХIХ – ХХ в. Рассматриваются аспекты и направления распространения идей
физического воспитания и спорта среди молодёжи через деятельность организаций «Сокил»,
«Сич», «Пласт». Введение физического воспитания в учебных учреждениях. Распространение
европейских видов спорта.
Ключевые слова: физическое воспитание, спортивные соревнования, студенческий спорт,
пожарно-гимнастические общества: «Сокил», «Сич», «Пласт», олимпийское движении, футбол,
гімнастика..
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FORMATION OF UKRAINIAN SPORTS AT THE NINETEENTH AND TWENTIETH
CENTURIES.
Tatiana Dovbenko
Kyiv National University of Physical Education and Sports of Ukraine
The article is devoted to the review of the formation and development of physical culture and
sports in Ukraine on the verge of XIX-XX centuries. Discusses aspects of the dissemination of ideas and
directions of the healthy way of life among young people through the activity of companies «Sokol»,
«sich», the «Plast». introduction of physical education in schools. The spread of European sports.
Key words: physical education, sporting events, student sport, fire-gìmnastično Association:
"Falcon", "Plates", "Jan", Olympic movement, football, gymnastics.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО СОЮЗУ
ВІЙСЬКОВОГО СПОРТУ У МІЖНАРОДНОМУ СПОРТИВНОМУ РУСІ
Ніна Долбишева
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями. Міжнародний спортивних рух є складовою суспільства,
соціальним та специфічним явищем. Наприкінці ІХХ століття він набув інтенсивного
розвитку та увійшов, крім спортивної, в різні сфери діяльності людини. Поза увагою
не лишилася і військова діяльність, яка з одного боку виступає як миротворча, з
іншого – як агресорська. Спортивний рух у військову діяльність, з метою усунення
протиборства між військовими силами союзників та їх об’єднання, історично
увійшов після Першої Світової війни.
Для регулювання спорту серед військовослужбовців у міжнародному
спортивному русі був сформований Міжнародний союз військового спорту, який має
структуру управління та різнобічні напрямки діяльності.
За весь час історичного розвитку Союз набув визнання, не тільки в рамках
спортивних організацій, але й в межах ЮНЕСКО, ООН, НАТО, Європейського
союзу, Ради Європи, Міжнародного комітету червоного хреста, Міжнародному
комітеті військової медицини та ін.
Робота виконується згідно тем: 2.6 «Теоретико-методичні основи удосконалення
тренувального процесу та змагальної діяльності в структурі багаторічної підготовки
спортсменів» Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015
рр. та напряму дослідження Дніпропетровського державного інституту фізичної
культури та спорту за темою «Історичні, організаційно-правові аспекти та теоретикометодичні засади неолімпійського спорту в Україні та на світовому просторі».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз науково-методичної
літератури дозволяє зазначити, що: розкриті та узагальнені проблеми управління
МСР в цілому [5]; визначена діяльність окремих міжнародних організацій, що
забезпечують «Спорт для всіх» [4] та «Спеціальні олімпіади» [6]; надана
характеристика Всесвітнім іграм різного рівня [3], а також особливості організації,
проведення та результатам Всесвітніх ігор серед військовослужбовців [1, 2, 7, 9].
Однак необхідно зазначити, що на сьогодні є актуальним розкриття особливостей
структури управління військовим спортом у міжнародному спортивному русі та
основних напрямків її діяльності.
Мета дослідження. Визначити та розкрити основні напрямки діяльності
Міжнародного союзу військового спорту у міжнародному спортивному русі, яка
здійснює управління неолімпійським спортом.
Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури та програмнонормативних документів, інтернет ресурсів, історично-типологічний та системний
методи.
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Виклад основного матеріалу. Міжнародний союз військового спорту (англ.
International Military Sports Council, CISM) заснований 18 лютого 1948 р., який
об’єднав п’ять європейських країн: Бельгію, Данію, Францію, Люксембург та
Нідерланди. У 1950 р. до них приєднуються Аргентина та Єгипет, у 1951 р. – США, у
1952 р. – Ірак, Ліван, Пакистан та Сирія. На даний час Союз є одним з
багатофункціональним об’єднанням у світі, до складу якого входить 134 країни зі
своїми національними асоціаціями та спортивними федераціями/об’єднаннями,
діяльність яких здійснюється в межах профільних Державних військових установ та
на основі співпраці з МОК, ООН, Європейським союзом, Ради Європи, Міжнародним
комітетом червоного хреста. Союз є єдиною організація яка об’єднує військові сили
всіх народів з метою передачі досвіду на спортивному полі, а не «полі бою»,
встановлює зв’язків між міжнародними організаціями та дружні відносини між
Військовими силами.
Союз організовує та проводить масштабні спортивні заходи, від показових
виступів до змагань серед військовослужбовців різного профілю. Спортивні заходи
Союзу, які прописані у календарі, охоплюють понад 300 днів. Так, наприклад,
щорічно Союз проводить більше двадцяти військових чемпіонатів світу з різних видів
спорту, континентальні та регіональні конкурси,
Всесвітні ігри серед
військовослужбовців (англ. Military World Games) (літні з 1995 р. та зимові з 2010 р.)
та Всесвітні ігри серед кадетів (англ. CISM World Cadet Games) (з 2010 р.) у яких
приймають участь всі члени Союзу.
Основним гаслом, вищезазначених заходів, на основі підписання декларації
усіма членами Союзу у 1998 р., є «Дружба через спорт», яке несе в собі філософію та
ідею миру між народами та об’єднання військових сил різних країн через спорт [8].
Союз культивує військово-прикладні види спорту (авіаційне, військове та
морське п’ятиборство) та ряд олімпійських (легка атлетика, плавання, футбол та ін.)
та неолімпійських видів спорту (спортивне орієнтування, парашутний та
рятувальний спорт та ін.).
Необхідно зазначити, що історичними передумовами формування даного Союзу
була Спортивна рада союзних сил, засновником якого був американський генерал
Джон Перешинг. Метою Ради, на той час, було подолання мовних та культурних
бар’єрів і зміцнення дружби між військовими силами союзників. Рада була
зареєстрована після Першої Світової війни у 1919 р., що дозволило їй провести перші
міжнародні військово-спортивні змагання у Франції з 24 видів спорту, в яких
прийняли участь 1500 спортсменів-військовослужбовців з 18 країн 5 континентів.
В період Другої Світової війни Рада не функціонувала і діяльність її була
відроджена лише у 1946 р. з моменту організації та проведення Ігор з участю команд
військ-союзників у Берліні. Незалежно від цього, Рада свою діяльність припинила
через рік у 1947 р.
Основним виконавчим органом Союзу є Генеральний секретаріат, до складу
якого входить: Президент, Генеральний секретар, Фінансовий директор, Рада
директорів, комісії та спортивні комітети (рис. 1).
До структури Союзу входить відділ зв’язку, який пов’язаний з діяльністю щодо
видання журналів (CISM Magazine та CISM Yearbook), інформаційних бюлетенів
(CISM Flash) та інформаційних матеріалів (брошури, листівки, календарі, DVD, звіти
з проведення змагань і т.п.), який призначений для членів Союзу, проведення пресконференцій, спортивних та інших заходів, а також засобів масової інформації.
Відділ відповідає за створення, розвиток і підтримка CISM веб-сайту і CISM веб-ТБ.
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ПРЕЗИДЕНТ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР
РАДА ДИРЕКТОРІВ

забезпечує управління, реалізацію рішень, встановлює політику, формує
мандати, виконує контроль за фінансами та підготовкою і проведенням
Конгресів та Генеральної Асамблеї, створює комісії, затверджує календар
змагань та спортивних заходів
19 членів

Генеральний секретаріат

Президент
Президенти регіональних
частин світу
(по 1 з Африки, Азії,
Америки та Європи)

Представники регіональних асоціацій
(по 4 з Африканської та Європейської
частини світи, по 3 з Азійської та
Американської)
КОМІСІЇ

комісія з правил змагань

технічна комісія та солідарності

комісія з розвитку та планування

комісія спортивної медицини

спортивна комісія

фінансова комісія

комісія з участі жінок

апеляційна комісія

комісія зі спорту на благо миру та навколишнього середовища
СПОРТИВНІ КОМІТЕТИ

відповідають за управління, розвиток та технічні аспекти кожного виду
спорту визнаних Союзом на світовому рівні

голова

секретар

по 1 або 2 представники
з регіональних асоціацій

Рис. 1. Структура управління Міжнародного союзу військового спорту
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Верховним керуючим органом є Генеральна асамблея, до якої входить по три
представника від кожної армії та представники федерацій-членів Союзу. Генеральна
асамблея проводиться один раз на рік, місце та дата її проведення визначається на два
роки. На Асамблеї обговорюються нормативні та бюджетні питання, приймаються
звіти та затверджуються стратегічні бізнес-плани та календар спортивних заходів,
приймаються рішення щодо членства країн та її закінчення у відповідності до
політичних змін, здійснюються поправки у Статуті, проводяться вибори,
розглядаються питання про щорічні нагороди та премії тощо.
Крім спортивної діяльності Союз, за підтримкою МОК, ЮНЕСКО, ООН, НАТО,
Міжнародними спортивними асоціаціями, організовує та проводить наукові
симпозіуми («Спортивна наука: фундаментальні інструменти сучасного спортивного
менеджменту»), семінари («Спорт і мир»), форуми («Спорт, як основних засіб, який
сприяє миру», «Спорт для миру – від позитивних ініціатив до системних комплексних
програм»), у яких приймають участь різні міжнародні спортивні організації та
представники спортивних федерацій.
Союз втілює програму «Солідарність», яка є засобом стійкого розвитку менш
привілейований країн-членів, надає методичну та практичну допомогу, сприяє
формуванню рівних можливостей для всіх народів та участі їх у всіх заходах Союзу.
Підтримує розвиток спортивної науки, на міжнародному та національному рівнях, з
фізіології, біомеханіки, соціології, менеджменту, спортивного харчування та ін.
Програма передбачає створення Центрів регіонального розвитку (англ. Regional
Development Centres, RDC), основними завданнями яких є:

стимулювання та підтримка програм зі спортивної підготовки;

формування адміністративної структури, яка буде забезпечувати загальне
управління розвитку видів спорту, які культивує Союз;

здійснення навчання та підготовки професійних спортсменів для участі їх у
спортивних змаганнях CISM;

підготовка спортивних тренерів та технічного персоналу з метою
підвищення та покращення системи організації та проведення навчальнотренувального процесу.
Необхідно зазначити, що перші центри були сформовані у 2006 р. на території
Кенії у м. Найробі «Африканський центр розвитку» (англ. African Development Centre,
CAD) та на території Бразилії у м. Ріо-де-Жанейро «Американський центр
регіонального розвитку» (англ. America Regional Development Centre, CARD).
Протягом останніх років Союз займається питанням щодо створення центрів
підготовки фахівців з військової діяльності пов’язаних з рятувальною діяльністю на
африканській та азійській частинах світу.
Висновки. Міжнародний союз військового спорту є неурядовою та
некомерційною організацією, яка має визнання міжнародним спортивним рухом та
членство у МОК, ЮНЕСКО, ООН, НАТО, Міжнародному комітеті червоного хреста,
Міжнародним комітетом військової медицини та Міжнародному конвенті
«СпортАккорд». Союз підтримується загально покладених принципів Олімпійської
хартії МОК, всесвітніх антидопінгових правил, спортивних правових та юридичних
норм, спортивного етикету та національних традицій.
Основним органом управління Союзу є Генеральний секретаріат, який свою
діяльність спрямовує на організацію та проведення спортивних заходів різного рівня
під гаслом «Дружба через спорт».
Окрім спортивної діяльності, Союз вирішує завдання з: наукової діяльності;
підготовки спортсменів, тренерського складу та фахівців з військової (рятувальної)
діяльності; формування матеріально-технічної бази тощо.
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АНОТАЦІЇ

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО СОЮЗУ ВІЙСЬКОВОГО
СПОРТУ У МІЖНАРОДНОМУ
СПОРТИВНОМУ РУСІ
Ніна Долбишева
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
У даній статті представлені основні напрямки діяльності Міжнародного союзу військового
спорту, який був заснований у 1948 р. як громадська та некомерційна організації. Представлена
стисла історія формування Союзу. Розкрита структура управління Союзу, основу якого складає
Генеральний секретаріат у який входить Рада директорів (Президент Союзу, Президенти і
представники асоціацій регіональних частин світу), 9 комісій та спортивних комітетів з кожного
виду спорту, визнаних Союзом. Союз має визнання міжнародним спортивним рухом і діяльність
свою здійснює спільно з МОК, ЮНЕСКО, ООН, НАТО, Міжнародним комітетом Червоного
Хреста та Міжнародним конвентом «СпортАккорд».
Ключові слова: Міжнародний союз військового спорту, структура управління, напрямки
діяльності.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА
ВОЕННОГО СПОРТА В МЕЖДУНАРОДНОМ СПОРТИВНОМ ДВИЖЕНИИ
Нина Долбышева
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта
В данной статье представлены основные направления деятельности Международного
союза военного спорта, который был основан в 1948 г. как общественная и некоммерческая
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организации. Представлена краткая история формирования Союза. Раскрыта структура
управления Союза, основу которого составляет Генеральный секретариат в состав, которого
входит Совет директоров (Президент Союза, Президенты и представители ассоциаций
региональных частей света), 9 комиссий и спортивных комитетов по каждому виду спорта,
признанных Союзом. Союз имеет признание международным спортивным движением и
деятельность свою осуществляет совместно з МОК, ЮНЕСКО, ООН, НАТО, Международным
комитетом красного креста и Международным конвентом «СпортАккорд».
Ключевые слова: Международный союз военного спорта, структура управления,
направления деятельности.
PRINCIPAL ACTIVITIES OF THE INTERNATIONAL MILITARY SPORTS COUNCIL
IN INTERNATIONAL SPORT MOVEMENT
Nina Dolbysheva
Dnepropetrovsk State Physical Culture and Sport Institute
This article presents the main activities of the International Military Sports Council, which was
founded in 1948, as non-governmental and noncommercial organization. A brief history of the
formation of the Union. Disclosed the management structure of the Union, which is based on the
General Secretariat in the composition, which includes the Board of Directors (President of the Union,
Presidents and representatives of associations of regional parts of the world), 9 committees and sports
committees each sport recognized by the Union. Union is recognized by the international sports
movement and activities of its implementing jointly s IOC, UNESCO, ONU, NATO, Committee
International of the Red Cross and International convention of «SportAccord».
Key words: International Military Sports Council, managing, directions activity.

СУЧАСНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
МОЛОДІ У ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Наталія Долгова
Сумський державний університет
Постановка проблеми. У контексті освітніх завдань ХХІ століття фізична
культура так само, як естетична, духовна, моральна, формує систему цінностей,
фундаментом якої є фізична діяльність, спрямована на збереження та зміцнення
здоров’я. Питання фізичної культури повинно розглядатись як одна з пріоритетних
проблем, що має істотне значення, обумовлене об’єктивними процесами. Науковотехнічний прогрес породжує дефіцит рухової активності людини, особливо молоді, та
вимагає рішучих дій щодо розроблення механізму заповнення цього дефіциту, який
може загрожувати здоров’ю, благополуччю й життю мільйонів людей. Проте
висвітлення наукових розвідок західних учених щодо фізичного виховання молоді є
фрагментарними, що обмежує можливість створити цілісну картину наукових
поглядів на цю проблему.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз актуальних досліджень
засвідчив, що питання фізичного виховання і спорту молоді є предметом наукового
пошуку таких вітчизняних та польських дослідників: В. Базильчук, В. Горащук,
Я. Дашиковська, Г. Іванова, Т. Круцевич, Б. Куницький, Ю. Ліпець, М. Милік,
Х. Мушиньський, Є. Рудзік, Б. Шиян та ін.
Значної ваги у польському науковому просторі набули питання оздоровчого
(валеологічного) підходу до фізичного виховання, якому присвятили свої праці такі
вчені, як Б. Войнаровська, Г. Грабовський, М. Демель, К. Зухора, А. Краваньський,
В. Осіньський, А. Совіньський, З. Яворський та ін.
Дослідження виконано за планом НДР кафедри фізичного виховання і спорту
Сумського державного університету.
Мета статті. Систематизувати концептуальні підходи до фізичного виховання
молоді провідних польських учених.
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Для досягнення мети дослідження постала необхідність вирішення таких
завдань:
1) здійснити аналіз польської наукової літератури;
2) зіставити погляди польських дослідників на проблему фізичного виховання
молоді;
3) виокремити концептуальні підходи до досліджуваного феномену.
Методи дослідження. Для розв’язання поставлених у дослідженні завдань нами
були використані такі методи: аналіз та систематизація літературних джерел,
термінологічний аналіз, порівняння та узагальнення.
Результати дослідження та їх обговорення. Пошуки концептуальних підходів
до фізичного виховання молоді здійснювались у результаті аналізу польської наукової
думки і засвідчили, що існують кілька основних підходів до вирішення цієї проблеми.
Методологічна орієнтація на гуманістичний підхід дозволили виокремити групу
досліджень польських науковців в яких акцентовано на гармонії між тілом і
психікою, на взаємозв’язку фізичного і психічного здоров’я особистості.
Засновник сучасної концепції фізичного виховання польський дослідник
М. Демель /M. Demel/ наголошує, що фізичне виховання не є сумою окремих
спортивних дисциплін і тим більше підготовкою до професійного спорту. М. Демель
переконаний, що у теорії фізичної культури фізичне виховання реалізується за
формулою «виховання тіла» /«wychowanie ciała»/ та передбачає виховання «через»
фізичну культуру, виховання «у» фізичній культурі та виховання «задля» фізичної
культури [1].
Погоджуючись із М. Демелем, його колега А. Совіньський /A. Sowiński/ зазначає,
що ставлення людини до власного тіла проявляється в її свідомій і активній турботі
про власний фізичний розвиток, біологічне і духовне здоров’я. Вчений переконаний,
що саме в цій взаємодії досягається гармонія між тілом і психікою і спрямовує на
здоровий спосіб життя [8, с. 55].
Польські науковці Г. Грабовський /H. Grabowski/, М. Демель, В. Осіньський
/W. Osiński/ вважають, що за своєю науковою спрямованістю теорія фізичного
виховання є субдисципліною педагогіки і ґрунтується на принципових положеннях
соціальних, психологічних та біологічних наук. Вчені доводять, що фізичне
виховання, як і виховання у цілому, є процесом вирішення певних освітніх та
виховних завдань, що характеризується загальними ознаками педагогічного
процесу [2; 3; 7]. Характерні особливості фізичного виховання визначаються
насамперед тим, що це процес, спрямований на формування рухових навичок і
розвиток фізичних якостей людини. Так, поняття «теорія фізичного виховання»
використовується в межах певної ідеології і системи цінностей. Його використовують
у назві практичної дисципліни, до основних завдань якої відносять: осмислення
сутності фізичного виховання, закономірностей його розвитку і функціонування;
узагальнення практичного досвіду; формування цілей, завдань, принципів,
оптимальних способів управління процесом фізичного виховання тощо.
Аксіологічний підхід до аналізу наукової думки в Польщі дозволив виокремити
дослідження для яких категорія цінностей стає центральною. Польський учений
Г. Грабовський зазначає, що інтерпретація поняття «фізичне виховання» є
поєднанням цінностей, які належать до здоров’я, працездатності й краси тіла, що
становить основну мету виховання, в якому індивідуальність людини є
детермінантою [4, с. 21]. Вчений вважає, що поняття «фізичне виховання» доцільно
вивчати у контексті його концепцій, а саме:
 виховання тіла;
 виховання через тіло;
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 формування тіла й виховання;
 виховання з турботою про тіло.
Перші три концепції є традиційним баченням того, що фізичне виховання
належить до біологічних орієнтирів у загальній теорії фізичного виховання.
Г. Грабовський переконаний, що лише концепція «виховання з турботою про тіло»
/wychowanie w trosce o ciało/ є сучасно зорієнтованою (педагогічно і аксіологічно) в
теорії фізичного виховання, і лише ця концепція відповідає актуальним напрямкам
модернізації фізичного виховання. Вчений переконаний, що фізичне виховання
необхідно тлумачити як позитивні зміни у свідомості людей стосовно ставлення до
свого здоров’я й власного фізичного стану. Г. Грабовський стверджує, що фізичне
виховання і спорт є діючими факторами, які впливають на формування ціннісного
ставлення студентів до свого здоров’я. Фізичне виховання є головною складовою
цілісного процесу розвитку особистості. Дослідник запевняє, що заняття фізичним
вихованням та спортом є формою свідомої людської діяльності, в якій проявляються і
вдосконалюються фізичні, психофізичні, моральні та соціальні якості особистості в їх
поєднанні.
Знаний науковець і промоутер цінностей фізичної культури К. Зухора
/K. Zuchora/ стверджує, що фізичне виховання є дієвим фактором впливу на
формування ціннісного ставлення до свого тіла. Саме ціннісний підхід, дозволяє
подолати фізичні вади людини. К. Зухора переконаний, що світ фізичної культури є
частиною важливих і цінних речей для повсякденного способу буття людини та
гарантує особистий успіх і особисте щастя [9].
Методологічна орієнтація на валеологічний підхід дозволила виокремити групу
робіт для яких першорядною є категорія здоров’я. Так, провідний польський фахівець
із теорії фізичного виховання В. Осіньський є автором ґрунтовної монографії «Нарис
теорії фізичного виховання» /«Zarys teorii wychowania fizycznego»/, в якій детально
висвітлено проблеми фізичного виховання, що знаходять своє вирішення в теорії
педагогіки. В. Осіньський вважає, що теорія фізичного виховання є предметом, що
займається конструюванням та дослідженням процесів фізичного виховання та
навчання в їх сукупності, зокрема визначенням цілей, методів, засобів та умов
найбільш ефективної реалізації успішного фізичного виховання серед дітей, учнів,
студентської молоді та людства в цілому [7, с. 23]. Учений стверджує, що у понятті
«фізичне виховання» доцільно виокремити дві специфічні сторони, зокрема навчання
рухових дій і виховання фізичних якостей особистості. Крім того, навчання рухових
дій передбачає системне оволодіння людиною раціональними способами управління
своїми рухами, придбання необхідного для життя переліку рухових умінь, навичок і
пов’язаних із ними знань [7, с. 23–24].
В. Осініський запевняє, що фізичне виховання спрямоване на досягнення двох
цілей, а саме навчальної та виховної. При цьому навчальна ціль фізичного виховання
спрямована на раціональне використання людиною власних рухових можливостей, а
виховна ціль фізичного виховання впливає на комплекс природних властивостей
організму, що належать до фізичних якостей людини, зокрема стимулює і регулює їх
розвиток за допомогою нормованих функціональних навантажень (фізичних вправ),
пов’язаних із руховою діяльністю, та забезпечує їх постійне удосконалення [7, с. 28].
Натомість у іншому контексті В. Осіньський зазначає, що поняття «фізичне
виховання» є свідомою діяльністю особистості, спрямованою на створення певного
кола положень і орієнтацій, передачу основної інформації, а також вміння людини
пристосовуватися до викликів навколишнього середовища, придбання рухових
навичок, підвищення витривалості і постави тіла тощо [7, с. 41]. Вчений наголошує
на тому, що поняття «виховання» належить до соціальних якостей особистості на
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противагу поняттю «навчання», яке залежить від фізичних можливостей особи, її
здоров’я та природних сил організму [7, с. 42].
В. Осіньський переконаний, що поняття «фізичне виховання» вміщує певні
форми і засоби фізичної культури, які є найбільш цінними для розвитку свідомої
турботи про своє тіло, фізичний розвиток та здоров’я людини. Фізичне виховання
стає дисципліною, спрямованою на зміцнення здоров’я і популяризації здорового
способу життя. Вчений вважає, що компетенції валеологічного та фізичного
виховання є взаємоз’язаними. З’ясовано, що реалізація фізичного виховання
відбувається у поєднанні кількох концепцій, зокрема спортивної концепції
(підвищення та поліпшення працездатності організму), біомедичної концепції
(управління процесами росту), концепції рухової терапії (компенсування браку
фізичної активності та лікувальний вплив), педагогічної концепції (зміна ставлення
до свого організму через виховання). Стає очевидним, що ієрархія цілей фізичного
виховання засвідчує, що теорія фізичного виховання виходить за рамки занадто
вузької традиційної моделі виховання молоді.
Польський дослідник А. Краваньський /A. Krawański/ у праці «Тіло і здоров’я
людини в сучасній системі фізичного виховання» /«Ciało i zdrowie człowieka w
nowoczesnym systemie wychowania fizycznego»/ зазначає, що до категорії здоров’я
звертаються усі автори нової концепції фізичного виховання. У Польщі одним з
перших почав упроваджувати категорію здоров’я в теорію фізичного виховання
М. Демель. Дослідник переконаний, що сучасна теорія фізичного виховання повинна
базуватися на оздоровчій рефлексії. Наприкінці ХХ століття з’являється авторський
проект його послідовника З. Яворського /Z. Jaworskiego/, в якому реалізується
валеологічний акцент фізичного виховання на здоров’я особистості [5; 6, с. 46–47].
А. Краваньський стверджує, що ще до недавнього часу фізична підготовка була
визначальною, поєднувалася зі спортивними, технічними і тактичними вміннями.
Дослідник наголошує, що нині важливою стає оздоровча фізична активність (health
related fitness) у контексті усього життя. А. Краваньський та З. Яворський переконані,
що теорію фізичного виховання ХХ століття та її сучасну інтерпретацію поєднує
один компонент, а саме здоров’я людини. Кожен із авторів у своїх працях щодо
фізичного виховання звертався до оздоровчого (валеологічного) аспекту. Так,
педагогічна парадигма фізичного виховання полягає у дбайливому ставленні до свого
тіла і становить складову суспільного процесу валеологічної освіти [6, с. 63–75].
Саме тому сучасна дидактика повинна ставити перед собою завдання у процесі
фізичного виховання сформулювати ставлення людини до свого тіла і здоров’я, яке
має освітні, соціальні й політичні важелі.
Порівняльно-зіставний аналіз сучасних концептуальних підходів до фізичного
виховання провідних польських учених засвідчив, що кожна окрема концепція
фізичного виховання спрямована на висвітлення її оздоровчого аспекту, в якому
фізичне виховання, університетський спорт, валеологія взаємодіють як єдине ціле й
забезпечують освіту та виховання здорової нації.
Висновки. Таким чином, здійснений аналіз польської наукової думки дає змогу
систематизувати сучасні концептуальні підходи провідних польських учених до
фізичного виховання молоді, зокрема:
 гуманістичний (М. Демель, А. Совіньський), в якому акцентовано на гармонії
між тілом і психікою, на взаємозв’язку фізичного і психічного здоров’я особистості;
 аксіологічний (Г. Грабовський, К. Зухора), в межах якого поняття «фізичне
виховання» інтерпретується через конгломерат таких цінностей, як «здоров’я»,
«працездатність», «краса тіла»;
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 валеологічний (А. Краваньський, В. Осіньський, З. Яворський), за яким фізичне
виховання, спорт і система оздоровлення функціонують як єдине ціле, забезпечуючи
освіту й виховання здорової нації, а фізична активність задля здоров’я (health related
fitness) стає ціложиттєвою установкою.
Перспективи подальших розвідок полягають у вивченні модернізаційних
процесів у сфері фізичного виховання та спорту в у вишах європейських країнах.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
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АНОТАЦІЇ

СУЧАСНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
У ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Наталія Долгова
Сумський державний університет
У статті проаналізовано маловідомі зарубіжні літературні джерела щодо проблеми
фізичного виховання молоді та подано результати досліджень польських учених. Розкрито і
зіставлено погляди провідних польських науковців на означену проблему. Систематизовано
сучасні концептуальні підходи до фізичного виховання молоді. З’ясовано, що в польській
науковій думці існує три основні підходи до фізичного виховання молоді, а саме: гуманістичний,
аксіологічний та валеологічний. Установлено, що кожна окрема концепція фізичного виховання
спрямована на висвітлення її оздоровчого аспекту, в якому фізичне виховання, спорт і валеологія
взаємодіють як єдине ціле.
Ключові слова: фізичне виховання, молодь, концептуальний підхід, виховання,
оздоровчий аспект.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФИЗИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЁЖИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Наталия Долгова
Сумской государственный университет
В статье проанализированы малоизвестные зарубежные литературные источники
относительно проблемы физического воспитания молодежи и представлены результаты
исследований польских ученых. Раскрыты и сопоставлены взгляды ведущих польских учёных на
указанную проблему. Систематизированы современные концептуальные подходы к физическому
воспитанию молодежи. Выяснено, что в польской научной мысли существует три основных
подхода к физическому воспитанию молодежи, а именно: гуманистический, аксиологический и
валеологический. Установлено, что каждая отдельная концепция физического воспитания
направлена на освещение ее оздоровительного аспекта, в котором физическое воспитание, спорт
и валеология взаимодействуют как единое целое.
Ключевые слова: физическое воспитание, молодежь, концептуальный подход,
воспитание, оздоровительный аспект.
MODERN CONCEPTUAL APPROACHES TO YOUTH PHYSICAL TRAINING IN
FOREIGN RESEARCHES
Natalia Dolgova
Sumy State University
In the article it was analyzed the unfamiliar foreign literature resources concerning problem of
physical education of Youth and presented the results of Polish scientists researches. Discovered and
compared points of view of leading Polish scientists on specified problem. It was systematized the
modern conceptual approaches to physical education of Youth. Discovered, that Polish scientific thought
includes three main approaches to physical education of Youth: humanitarian, axiological and
valeological approaches. Established, that every separate conception of physical education is directed on
highlightening of its health promotion aspect, in which physical education, sport and valeology are
interacted as a single unit.
Key words: physical education, Youth, conceptual approach, education, health promotion aspect.

ВИЯВЛЕННЯ ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ, ЯК ОДНОГО ІЗ КРИТЕРІЇВ
ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ У
ТАНЦЮРИСТІВ
Ярослава Єрмолаєва
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вважаючи
емоційну стійкість інтегративною властивістю особистості або властивістю психіки,
дуже важливо визначити місце і роль у ньому власне емоційного компонента. В
іншому випадку важко уникнути ототожнення емоційної стійкості з вольовою і
психічною стійкістю, які також можуть розглядатися як інтегральні властивості
особистості, що забезпечують успішне досягнення мети діяльності у складній
емоційній обстановці. Іншими словами, співвідносячи результати діяльності з
емоційною стійкістю, не можна не враховувати, що успіх виконання необхідних дій у
складній обстановці забезпечується не тільки нею, але і багатьма особистими
якостями спортсмена.
Разом з тим, уміння управляти якістю своїх емоційних переживань є дуже
важливим у спорті. Нерідкі випадки, коли спортсмени після перших невдач у
змаганнях губляться, падають духом, відмовляються від боротьби і програють навіть
більш слабким спортсменам. Причиною тому є невміння долати несприятливі
психічні стани в ході спортивної боротьби, низький рівень психологічної підготовки,
а також низький рівень емоційної стійкості спортсменів [1,2].
Діяльність у спортивних танцях пов'язана з високим психологічним
напруженням. У порівнянні з іншими видами діяльності, у спортивних танцях високе
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психічне напруження принципово важливе, без нього неможливо перевищення
колишніх перемог [4].
Вперше на необхідності розробки проблеми розвитку та формування емоційної
стійкості спортсменів у спортивних танцях акцентувала увагу Н. Рубінштейн, яка
зазначила, що несприятливі емоційні стани перешкоджають якісному виконанню,
тренувальної та змагальної діяльності.
Таким чином, емоційна стійкість можлива в такому випадку на основі резервів
нервово-психічної енергії, яка зв'язується з особливостями темпераменту
спортсменів, силою нервової системи по відношенню до збудження і гальмування,
рухливості, лабільності нервових процесів.
Суть цього підходу виражається в наступному визначенні: «... Емоційна
стійкість - це властивість темпераменту, яка дозволяє надійно виконувати цільові
завдання діяльності за рахунок оптимального використання резервів нервовопсихічної емоційної енергії».
Отже, щоб спортсмени досягали високих результатів і перемог, дуже важливо
під час тренувального процесу підвищувати у них емоційну стійкість, яка має
можливість впливати на змагальну діяльність спортсменів-танцюристів [1,2].
Робота була виконана в рамках теми «Удосконалення ефективності змагальної
діяльності спортсменів в спортивних танцях шляхом формування емоційної
стійкості».
Мета дослідження – виявлення типу темперамента у спортивних танцях, для
ефективного формування емоційної стійкості у спортсменів- танцюристів.
Методи та організація дослідження. Дослідження проводилися на базі КСТ
«Тандем» м. Золотоноша. у якому приймало участь 40 спортсменів-танцюристів, у
віці від 12 до 14 років. Середній стаж занять танцями 4 роки, на етапі базової
спеціалізованої підготовки. У дослідженні були використані наступні методи
дослідження:
1. Теоретичний аналіз даних спеціальної літератури і досвіду передової
практики.
2. Педагогічний констатуючий і формуючий експеримент (з використанням
спортивно - педагогічних і психодіагностичних методів).
3. Методи математичної статистики.
Результати дослідження та їх обговорення: При визначенні домінуючого типу
темпераменту були отримані такі результати. З 40 досліджуваних спортсменів танцюристів у 32% (13) танцівників переважає процес збудження над гальмуванням,
що характеризує їх тип темпераменту як холерик: сильні, неврівноважені, з
імпульсивним самовираженням, високою активністю і яскравою виразністю агресії.
Ці спортсмени мають поривчасту волю до перемоги, але в той же час піддаються
впливу роздратування, що негативно позначається на результатах змагань та роботі в
парі. Вони не можуть повністю контролювати свої емоції, тим самим порушують
зосередженість на ділі і емоційній стійкості. У 5% (2) танцівників переважає процес
гальмування над збудженням, що характеризує їх як флегматиків. Їм характерні такі
особливості, як повільність і пасивність, але в той же час стійке прагнення і бойовий
дух, розсудливість, миролюбність, вони більш керовані в процесі тренувальної
діяльності і можуть спокійно реагувати на зауваження і працювати над собою. Такі
спортсмени характеризуються високою працездатністю, терпінням. У 53% (21)
танцівників переважає рухливість процесів, збудження і гальмування, що
характеризує їх як, сангвініків: вони рухливі і дуже швидко відгукуються на
навколишні події, ідуть на контакт, але найголовніше, що вони порівняно легко
переживають невдачі і неприємності. Такі спортсмени швидко пристосовуються до
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різних умов тренувального та змагального процесу, що дає можливість, бути
лідерами в першу чергу, для самого себе, переважає здатність швидко перемикати
свою увагу, налаштовуватися на робочий процес і основне - контролювати свої
емоції. У 10% (4) танцівників переважання слабкості, збудження і гальмування, що
харпктеризує їх як, меланхоліків, можуть бути, зі слабким зовнішнім виразом
душевного стану, досить стриманими, нетовариськими, тривожність таких
спортсменів підвищуються. Таким спортсменам досить важко пристосуватися до
різних змін і новою обстановки, що призводить до зниження спортивних результатів і
поганого виступу на змаганнях (мал.5).
У таких випадках для спортсменів-танцюристів з типами темпераменту холерик
і сангвінік, характерні такі властивості як реактивність, неврівноваженість,
сензитивність. Для них найголовніше - «зняти» зайву напругу, стабілізувати свій
психічний стан, привести емоційне вираження в спокійне відчуття, навчитися
гальмувати непотрібні імпульси, тому їм особливо корисні вправи на релаксацію,
фізичне розслаблення.
Саморегуляція в такому випадку грунтується на використанні прийомів
відволікання, переключення уваги на інші об'єкти. Танцюристи даних груп часто
кваплять хід подій, виявляють нетерпіння, ставлять перед собою завищені цілі, що
може викликати зайве збудження, неадекватні емоційні реакції, а іноді і нервові
зриви. Індивідуальний стиль діяльності переробити важко, але по можливості даної
категорії танцюристів необхідно намагатися виконувати робочі рухи трохи
повільніше, ніж хотілося б. Також важливим є контроль за темпом мови і мімікою.
Для спортсменів меланхоліків найбільш характерним є поєднання
невротичності, тривожності, помисливості і емоційної нестійкості. У разі наявності
інтравертированості дані характеристики поглиблюються. Головне, що визначає
поведінку і настрій представників даної групи - це тривожність. Вона порушує
самоконтроль, не дає танцюристу проявити повною мірою свої потенційні
можливості. Незнання результату діяльності і страх того, що він не буде відповідати
очікуваному, виводять їх з рівноваги.
Найбільш ефективно ліквідація негативного впливу тривожності в даній групі
досягається застосуванням комплексу релаксуючих вправ, медитації. З вербальних
засобів найбільше значення мають сублімація, раціоналізація, тінізації.
У спортсменів меланхоліків відзначаються такі властивості темпераменту, як
емоційна стійкість, резистентність, інертність, ригідність. До особливостей цієї групи
можна віднести повільну впрацьованість, несвоєчасне перемикання при швидкій або
несподіваній зміні обстановці, але при цьому ж стабільність і стійкість.
Загальновідомо, що змінити генетично закладені психодинамічні властивості (такі як,
інертність нервових процесів) практично неможливо. Але при цьому даній категорії
танцюристів рекомендується пристосовувати до своєї індивідуальності потрібний
стиль - виробляти тактику попереджувальних дій у відповідь на зміну обстановки,
починати період впрацьовування задовго до початку діяльності, привчати себе
знаходити найменші ознаки ситуації, що змінюється.
Найбільш корисними з психологічних впливів в даному випадку будуть вправи
на вдосконалення різних властивостей уваги, моделювання різноманітних і
непередбачених ситуацій з вибором ефективного вирішення і ідеомоторне тренування
з різноманітними вправами, як по руховій структурі, так і по швидкості і силі
виконання.

587

ІV. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
10%
32%
5%

53%

Рис.1. Визначення типу темпераменту у танцюристів за Г.Айзенка
холерик
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флегматик
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Висновки. Під час проведення дослідження із виявлення типу темперамента, як
одного із критеріїв ефективності формування емоційної стійкості у спортсменівтанцюристів, було виявлено; що тип темпераменту, є важливим фактором при
формуванні емоційної. Тому що кожний з типів темпераменту, характеризує
поведінку та її психологічну діяльність. Можливість контролювати свою діяльність та
емоції. Тип темпераменту, може впливати на поведінку спортсмена, а також на сам
спортивний результат. І на процес змагальної діяльності. Потрібно також враховувати
індивідуально-типологічні властивості спортсменів-танцюристів, щоб мати змогу
збалансувати емоційну стійкість.
Перспективи подальших досліджень базуються на розробці спеціальної
психологічної програми-тренінга, яка буде направлена на підвищення емоційної
стійкості у спортсменів-танцюристів. Для опримального процессу підготовки
танцювальних пар до змагань.
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АННОТАЦИИ
ВЫЯВЛЕНЕ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА, КАК ОДНОГО ИЗ КРИТЕРИЕВ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ У
ТАНЦОРОВ
Ярослава Ермолаева
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Цель: определения типа темперамента у спортивных танцах, для эффективного
формирования эмоциональной устойчивости у танцоров. Задачами исследования было изучения
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личностных особенностей спортсменов в танцевальной паре, влияющие на их эмоциональную
устойчивость, а также определения условий формирования эмоциональной устойчивости
танцевальных пар, которые завися от типа темперамента танцоров. Материал: в исследовании
приняли участие 40 спортсменов - танцоров в возрасте 12-14 лет. Результаты: установлено, при
обследовании танцоров на определения типа темперамента, из 40 спортсменов-танцоров,
которые принимали участие в исследовании, у 13 танцоров (32%) преобладает тип темпераментахолерик, 2 танцора (5%) – флегматики, 21 танцоров (53%) – сангвиники и 4 танцора (10%) –
меланхолики.
Ключевые слова: танцы, тип темперамента, эмоциональная устойчивость, танцоры, спорт,
деятельность, эффективность.
ВИЯВЛЕННЯ ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ, ЯК ОДНОГО ІЗ КРИТЕРІЇВ
ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ У ТАНЦЮРИСТІВ
Ярослава Єрмолаєва
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Мета: визначення типу темпераменту у спортивних танцях, для ефективного формування
емоційної стійкості у танцюристів. Завданнями дослідження було вивчення особистісних
особливостей спортсменів в танцювальній парі, що впливають на їх емоційну стійкість, а також
визначення умов формування емоційної стійкості танцювальних пар, які залежуть від типу
темпераменту танцюристів. Матеріал: у дослідженні взяли участь 40 спортсменів - танцюристів у
віці 12-14 років. Результати: встановлено, при обстеженні танцюристів на виявлення типу
темпераменту, з 40 спортсменів-танцюристів, які брали участь у дослідженні, у 13 танцюристів
(32%) переважає тип темпераменту- холерик, 2 танцюриста (5%) - флегматики, 21 танцюристів
(53%) - сангвініки і 4 танцюриста (10%) - меланхоліки.
Ключові слова: танці, емоції, стійкість, особистість, спорт, діяльність, ефективність,
темперамент.
DETERMINE THE TYPE OF TEMPERAMENT AS ONE OF THE CRITERIA WHICH
PROMISES MORE EFFECTIVE FORMATION EMOTIONAL STABILITY DANCERS
Yaroslav Ermolaeva
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Purpose: To determine the type of temperament in ice dancing, for the effective formation of
emotional stability dancers. The objectives of the study was to study the personality characteristics of
athletes in the dance couple, affecting their emotional stability, as well as determining the conditions for
the formation of emotional stability dancing, which depending on the type of temperament dancers.
Material: The study involved 40 dancers 12-14 years old. Results: It was found during the examination
of dancers in determining the type of temperament, of 40 athletes, dancers who participated in the study,
13 dancers (32%) dominated temperamenta- choleric type, dancer 2 (5%) - phlegmatic, 21 dancers (53
%) - sanguine dancer and 4 (10%) - melancholic.
Key words: dancing, temperament, emotional stability, dancers, sports, activities, effectiveness.

СТРУКТУРА МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ З
ПІДЛІТКАМИ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ В 6-9 КЛАСАХ
Олеся Іщенко
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підлітковий
вік є одним із сприятливих періодів для залучення до регулярних занять фізичною
культурою, розширення їх режиму рухової активності. У той же час слід зазначити,
що зниження рухової активності може починатися вже в молодшому шкільному віці,
незважаючи на те, що мотивація до занять фізичними вправами знаходиться ще на
досить високому рівні [1, 5]. Однією з головних причин такого становища дослідники
називають відсутність в середній загальноосвітній школі систематичної і комплексної
роботи з формування мотивації до занять фізичною культурою в силу відсутності
методичних підходів у вирішенні даного питання. У галузі фізичного виховання в
більшості випадків спостерігається утилітарна установка на фізичний розвиток і
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фізичну підготовленість підлітків. Згідно психологічної теорії діяльності [2, 6, 7],
виховний ефект будь-якої діяльності перш за все залежить від адекватної мотивації
включення в цю діяльність особистості. Готовність особистості до фізкультурної
діяльності залежить від мотиваційної підсистеми, при цьому мотиви перебувають в
залежності від зовнішніх чинників, які сприяють, або не сприяють здійсненню
активної діяльності.
В той же час, серед широкого кола науковців в розумінні і трактовці поняття
мотиву переважна більшість з них зводиться до інтерпретації мотиву як: 1) спонуки
до діяльності, пов’язаної з задоволенням потреб людини, 2) матеріальний чи
ідеальний об’єкт (предмет), що спонукає і визначає вибір діяльності, заради якого
вона здійснюється, 3) усвідомлена причина, що обумовлює вибір дій і вчинків
людини [9]. В свою чергу, вся сукупність спонук (мотиви, потреби, інтереси,
прагнення, потяги, установки (диспозиції), ідеали) позначаються терміном мотивація,
або «мотиваційною системою». Остання, з свого боку, розуміється як «складний за
своєю будовою регулятор життєдіяльності людини, що за своєю структурною
будовою і змістом відбиває особливості об’єктивної дійсності, до котрої належить і
зовнішній до людини світ, і сама людина в усіх її об’єктивних характеристиках» [7].
За межами цих найзагальніших положень залишається, одначе, низка аспектів, що
викликає в сучасній науці постійний предмет дискусій.
Головним питанням, що поділяє дослідників мотиваційної проблематики на два
табори, є, поза сумніву, питання про ґенезу мотивів. В цьому зв’язку подальшій
виклад потребує введення в предмет обговорення третьої ланки, а саме - поняття
потреби як джерела активності і форми зв’язку живих організмів з зовнішнім світом
[3]. Взаємозв’язок потреби і мотиву містить у собі постійне джерело дискусій, що
точаться і до сьогодні. За даними А.М. Леонтьєв визначають потреби як внутрішньої
умови, що є обов’язковою передумовою діяльності, і потреби, як того, що спрямовує і
регулює конкретну діяльність суб’єкта в предметному середовищі [6]. Як передумова
діяльності потреба відбиває стан нестатку організму людини в чомусь, що
знаходиться поза ним і є необхідним для його життєдіяльності.
Таким чином, можна стверджувати що, не менш складним є питання про
структуру (будову) мотивів, зміст, ієрархію, компонентний склад і його взаємозв’язок.
Проблема визначення структурного складу ставиться і розв’язується вітчизняними
науковцями як проблема співвідношення динамічних (енергетичних) і змістовних її
аспектів. З огляду на принцип єдності зазначених сторін динамічний аспект
розглядається безпосередньо в акті діяльності людини, а також в залежності від
існуючого у неї досвіду і функціональних можливостей. Звідси за основу структури
мотивації кладуться не первинні (біологічні) спонуки, а більш розвинені утворення –
ставлення, співвідношення значення і смислу, спрямованість особистості, смисловий
контекст спонуки і таке інше. Емоційно-ціннісній аспект мотивації покладається в
якості первинного компонента структури мотивації, який на погляд В.Г.Асєєва, і
спричиняє виникненню мотиваційного поля напруги, під впливом якого здійснюється
активний процес діяльності [3].
На погляд Н.В. Елфімової, структура мотивації може бути визначена за умови
виявлення мотивів, що спонукають до значущої діяльності, встановлення ієрархії в
складі основної мети діяльності, а також встановлення зв’язку між цілями і мотивами
діяльності. Ядро мотивації, на думку авторки, складає система значущих діяльностей,
а отже і структури мотиваційних компонентів доцільне розглядати в контексті
цільової ієрархії, що визначається видом діяльності, що виконується [3].
Спробу об’єднати (синтезувати) існуючі точки зору на проблему структури
мотивації здійснив П.Ільїн [3, 4]. На думку автора, структура мотивації складається з
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трьох блоків: потребового (біологічні і соціальні потреби, мотиваційні установки і
т.інш.), "внутрішнього фільтру" (оцінка зовнішньої ситуації, контроль власних
можливостей, інтереси, рівень домагань, тощо) і цільового (цілепокладання). Разом з
тим, конкретний склад і кількість компонентів, визначається, в кінцевому випадку,
смисловим змістом здійснюваної суб’єктом діяльності. Відповідно до цього автором
розглядається можливість формування мотиву за наступними трьома стадіями: а) на
основі усвідомлення суб’єктом потреби і переживання напруги на якій формується
прагнення до пошуку цілі, що постає в абстрактній площині; б) на основі пошукової
діяльності, що завершується вибором засобів досягнення мети; в) на основі намірів і
засобів, що призводять до вибору суб’єктом кінцевої мети діяльності [3, 8].
Дискусійним, з огляду розв’язання проблеми структурних компонентів
мотивації, є питання про місце в визначених моделях структури мотивації емоційного
компонента. Йдеться, зокрема, про тенденцію визначення мотиву через емоції,
почуття, тобто через сферу афективних утворень, що видаються як цілісне явище
діяльності. З цього боку на особливу увагу, на наш погляд, заслуговує позиція
Н.І. Рейнвальд, а саме – позиції стосовно співвідношення мотиву і емоції [8].
Питання про функції мотиву (спонукальної, регуляторної, селективної,
смислоутворюючої) доречно розглянути в контексті процесу реалізації суб’єктом
конкретної діяльності.
Дана проблема щодо визначення мотиваційної структури до занять фізичною
культурою підлітків в умовах перебудови в освітньому просторі фізичного виховання
залишається актуальною.
Дослідження виконано відповідно Зведеного плану НДР в сфері фізичної
культури і спорту на 2011-2015 рр. Міністерства України у справах сім’ї, молоді та
спорту за темою 3.1. «Вдосконалення програмно-нормативних засад фізичного
виховання в навчальних закладах» (номер державної реєстрації 0111U001733).
Мета досліджень – визначити мотивацію до занять фізичними вправами
підлітків, що навчаються в 6-9 класах.
Методи та організація досліджень. Для досягнення мети були використані такі
методи дослідження: аналіз даних науково-методичної літератури, програм з фізичної
культури [10 та інш.], узагальнення досвіду передової педагогічної практики,
соціологічні, фізіологічні та психологічні методи дослідження, педагогічне
тестування, методи математичної статистики. Дослідження проводились на базі
середніх шкіл м. Києва з 240 школярами 6-9 класів у віці 11-15 років.
Результати досліджень та їх обговорення. Для вивчення структури мотивації
учнів 6-9 класів нами було здійснено факторний аналіз, в основі якого були
використані 91 змінна, як у хлопців так і у дівчат, до складу яких увійшли
антропометричні та функціональні показники, результати фізичної підготовленості та
фізичної працездатності, показники фізичного здоров’я за методикою
Г.Л. Апанасенко, особливості формування ціннісних орієнтацій за методикою М.
Рокича, результати тесту шкільної тривожності за методикою Філліпса, відношення
учнів до предмета «Фізична культура», вивчення потреб, мотивів та інтересів
школярів до різних видів рухової активності (за допомогою анкетування), визначення
рівня володіння теоретичними знаннями з предмету «Фізична культура» та добовий
режим рухової активності підлітків.
У результаті факторного аналізу хлопців і дівчат 6-9 класів було виділено від
шести до дев’яти факторів у відповідності до критичних 6%. Найбільша кількість
факторів визначається у хлопців 8 і 9 класів із загальним внеском 78,08% і 66,7%
відповідно (табл.1).
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Таблиця 1
Факторна структура компонентів мотивації до занять фізичними вправами підлітків 6-9 класів
Клас
6

7

8

9

стать Фактор 1
Хл
мотивації до
(n=30) занять фізичною
культурою
15,71%
Д
соціальної
(n=30) корисності

Фактор 2
рухової
активності

Фактор 3
Фактор 4
шкільної
фізичного
тривожнос-ті розвитку

Фактор 5
самоствердження

12,33%
самозорганізованості

10,17%
фізичного
розвитку

22,71%
Хл
соціальної
(n=30) корисності

12,6%
емоційнооцінного
ставлення
17,56%
силових
здібностей

15,24%
самовдосконалення

13,93%
фізичного
розвитку

10,09%
функціональних
можливостей
11,2%
рухової
активності

11,57 %
Д
мотивації до
(n=30) занять фізичною
культурою
14,96%
Хл
соціальної
(n=30) корисності

10,73%
10,00%
самозоргані- емоційнозованості
оцінного
ставлення
13,47%
12,86%
фізичного
самовідпорозвитку
відальності

9,92%
фізичного
розвитку

9,98%
8,05%
мотивації до
занять фізичною
культурою
9,71%
шкільної
мотивації до
тривожності
занять фізичною
культурою
9,35%
8,30%
6,42%
шкільної
самоствердже- самовдосконатривожності ння
лення

9,01%
силових
здібностей

8,33%
рухової
активності

12,72%
Д
соціальної
(n=30) корисності
14,65%
Хл
соціальної
(n=30) корисності

10,9%
функціоналльних
можливостей
10,17%
силових
здібностей

13,3%
Д
соціальної
(n=30) корисності

9,3%
9,07%
самозоргані- самовідпозованості
відальності

9,35%
7,44%
7,29%
самозорга- шкільної
мотивації до
нізованості тривожності занять фізичною
культурою
8,64%
7,86%
7,76%
емоційно- фізичного
мотивації до
оцінного
розвитку
занять фізичною
ставлення
культурою
8,27%
7,51%
6,82%
шкільної
рухової
мотивації до
тривожнос- активності
занять фізичною
ті
культурою
8,17%
7,68%
7,43%

13,12%

10,24%

10,59%
фізичного
розвитку
9,2%
самовдосконалення

8,72%
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Фактор 6
самозорганізованості

Фактор 7
самовдосконалення

7,06%
6,97%
функціональ-них шкільної
можливостей
тривожності
7,01%
самовдосконалення
7,56%
рухової
активності
6,43%
самовдосконалення
7,13%

Фактор 8

Фактор 9

мотивації до
самовдосзанять фізич-ною коналення
культурою
6,52%
6,26%

функціоналльних
можливостей
6%
силових
здібностей
6,8%
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На першому місті за загальною сумою внеску у всіх вікових групах виділяється
фактор «соціальної корисності» при освоєнні предмету «Фізична культура» (табл. 2).
До нього увійшли такі якісні характеристики як «заняття фізичною культурою сприяє
розвитку загальної культури» (r=0,856), «вимагає спостережливості, кмітливості»
(r=0,926), «хороші стосунки з викладачем» (r=0,825). У цей фактор увійшли такі
термінальні цінності, як «впевненість у собі» (r=0,883) і «суспільне визнання»
(r=0,748), тобто ті цінності, які не увійшли до пріоритетних у загальному рейтингу
термінальних цінностей. Це може свідчити про те, що їм не надають належної уваги
при організації процесу фізичного виховання в школі, а вони є вагомими для
формування мотивації до занять фізичним вихованням.
Другий фактор за рейтингом «мотивація до занять фізичним вихованням» у всіх
вікових групах має загальний внесок 75,33% з майже однаковим розподілом у
хлопців (35,47%) і дівчат (39,86%). Він об’єднує показники, що стосуються інтересу
до предмету «Фізична культура»: «цікаво проводяться заняття» (r=0,940), «предмет
цікавий» (r=0,745), «сприяє додатковим заняттям у спортивній секції» (r=0,838).
Третім вагомим фактором, характерним у більшому ступені для дівчат (64,74%)
є «самозорганізованість». У хлопців він відмічається тільки в шостому класі (9,98%).
В цей фактор увійшли такі інструментальні цінності як: «ефективність у справах»
(r=0,884), «вихованість» (r=0,860), «дисциплінованість» (r=0,780), «самоконтроль»
(r=0,760). Можна вважати, що «самозорганізованість» є гендерною ознакою і
стимулюючим чинником до занять фізичним вихованням для дівчат.
Таблиця 2
Загальна структура мотивації до занять фізичним вихованням підлітків 6-9
класів
Внесок у
Внесок у
Загальний
Назва фактора
Ранг
хлопців,%
дівчат,%
внесок, %
Соціальної корисності
37,59
50,48
88,07
І
Мотивація до занять фізичним
35,47
39,86
75,33
ІІ
вихованням
Самозорганізованість
9,98
64,74
74,72
ІІІ
Фізичний розвиток
38,5
32,14
70,64
IV
Самовдосконалення
33,38
21,66
55,04
V
Шкільна тривожність
27,64
24,36
52,0
VI
Емоційно-оцінного ставлення
8,27
30,42
38,69
VIII
Рухової активності
35,82
7,68
43,5
VII
Силових здібностей
29,36
6,8
36,16
IX
Функціональних можливостей
13,25
21,37
34,62
X
Самоствердження
10,09
7,06
17,15
XI
Звертає увагу в структурі мотиваційних факторів - «фізичний розвиток»
(70,64%), що практично однаково з’являється як у хлопців, так і у дівчат (38,5% і
32,14% відповідно). Однак, показники, які об’єднав цей фактор дещо різняться у
статевих групах. Так у хлопців у більший мірі в кожній віковій групі до цього
фактору входять такі показники як: обхват грудної клітки (r=0,872), обхват тазу
(r=0,874), індекс Кетле (r=0,925), маса тіла (r=0,940). У дівчат об’єднуються
показники довжини тіла (r=-0,950), обхват талії (r=-0,942), маса тіла (r=-0,924), індекс
Кетле (r=-0,881) і бажання займатися в спортивній секції (r=0,891). Зворотній зв’язок
між цими показниками може свідчити, що у спортивних секціях займаються тендітні
дівчата з гарною фігурою, а перевищення маси тіла, обхвату талії, тобто зайвої
повноти може бути лімітуючим фактором для мотивації дівчат приймати участь у
заняттях фізичним вихованням разом з хлопцями.
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Досить вагомим в більшій мірі для хлопців (33,38%) ніж для дівчат (21,66%) є
фактор самовдосконалення. Характерними компонентами цього фактор є: «заняття
фізичним вихованням потрібно для майбутньої роботи» (r=0,885), «для покращення
здоров’я» (r=0,727), «впевненості у собі» (r=0,768), «отримання задоволення»
(r=0,733).
У загальній структурі мотивації до занять фізичним вихованням виділяється
такий фактор як «шкільна тривожність» (52%), що пов’язаний з негативними
мотивами перевірки знань (r=0,818), низький протидії стресу (r=0,818), страху
невідповідності очікуванням оточуючих (r=0,798), фрустрації потреби у досягненні
успіху (r=0,708). Він відмічається у хлопців 6-х класів, хлопців і дівчат 7-8 класів і
дівчат 9-х класів.
Гендерними особливостями структури мотивації до занять фізичним
вихованням у дівчат є значний внесок емоційно-оцінного ставлення до
навколишнього середовища, до хороших і вірних друзів (r=0,896), щасливого
сімейного життя (r=0,859), любові (r=0,900), творчості (r=0,916), пізнання (r=0,863),
рівності (r=0,718), життєрадісності (r=0,746).
У чоловічої статі переважають фактори рухової активності (35,82%) і силових
здібностей (29,36%).
Значно вагомим в більшій мірі для дівчат (21,37%) ніж для хлопців (13,25%) є
фактор функціональних можливостей. Характерними компонентами цього фактору є:
ЧСС (r=0,928), індекс Робінсона (r=0,877), індекс Руф’є (r=0,902).
Також виділяють в загальній структурі мотивації до занять фізичним
вихованням такий фактор як «самоствердження», що пов’язують з терпимістю
(r=0,861), самоконтролем (r=0,805) та впевненістю у собі (r=0,752).
Аналіз наукових даних [1, 2 та інш.] з проблеми формування мотивації підлітків
та результати наших досліджень дозволив виявити протиріччя між складністю
процесу формування ціннісних орієнтацій, що відображає змістовну сторону
спрямованості особистості підлітків до заняття фізичними вправами, і недостатньо
вираженою орієнтацією освітньої практики на рішення поставлених завдань;
наявністю об'єктивно заданого потенціалу в освіті для формування мотивації підлітка
і його недостатньою реалізацією в реальному навчально-виховному процесі
середньої школи; прагненням підлітків до збереження і зміцнення здоров'я,
самовизначення, самореалізації як базових цінностей і відсутністю організаційнопедагогічних умов, що сприяють реалізації цього в навчально-виховному процесі
середньої школи.
Висновки. 1. Таким чином, можна констатувати, що показники використані в
процедурі факторного аналізу, є інформативними та дають достатньо повну
характеристику компонентів мотиваційної структури до занять фізичними вправами
школярів 6-9 класів, яка має статеві відмінності, а саме у хлопців поступовий перехід
від домінування мотивації до занять фізичними вправами в 6 класі до поступового
зниження його значення в 8 та 9 класах, в той же час у дівчат спостерігається низька
мотивація до занять фізичними вправами в 6 класі, суттєве підвищення в 7 класі та
зниження її значення в 8 та 9 класах.
2. Отримані дані факторного аналізу компонентів мотиваційної структури до
занять фізичними вправами підлітків, що навчаються в 6-9 класах, дають можливість
вчителю фізичної культури скорегувати педагогічні підходи та зміст уроків фізичної
культури у відповідності до сучасної програми з предмету «Фізична культура», та
занять фізичними вправами в цілому в залежності від інтересу учнів до обраних
видів спорту, з одного боку, та особливостей ставлення учнів до організації цих
занять.
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Перспективи подальших досліджень. Вивчення чинників, що впливають на
інтереси підлітків до занять фізичними вправами в процесі урочних і позаурочних
формах занять.
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АННОТАЦИИ
СТРУКТУРА МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ C
ПОДРОСТКАМИ 6-9 КЛАССОВ
Олеся Ищенко
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
В статье рассмотрены вопросы формирования мотивации у подростков к занятиям
физическими упражнениями. Цель исследований - определить мотивацию к занятиям
физическими упражнениями подростков в 6-9 классах. Проводился факторный анализ
антропометрических, функциональных показателей, результатов физической подготовленности и
физической работоспособности, показателей физического здоровья, ценностных ориентаций,
результатов теста школьной тревожности, теоретических знаний и отношения учащихся к
предмету «Физическая культура», двигательной активности подростков. Представлена структура
мотивации к занятиям физическими упражнениями подростков 6-9 классов, которая позволяет
учителю физической культуры рационально подобрать педагогические подходы и содержание
уроков физической культуры в соответствии с программой.
Ключевые слова: мотивация, подростки, физическая культура
СТРУКТУРА МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ З
ПІДЛІТКАМИ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ В 6-9 КЛАСАХ
Олеся Іщенко
Національний університет фізичного виховання і спорту України
У статті розглянуті питання формування мотивації у підлітків до занять фізичними
вправами. Мета досліджень - визначити мотивацію до занять фізичними вправами підлітків, що
навчаються в 6-9 класах. Проводився факторний аналіз антропометричних, функціональних
показників, результатів фізичної підготовленості та фізичної працездатності, показників
фізичного здоров'я, ціннісних орієнтацій, результатів тесту шкільної тривожності, теоретичних
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знань і відношення учнів до предмета «Фізична культура», рухової активності підлітків.
Представлена структура мотивації до занять фізичними вправами підлітків 6-9 класів, що
дозволяє вчителю фізичної культури раціонально підібрати педагогічні підходи та зміст уроків
фізичної культури у відповідності з програмою.
Ключові слова: мотивація, підлітки, фізична культура.
STRUCTURE OF MOTIVATION TO EMPLOYMENT BY PHYSICAL EXERCISES
WITH TEENAGERS GRADES 6-9
Olesya Ishchenko
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
The article discusses questions of formation of motivation at teenagers to employment by
physical exercises. The aim of research - to determine the motivation for employment by physical
exercises teenagers in grades 6-9. Was conducted a factor analysis of anthropometric, functional
indicators, results physical preparedness and physical performance, indicators of physical health,
values, test results school anxiety, theoretical knowledge and attitudes of pupils to the subject "Physical
Culture", motor activity of teenagers. Shows the structure of motivation to employment by physical
exercises teenagers grades 6-9, which allows the teacher of physical culture rationally choose
pedagogical approaches and content of physical education lessons in accordance with the program.
Key words: motivation, teenagers, physical culture

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В КОЗАЦЬКУ ДОБУ НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Софія Кайдан, Романа Сіренко, Лариса Горлова
Львівський національний університет імені Івана Франка
Доба козацтва є знаменним періодом в українській історії. Одним із знакових і
визначальних факторів, що сформували цілісне явище в культурі, визначили
подальший розвиток держави. Як культурний феномен козацтво стало прообразом
сили, волі, незалежності та гідності. На сучасному етапі розвитку української історії
та культури важливим є звернення до героїчних сторінок нашої історії, формування
свідомості молоді її патріотизму. Важливу роль у козацькому житті займали фізичні
вправи, адже тільки сильний, вправний, спритний міг вести успішну боротьбу з
чисельними загарбниками українських земель: турками, татарами, польською та
російською знаттю. Звернення до давніх традицій фізичної культури, що беруть свій
початок від княжих часів і зазнали значного розвитку в козацьку добу є неймовірно
актуальним завданням сьогодення. Вправи, які виконували козаки для зміцнення
постави, плечового поясу, рук, ніг, форми вільної боротьби з певною адаптацією
можна використовувати під час занять фізичним вихованням серед студентів та
школярів старших класів основної групи. Активно використовувати на заняттях із
фізичної культури методи народного фізичного виховання, таким чином
безпосередньо долучаючись до українських традицій. Залучення історичних фактів
дозволяє реалізувати міжпредметні зв’язки у процесі навчання фізичній культурі, що
є одним з ключових питань в сучасній освіті та науці. До вивчення фізичної культури
в козаків зверталася низка дослідників, зокрема Ващенко І.М., Козерук Ю. В.,
Буланов О. М., Шурхал І. А. [1] Тригуб П. М., Довгань Н. Ю [2], Приступа Є. [3] та
інші. Джерелами інформації про розвиток фізичної культури та спорту в різні
історичні періоди здебільшого є літописні матеріали, спогади мандрівників, а також
живописні полотна відомих художників, що в своїх творах зображували
кульмінаційні моменти спортивних забав, ігрищ тощо.
Метою статті є аналіз основних фізичних вправ, якими вправлялись козаки та
змагань, в яких вони традиційно брали участь. У статті вперше пропонується аналіз
фізичних вправ козаків на основі творів образотворчого мистецтва різних періодів.
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На теренах України козацьке військо, а саме козаки з’являються ще в 14 ст.
Вільні воїни, що захищали свою землю, свій народ. Об’єднувалися в невеликі групи,
що існували за умов дотримання чітких норм та правил поведінки. Слово “козак”
тюркського походження і в перекладі означає “вільна людина”, “воїн”, “степовий
розбійник”. Варто зазначити, що козаки не загарбники, вони воювали з ворогами на
рідній землі, і часто потерпали від несподіваних набігів, тому одним із важливих
моментів військового вишколу був захист. Козаки традиційно жили за дніпровськими
порогами, споруджували укріплення, які називали січчю, звідси і термін “Запорізька
Січ”. Історія українського козацтва поділяється науковцями на кілька основних
періодів: 1) 1489–1591 роки – утворення козацтва, становлення основних форм
існування, управління та ієрархії; 2) 1591–1647 роки – період укріплення козацтва як
вагомої військової структури, виокремлення в суспільний стан, формування ідеї
національно-визвольного руху; 3) 1648–1664 роки – участь козаків у Визвольній війні
українського на роду, під проводом Богдана Хмельницького, період державницького
формотворення; 4) 1664–1709 роки – період активної військової та політичної
боротьби з зовнішніми загарбниками: Москвою, Кримським Ханством, Туреччиною;
5) 1709–1775 pоки – один із найскладніших періодів в історії козацтва, боротьба за її
збереження та остаточна ліквідація її російським царизмом.
За легендою засновником Січі був реальний персонаж Байда Вишнивецький,
оспіваний козаками в думах та переказах. Однак істориками підтверджено, що
козацькі загони існували значно раніше. Тому Байду Вишнивецького можна вважати
найвідомішим першим лідером козацької спільноти. Ні знатність роду, ні станове
походження, ні вік не мали на Січі особливого значення. Цінувались перш за все
особисті якості: хоробрість, розум, винахідливість. Постійні заняття військовою
справою шліфували військову майстерність козаків. Історія козацтва – це постійні
війни: з турецьким султаном, кримським ханом, шляхетською Польщею. Вміння
козаків воювати вражало Європу, і багато хто з монархів не відмовлявся від послуг
запорожців, у тому числі й російські царі. Основу війська складала піхота, посилена
артилерією. Кіннота була менш чисельною. На озброєнні були мушкети, пістолі,
шаблі, келепа (бойові молотки), лук і стріли. Для вмілого володіння зброєю (шаблі та
списи були доволі важкими), вправної їзди на конях, сплавів на човнах-чайках
вимагало високої фізичної підготовки, постійних тренувань, а також вправлянь у
боротьбі, перетягуванні канату тощо.
Про міцні традиції фізичної культури на теренах України маємо інформацію з
княжого періоду. Саме в цей час сформувалася чітка система фізичного виховання
дітей та молоді, своєрідного – “посвячення”, ініціації їх у воїни. Змалечку дітей
навчали верховій їзді, стрільбі з лука, вправному володінню списом та арканом. З 12
років хлопчиків навчали справжній військовій справі, адже захист власної землі,
родини було одним із найважливіших завдань чоловіка. Виховання молоді в
Давньому Києві відповідало системам виховання в Західній Європі, інституту
лицарства. Фізична культура княжого періоду була обумовлена обрядами і ритуалами,
що склали певну систему підготовки людини до праці та виконання військових
обов’язків. Фізичні вправи поділяли за віком. Так, в три роки хлопця саджали на
коня, а обряд цей назвали “постриги”. У сім років хлопчик переходив від
материнського виховання під нагляд чоловіків (батька або старійшин роду) і
розпочинав навчання грамоті, стрільбі з лука, володінню списом, арканом, їзди верхи.
В 12 років хлопчик вважався напівдорослим юнаком і до його навчання залучали
“військові хитрощі”. З 17 років юнак вважався дорослим і змужнілим.
Найважливішим вмінням воїнів було володіння різними видами зброї.
І. Крип’якевич, досліджуючи питання військово-фізичної підготовки молоді у період
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формування Київської Русі, відмічає, що “молодий воїн мусів пізнати всякі роди
зброї, різні способи боротьби та лицарських вправ, мусів навчатися кидати списом,
стріляти з лука, володіти мечем і шаблею, рубати сокирою, їздити верхи конем,
ходити на лови, веслувати, боротися рукопаш. Це були тодішні спорти й підготовка
до війни” [4, с. 37]. Найголовнішими засобами фізичної фізичної підготовки в цей
період були різноманітні ігри та фізичні вправи, тісно пов’язані з трудовою та
військовою діяльністю. Юнаки змагались у плаванні, стрільбі з лука, кінських
“ристалищах”, метанні спису. Серед дорослих користувалась певною популярністю
гра з биком, або правильніше буде говорити – двобій людини з роз’ятреною
твариною. Як зазначає О. Гречанюк в лекційному курсі “Історія фізичної культури”,
що на Україні ще з докняжих часів були розповсюджені різноманітні види дужання
(боротьби). Дужання, як один із ефективних засобів фізичного виховання, мало
багато різновидів. Це боротьба “на ременях”, “спас”, “навхрест” тощо. Важливими
засобами військово-фізичної підготовки воїнів були двобої на палицях. Варто
зауважити, що в Русі культ меча був настільки великий, що меч застосовувався
виключно у військовому поході. Відомо, що навіть проти повсталих смердів князі
воювали іншою зброєю – бойовими сокирами. А в мирні часи всі постійно
вправлялися, в так званих, двобоях на палицях, у чому вважалися неперевершеними
майстрами. Суттєвим засобом фізичної підготовки воїнів були лови [5]. Значно
впливали на розвиток фізичної підготовки різноманітні об’єднання, зокрема
мисливців, стрільців із лука, мечників тощо. Навчання в них сприяло розвитку
військового мистецтва. Згодом ці традиції вповні були використані козаками.
У часи козацької доби щоденний побут українців супроводжувався чисельними
іграми, забавами, що здебільшого поділялися за сезонністю. Найбільш відомі
традиції збереглися і до наших днів, зокрема стрибання через вогнище на свято Івана
Купала. Обжинки супроводжувалися ритуальними танцями та кулачними боями між
хлопцями, однією з найважливіших умов було не завдати супернику серйозної
шкоди. Взимку на вечорницях теж практикували доволі рухливі ігри. Хорошу
фізичну форму допомагало підтримувати загартовування. Козаки купалися в річках з
ранньої весни до пізньої осені, декотрі занурювалися в ополонки і взимку. Більшість
українських сіл розташовувалася на берегах річок і плавання було звичною розвагою
дітей та молоді, а згодом козаки регулярно перепливали дніпровські пороги. У
чисельних свідченнях сучасників зафіксовано, що козаки перепливали значні відстані
під водою, дихаючи через очеретину. Такі довгі дистанції вимагали надзвичайно
високої фізичної підготовленості та плавецької майстерності.
Фізична культура не розглядалася як окремий вид діяльності, а служила, в
першу чергу, як основа військово-фізичного виховання усього народу. Домінуючу
роль у ній відіграв національний ідеал духовної і тілесної досконалості особистості,
уособленням якого став образ козака, захисника рідної землі. Культ героїчної
особистості козака-запорожця призвів до загального залучення дітей і молоді до
народних фізичних вправ і рухливих ігор, переважно військово-фізичної
спрямованості. У втіленні фізичної культури в побут українського народу, збагаченні
її форм і методів, за рахунок власних вдосконалень і запозичень, відіграли важливу
роль такі елементи існуючої системи, як школи, парубоцькі громади, мандрівні борці,
чумакування та інші [1].
Орієнтація на військову підготовку сприяла популяризації фехтуванню,
метанню списа, єдиноборств. Особливо популярними були кулачні бої. Кулачний бій
в історичних джерелах має різні назви, однак традиційно усталені правила [6], які в
першу чергу сприяли чесній боротьбі, здоровій конкуренції, вихованню
високоморального та патріотичного духу. Поєдинки козаків відбувалися у вигляді
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контактного єдиноборства суперників за допомогою ударів, захоплень, кидків без
застосування зброї. Протиборство в кулачному бою традиційно відбувалося у три
етапи. Підготовка “зачин”, основна і заключна частини. В змаганнях брала участь
більшість чоловіків , починаючи з хлопчиків, які досягли семирічного віку. Діти,
підлітки брали участь у “зачині”, зрілі хлопці в основній частині бою, кульмінація
досягалася, коли до масового поєдинку залучалися козаки. Під час змагань суворо
дотримувалися правил, а саме: не бити лежачого, не вдаряти суперника ногами, не
нападати ззаду, не використовувати в бою жодних предметів, що можуть травмувати
суперника. З появою крові індивідуальні сутички припинялися [2]. Мандрівні кулачні
бої описує в своєму літературному творі “Тетерівна” Тарас Шевченко.
Бої навкруги, “навхрест”, “спас”, “на раменах” як види народної боротьби, були
поширеними серед козаків. Своєрідний синтез бойового мистецтва та танцю “гопак”
став вершиною майстерності козаків. Низка дослідників у гопаку вбачає основи
бойового мистецтва високого рівня, зокрема відходу від ударів суперника, нанесення
ударів ногами, стрімких контратак. Окремі елементи та прийоми активно можуть
використовуватися в контактному бою. Назви прийомів мали традиційні українські
назви. Способи ведення бою ногами проти нижньої частини тіла – “повзунці”,
ураження тулуба супротивника – “тинки”. Важлива частина – це удари ногами в
стрибку в повітрі. “Розножка” – удар у стрибку обома ногами в сторону, “щупак” –
удар двома ногами вперед, “пістоль” – удар однією ногою в стрибку. Найголовнішою
характерною ознакою козацького гопака було те, що цей своєрідний вид двобою
базувався виключно на глибоких джерелах філософії українського народу [7].
Українське козацтво широко представлене в образотворчому мистецтві. Історія,
пов’язана із українським козацтвом у ХVІІ–ХVІІІ ст., стала феноменом не лише в
Україні, але й у країн-сусідів. До теми козацтва у своїй творчості зверталося
надзвичайно багато художників. Перші твори, здебільшого належать мандрівним
митцям, сучасникам славних козацьких подвигів. Художники створювали не тільки
парадні портрети козацької старшини, але й створювали зарисовки козацького
щоденного життя, побуту, роботи, військового вишколу та фізичних вправ.
Особливої популярності козацька тематика набуває в період ХІХ ст., саме в цей
час зростає зацікавлення ідеалами козацького життя, оповитими легендами
військовими походами, прагненням до волі та справедливості. Художники мандрують
територією України, вивчають побут народу, роблять зарисовки з натурних
спостережень, особливу увагу зосереджують на артефактах козацького періоду.
Водночас, саме у ХІХ ст. формується образ козака, його зовнішність надзвичайно
приваблива, це стрункі, сильні, треновані воїни, якими захоплюються впродовж
століть.
До козацької тематики в своєму живописі звертається польський художник
Вацлав Павлішак. У картині “Повернення з нареченою” художник зосереджує свою
увагу на постаті козака. Це молодий чоловік з привабливими рисами обличчя,
особливого завзяття якому надають тонкі чорні вуса, з традиційною для козаків
люлькою. На особливу увагу заслуговує легкість, з якою парубок їде на коні, в
трактуванні його постави, рухах прочитується надзвичайна майстерність. Однією
рукою козак підтримує люльку, інша зігнута в лікті, за спиною висить велика шабля.
Варто зазначити, що козак не тримається за вуздечку, а вільно балансує на високому
коні. Ще одна робота Вацлава Павлішака “Лучник”, створена в 1866 році, демонструє
момент коли молодий вершник випустив стрілу. Його тіло дещо відхилене назад,
сповнене внутрішньої напруги, і водночас абсолютно статичне, погляд зосереджений.
Художник передає одне з важливих вмінь тогочасного воїна – стрільбу з лука, що
сьогодні є одним з популярних видів спорту і входить в програму Олімпійських ігор.
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Вправне вміння козаків володіти шаблею, нагайкою, арканом та верховою
їздою, що досягаються тільки багаторічними тренуваннями тіла та духу, демонструє
в роботі “Поразка татар” львівський художник Артур Гротгер. Зображення
присвячене кульмінаційному моменту битви між козаками та татарами. Татарське
військо втікає, козаки намагаються знищити ворогів, стрімко їх наздоганяючи. Як і в
більшості творів образ козака – це образ воїна. Варто зазначити, що козаки не носили
важких обладунків і художник з особливою увагою передає саме треноване тіло.
Динаміку та гармонію рухів. Доцільність кожного маневру та елементу ведення бою.
Коні під козаками практично не торкаються землі, постаті чоловіків зображені в
традиційних для жокеїв зігнутих позах, що значно покращую аеродинаміку. І дають
нам можливість вкотре підкреслити важливість фізичних вправ для захисника
вітчизни.
Традиційні козацькі забави ілюструє в своїй картині “Стрільба з лука” Йозеф
Брандт. В багатофігурній композиції на полі на фоні замку зображено тогочасні
традиційні розваги та гуляння. На першому плані козаки на конях намагаються на
ходу поцілити з лука в встановлений на високій жердині полотняний клунок з
соломою в середині. На особливу увагу заслуговує емоційне зосередження козака,
який стріляє, і створює з конем та луком єдине ціле. Твір Йозефа Брандта яскраво
ілюструє козацьке життя, демонструє майстерність лучників, показує нам їхній
фізичний стан, а також підтверджує чисельні усні та письмові згадки про високий
рівень фізичної культури в козаків.
Таким чином, можемо підсумувати, що українські козаки були традиційним
об’єктом зацікавлення серед істориків, письменників, художників різних історичних
періодів та країн. Їхня фізична витривалість, вправність, вміле володіння зброєю
викликало неймовірне захоплення. Особливої популярності козацька тематика
набуває в українському та польському живописі в другій половині ХІХ ст., а одним з
поширених сюжетів стають козацькі розваги, змагання тощо. Аналіз творів
образотворчого мистецтва дає можливість дослідження основ фізичних вправ у
козацьку добу, та використання давніх українських традицій у розробці сучасних
спортивних програм.
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АНОТАЦІЇ

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В КОЗАЦЬКУ ДОБУ НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Софія Кайдан, Романа Сіренко, Лариса Горлова
Львівський національний університет імені Івана Франка
Козацька доба є одним із визначальних періодів в історії української культури, часом
формування фізично та духовно розвинутої, гармонійної людини. Важливе значення в житті
козаків займала фізично-військова підготовка. Було сформовано цілий цикл фізичних вправ,
серед яких особливе місце відводилося верховій їзді, стрільбі з луку, кулачному бою,
фехтуванню, плаванню. В статті, на основі творів образотворчого мистецтва, проаналізовано
особливості фізичної підготовки, традиційні козацькі розваги на основі фізичних вправ.
Ключові слова: козаки, стрільба з луку, фехтування, плавання, фізичні вправи.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В КАЗАЧЕСТВА НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
София Кайдан, Романа Сиренко, Лариса Горлова
Львовский национальный университет имени Ивана Франко
Козацкая эпоха является одним из определяющих периодов в истории украинской
культуры, временем формирования образа физически и духовно развитой, гармоничной
личности. В жизни козаков важное место занимали физическая и военная подготовка. Был
сформирован цикл физических упражнений, среди которых особое место занимала верховая
езда, стрельба из лука, кулачный бой, фехтование, плавание. В статье, на основе произведений
изобразительного искусства, проанализированы особенности физической подготовки,
традиционные козацкие развлечения на основе которых физических упражнений.
Ключевые слова: козаки, стрельба из лука, фехтование, плавание, физические
упражнения.
PHYSICAL CULTURE DURING THE COSSACKS EPOCH BASED ON WORKS OF
FINE ARTS.
Sofia Kaidan, Romana Sirenko, Larissa Gorlova
Lviv National Ivan Franko University
The Cossacks era is one of the determinant periods in the history of Ukrainian culture, the time of
creation an image of a harmonious physically and spiritually developed individual. Physical and
military training was of great importance in Cossacks’ life. A series of physical exercises was formed,
with dominant role given to riding, archery, fistfight, fencing and swimming. Based on the works of art,
the paper analyses features of sportsmanship and traditional Cossack entertainment grounded on
physical exercises.
Key words: Cossacks, archery, fencing, swimming, physical exercises.

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ
Лілія Кіріченко
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Постановка проблеми. Найважливішим показником добробуту суспільства є
здоров’я людини як один з чинників національної безпеки держави. За останні роки в
Україні спостерігається негативна тенденція в динамці показників здоров’я більшості
сучасних школярів, зниження у них рівня фізичного розвитку, фізичної
підготовленості, а також зростання шкідливих звичок (куріння, алкоголізм, вживання
наркотичних речовин). Серед факторів, що впливають на рівень фізичного здоров'я
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учнів (екологічних, біологічних, соціально-економічних та ін.), значне місце займає
існуюча система фізкультурної освіти та виховання.
Багато хто з авторів у своїх працях підкреслюють необхідність перегляду
підходів до фізичного виховання, побудови їх як комплексну, ефективну і сучасну
систему і вказують на те, що особливостями нових підходів до фізкультурнооздоровчої роботи є їх гуманістична спрямованість, застосування особистісноорієнтованих форм і методів навчання, задоволення інтересів кожного, комплексний
характер виховного впливу [1; 3; 4]. Дана ситуація висуває на порядок денний
проблему модернізації сучасної системи фізичного виховання.
Робота виконана за планом роботи Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні 10 років в нашій країні і
за кордоном збільшилась кількість наукових робіт, що свідчать про погіршення
фізичної підготовленості молодого покоління, про сталий процес дефіциту рухової
активності [1; 2; 7; 8; 10]. В них також відображаються спроби удосконалення та
оновлення фізичного виховання школярів в сучасних умовах, пропонуються
різноманітні підходи до змісту, побудови і організації фізичного виховання, тобто ми
можемо говорити про його модернізацію.
Існує багато визначень терміну "модернізація". В перекладі з англійської
(modernisation) та німецької (Modernisiurung) мов він означає надання сучасного
характеру чому-небудь, пристосування до сучасних стилів, поглядів, ідей, уподобань,
потреб. Сам термін стався від французького слова "moderne", що означає "сучасний",
"новітній".
На думку видатного польського соціолога П. Штомпка, модернізація – це
синонім всіх прогресивних соціальних змін, коли суспільство рухається вперед. Ще
одне визначення терміну "модернізація" за П. Штомпка визначається як перехід від
традиційного суспільства до сучасного, тобто орієнтація на інновації, переважання
інновацій над традицією.
Отже під модернізацією розуміється процес оновлення у відповідності з новими
сучасними вимогами. Таке визначення модернізації можна віднести не тільки до
соціальної, політичної, але й до культурної сфер життя. У тому числі можна говорити
й про модернізацію фізичної культури та фізичного виховання.
За останні десятиліття у нашій країні і за кордоном усе частіше спостерігається
критика сучасного фізичного виховання, особливо його організації і результатів в
навчальних закладах. Деякі автори навіть висловлюють таку думку, що багато
шкільних програм фізичного виховання перебувають у глибокій кризі [4; 6; 7; 9].
Стан здоров’я школярів, низький рівень рухової активності та смертельні випадки під
час занять фізичною культурою та спортом стали передумовою для модернізації
фізичного виховання.
Основна мета модернізації фізичного виховання – особова орієнтація на дитину,
облік її індивідуальних особливостей, можливостей оволодіння знань та умінь у
власному темпі. Тож можна сказати, що одним з перспективних напрямків
модернізації системи фізичного виховання підлітків у XXI сторіччі є реалізація
особистісно-орієнтованого підходу в освіті фізичного виховання.
Питаннями модернізації фізичного виховання в Україні та реалізацією
особистісно-орієнтованого підходу з врахуванням індивідуальних особливостей
підлітків науковці займаються не один рік. Значну увагу аналізу напрямків
модернізації фізичного виховання приділяли у своїх працях Т. Круцевич, Є.
Вільчковський, М. Булатова, О. Отравенко, Б. Москаленко, П. Мухін, В. Платонов, Б.
Шиян та ін. Одні науковці віддають перевагу оздоровчому направленню, другі –
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спортивно-орієнтованому, треті – освітньому. На сьогоднішній день внаслідок
недостатності уваги до загальноосвітньої спрямованості предмета "Фізична
культура" відбувається його "випадіння" із системи загальної освіти. В той же час
завдання уроку фізичної культури вирішується не в повному обсязі, що позначається
на результативності фізичної культури у школі (С. Євсєєв, А. Грудок, В. Лук'яненко).
На думку деяких фахівців (А. Тихонов, В. Лук'яненко, Т. Віленська) визначальним у
модернізації фізкультурної освіти є підвищення навчального потенціалу предмета
"Фізична культура". Серед ідей модернізації теорії і практики шкільної фізичної
культури вони виділяють дві домінуючі тенденції. Одна з них - орієнтація змісту
предмета на підвищення освітньої спрямованості дисципліни та формування
особистості учня засобами фізичної культури, інша – підвищення тренувального
ефекту навчально-виховного процесу. В. Лук'яненко вважає, що у заняттях з фізичної
культури, крім освітньої складової, має бути присутнім і оздоровча спрямованість, і
тренувальний підхід, тому заняття з фізичної культури мають бути: теоретичними,
практико-методичними, практичними [4]. Провідні вчені та фахівці (Т. Круцевич, В.
Бальсевич, К. Лубишева, В. Лях, А. Лісовський та ін.) єдині в думці, що сучасна
система фізичного виховання у загальноосвітніх школах потребує оновлення, як у
змістовному, так і в технологічному планах.
Мета дослідження – провести аналітичний огляд сучасних вітчизняних і
зарубіжних публікацій із проблеми модернізації сучасного фізичного виховання в
загальноосвітніх закладах, виявити основні концептуальні підходи до модернізації.
Відповідно до мети в дослідженні були поставлені наступні завдання.
1. Проаналізувати науково-методичну літературу з проблеми дослідження.
2. Вивчити сучасний міжнародний досвід модернізації фізичного виховання
підлітків.
3. Визначити найбільш сучасні напрями модернізації фізичного виховання
школярів в Україні і Польщі.
Результати дослідження та їх обговорення. У 2000 році почався процес
модернізації системи освіти України. Реформа була необхідна, оскільки стан
української освіти нормальним назвати було не можна. Цей процес торкнувся також і
системи фізичного виховання. Турбота про фізичне виховання людини займала і
займає одне з провідних місць на всіх історичних етапах розвитку людського
суспільства. У процесі фізичного виховання школярів вирішуються різноманітні
питання: виховуються морально – вольові якості особистості; виробляється
необхідність в повсякденних заняттях фізичними вправами; формуються
життєвоважливі рухові дії та вміння виконувати їх в різноманітних умовах;
розвиваються рухові якості, необхідні в праці та захисті Батьківщини.
Сучасна концепція фізичного виховання характеризується посиленням його
освітньої і виховної спрямованості як визначальної умови успішності формування
фізичної культури школяра. В період інтенсивного реформування освіти, виникає
необхідність в перегляді традиційних засобів і методик викладання фізичної культури
в школі. Зазвичай процес фізичного виховання в освітньому закладі зводиться до
формування фізичного розвитку школярів, їх рухових умінь і навичок. Але фізичне
виховання людини включає в себе три основні складові: соціально-психологічну,
інтелектуальну і рухову. Соціально-психологічне виховання зводиться до формування
життєвої філософії кожного підлітка, його переконаності і уважного ставлення до
здорового способу життя. Інтелектуальне виховання передбачає формування у
дитини комплексу теоретичних знань, що охоплюють психолого-педагогічні, медикобіологічні та інші аспекти, пов’язані зі знаннями по фізичній культурі. Рухова
складова фізичного виховання дає можливість вирішити ряд завдань – формування
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фізичних якостей, умінь та навичок управління рухами. Звичайно, дуже важко під час
уроків фізичної культури одночасно в рівній можливості працювати з
вищеперерахованими складовими фізичного виховання. Тому важливо утворити в
школі єдиний виховний простір з будь-якої складової виховання.
Останнім часом серед фахівців відбуваються бурхливі дискусії з приводу
вдосконалення процесу фізичного виховання школярів. В. Бальсевич вважає, що
основою підвищення ефективності обов'язкового фізичного виховання дітей,
підлітків є використання технологій оздоровчого, кондиційного і спортивного
тренування. При цьому кожен хто займається повинен мати максимально можливу
свободу вибору виду фізичної активності, її форми.
Програма фізичного виховання школярів передбачає різні форми організації
занять, які можуть певною мірою компенсувати дефіцит рухової активності, що
виникає в умовах насиченого загальноосвітнього процесу. До програми включені
також і позакласні форми занять фізичною культурою і спортом. Однак в реальних
умовах функціонує тільки одна форма – урок фізкультури, що проводиться для
школярів 5 - 6 класів тричі на тиждень згідно з наказом Міністерства освіти і науки
України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від
17.05.2013 № 551. Але через недостачу часу, що по плану відводиться на фізичне
виховання, вирішити ці питання тільки зусиллями школи не можливо. Доповненням
до занять з фізичної культури є самостійні заняття фізичними вправами, що
здійснюються стихійно у вигляді рухливих і спортивних ігор. З огляду на це, окрім
шкільних та позакласних занять фізичною культурою необхідно залучати школярів
до позашкільних занять у спортивних секціях, гуртках для придбання навичок у них
здорового способу життя, свідомого і відповідального ставлення до власного
здоров’я, вдосконалення фізичного розвитку. Позашкільні установи мають більше
можливостей для впровадження інноваційних підходів у сфері фізичного виховання
завдяки своїй мобільності, адаптації до контингенту тих, хто займається. Важливість
цілеспрямованого вирішення цих завдань підкреслюється в Законі України "Про
позашкільну освіту".
Вивчення досвіду фізичного виховання провідних світових країн може
допомогти вирішити низку проблем, які на сьогодні постали перед вітчизняними
науковцями та педагогами, а також стимулювати вдосконалення національної
системи фізичного виховання. Багато авторів (T. Lasota, P. Wrуblewski, K Weller, W.
Barbuto, P. Rymarczyk, J. Owsiański) протягом останнього часу досліджували
широкий спектр питань, пов’язаних з різними складовими процесу фізичного
виховання в різних країнах світу.
В. Пасічник у своїй роботі зробив аналіз сучасного стану фізичного виховання у
навчальних закладах Польщі, висвітив зміни, які відбулися у польській шкільній
освіті, і які стосувалися також модернізації системи фізичного виховання дітей та
підлітків [5]. У 1996 році парламентом Польщі був прийнятий Закон про фізичну
культуру де було зазначено про поступове збільшення уроків з фізичного виховання
до п’яти на тиждень, що поклало початок процесу модернізації фізичного виховання
у школах всіх типів. В більшості польських шкіл за розкладом уроків передбачено 3
години фізичного виховання. Інші 2 години проводяться з учнями у позаурочний час і
також є обов’язковими. Кожен учень сам обирає заняття, які він відвідуватиме у
позакласні години. Також В. Пасічник підкреслив, що за останні десять років однією
із суттєвих проблем шкільної освіти в Польщі є втрата інтересу до занять
фізкультурою і спортом сучасною молоддю. Це пов'язано з одного боку із
зменшенням фінансування на розвиток дитячого та юнацького спорту, а з іншого з
тим, що значний час школярі витрачають на навчальні заняття і підготовку домашніх
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завдань, які вимагають значних психічних і фізичних зусиль, а також на телебачення
та Інтернет.
Система фізичного виховання підлітків польських шкіл, незважаючи на ряд
недоліків, має достатній потенціал, як кадровий, так і науково-методичний для
успішного проведення її модернізації, тобто пристосування системи фізичного
виховання до індивідуальних потреб та інтересів учнів, а також відповідності її
сучасним нормам і критеріям фізичного виховання школярів країн Євросоюзу, до
якого Польща вступила у травні 2004 року.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз науковометодичної літератури, присвяченої питанням модернізації фізичного виховання у
загальноосвітніх школах виявив низку проблем, які необхідно вирішувати для
покращення якості проведення уроку з фізичного виховання:
- питання підвищення ефективності фізичного виховання школярів за останні
роки не втратили своєї актуальності, про що свідчить значна кількість дисертаційних
робіт і наукових публікацій;
- рівень фізичної підготовленості і стан здоров’я школярів в останні роки мають
тенденцію до зниження, що відзначається багатьма дослідниками;
- процес вдосконалення фізичного виховання школярів, поліпшення їх фізичної
підготовленості, в основному будується на основі інтуїції вчителів, а також на основі
використання закономірностей загальної теорії фізичного виховання. При цьому, як
правило, не враховуються індивідуальні особливості школяра.
На наш погляд, серед багатьох причин, що не дозволяють прийняти адекватні
рішення щодо вдосконалення процесу фізичного виховання, є відсутність в освітніх
установах практики вивчення інтересів, схильності учнів до певного виду рухової
діяльності та спорту. Тому у вирішенні проблеми модернізації фізичного виховання
учнів загальноосвітніх шкіл необхідно йти шляхоом подальшого підвищення якості
уроків фізичної культури, з одного боку, а з іншого, інтеграції їх з позакласними та
позашкільними формами побудови занять. Це забезпечить участь школярів у
різноманітних формах рухової активності з урахуванням їх інтересів, стану здоров'я,
віку, статі, фізичної і спортивної підготовленості.
В подальших дослідженнях передбачається провести вивчення проблем
модернізації фізичного виховання підлітків у позашкільних закладах Польщі.
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АНОТАЦІЇ

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ
Лілія Кіріченко
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
У даній роботі проведено аналітичний огляд сучасних вітчизняних і зарубіжних публікацій
по проблемі модернізації сучасного фізичного виховання підлітків у школах. Основна мета
модернізації фізичного виховання – особова орієнтація на дитину, облік її індивідуальних
особливостей, можливостей оволодіння знань та умінь у власному темпі. Одним з перспективних
напрямків модернізації системи фізичного виховання підлітків є реалізація особистісноорієнтованого підходу в освіті фізичного виховання. У статті виявлено основні концептуальні
підходи до модернізації, розглянуто шляхи удосконалення організації фізичного виховання в
системі шкільної освіти.
Ключові слова: модернізація, фізичне виховання, підлітки, особистісно-орієнтований
підхід, напрями модернізації.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ
Лилия Кириченко
Сумской государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко
В данной работе проведен аналитический обзор современных отечественных и
зарубежных публикаций по проблеме модернизации современного физического воспитания
подростков в школах. Основная цель модернизации физического воспитания - личная
ориентация на ребенка, учет его индивидуальных особенностей, возможностей овладения знаний
и умений в собственном темпе. Одним из перспективных направлений модернизации системы
физического воспитания подростков является реализация личностно-ориентированного подхода
в образовании физического воспитания. В статье выявлены основные концептуальные подходы к
модернизации, рассмотрены пути совершенствования организации физического воспитания в
системе школьного образования.
Ключевые слова: модернизация, физическое воспитание, подростки, личностноориентированный подход, направления модернизации.
THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE PROBLEM OF MODERNIZATION OF
PHYSICAL EDUCATION OF ADOLESCENTS
Liliya Kirichenko
Sumy State Pedagogical University named after Makarenko
The article makes an analytical of some modern domestic and foreign publications on the
problem of modernization of physical education of teenagers in schools. The main goal of
modernization of physical education is a child focus with due regard for his individual characteristics as
well as the capacity for absorbing knowledge and skills at their own pace. One of the promising
directions of modernization of the system of physical education of the adolescents is the realization of
the personality-oriented approach in physical education training. The article identifies the major
conceptual approaches to modernization, considers the ways of improving the organization of physical
education in the school system.
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КОМУНІКАТИВНО-АДАПТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У СПОРТИВНОМУ ВИШІ (ДДІФКіС)
Коваленко Н.Л., Дакаленко О. В.
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Постановка проблеми. Сьогодні перед викладачем іноземної мови у
немовному виші, особливо у спортивному, стоїть конкретна задача – намагатися
підготувати за короткий термін спеціаліста, який мав би добре, або мінімально
достатньо володіти іноземною мовою. У цьому плані можна, якщо врахувати
традиційні та інноваційні методи і методичні стратегії викладання іноземної мови,
досягти якісного позитивного здвигу у вивченні іноземної мови, за умови, що
наголос у навчанні та побудові фахово-спрямованих навчальних матеріалів
(посібники, методичні рекомендації та вказівки) робиться на принцип
комунікативності. Окрім читання, письма, перекладу, що утворюють класичне
«заглиблення» у методичні наміри викладання іноземних мов, актуальним, у першу
чергу, є вивчення особливостей усного мовлення, у відповідності до профілю.
Існує цікава думка дослідника-методиста Л. Г. Швець, що поділяється нами, про
те, що «… у тих, хто навчається мають бути сформовані мовні та мовленнєві вміння,
які є необхідними для реалізації головних комунікативних намірів, як інформування,
спонука, відмова, згода, прийняття або неприйняття певного осмисленого рішення»
[19].
Загальне ж «комунікативне рішення» викладача за традиційним навчанням
іноземній мові у немовному виші завжди було орієнтовано на читання, розуміння та
переклад текстів за спеціальністю вишу. Сьогодні необхідно думати про переміщення
акценту у навчанні на розвиток навичок мовленнєвого спілкування на професійні
теми та ведіння дискусій, тим більше, що така робота не заважає розвитку навичок,
вмінь та знань, і, навіть, на них й тримається.
Таким чином, для студента-спортсмена головне – це реалізація акту говоріння у
процесі адаптивної комунікації між двома або багатьма особами.
Зауважимо, що ця теза є актуальною на міжкультурному рівні комунікації –
змаганнях.
Мета дослідження. Розробити концепцію комунікативно-адаптивного підходу
до вивчення іноземних мов у ДДІФКіС.
Завдання дослідження: 1. Вивчити стан проблеми щодо сучасного підходу
комунікативному напрямку навчання іноземної мови у спортивному виші. 2.
Розробити комплексну комунікативну стратегію під час вивчення іноземних мов у
ДДІФКіС в процесі психолого-педагогічної адаптації до навчальної діяльності.
Результати дослідження та їх обговорення. Дослідження психологопедагогічної адаптації студентів-спортсменів до навчальної діяльності в процесі
вивчення іноземних мов проводилось у рамках експерименту нами була створена
безперервна та серйозна методична система роботи зі створення необхідних умов
щодо реалізації експериментального блоку «комунікація (читання, письмо, переклад,
мовлення)».
Для реалізації встановлених задач на кафедрі іноземних мов ДДІФКіС створена
внутрішня система управління процесом експеримену, яка будувалась за різними
опрацьованими методичними принципами-формулами: «програма/план/блок»,
«моделювання» - «проектування» - «викладення (матеріалу)».
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На початку експерименту нами була вивчена література стосовно різних етапів
експерименту та розроблено «концепцію-прототип» (за концепцією А. Н. Щукіна
[20]) у вигляді принципу адаптивних положень, які припускають:
1) знання викладачем особливостей процесу адаптації, що має
віддзеркалюватися у індивідуальному підході до кожного студента, у плануванні
навчального процесу;
2) використовування спеціальних засобів та методів педагогічного впливу на
мету підвищення ефективності процесу адаптації та скорочення його строків;
3) організацію системи виховної та позааудиторної роботи, яка спрямована на
подолання негативного впливу, який пов’язаний з періодом адаптації та
стимулювання пошукової активності студентів у соціальній сфері та соціокультурній
комунікації.
Природньо, що ефективно і системно досягти поставленої мети можна лише на
ґрунті достатньої кількості і різноманітності комунікативно-орієнтованих
підручників, навчальних посібників, роздаткових або медіа-матеріалів. Ми упевнені в
тому, що на заняттях з іноземної мови утворюється та виробляється головна навичка
– це «багатоформна» комунікація, яку студент-спортсмен має реалізувати. Додамо,
що такий принцип допоможе студентові-спортсмену сконцентруватися. Викладачі
будуть здатні «…визначити проблему теоретичного та експериментального
обґрунтування реалізації концентрованого навчання іноземній мові як засобу
формування іншомовної комунікативної компетенції (Е. К. Гітман, М. А. Хлибова)»
[4].
Основне експериментальне дослідження було проведено за комунікативними
напрямками. Для цього студентів усіх контрольних груп було опитано з тим, щоб
виявити найбільш цікаві теми/ питання. Тобто було визначено, який вид подачі
матеріалу істотніше має впливати, на їх думку, на їхню підсвідому концентрацію та
навчальний процес у цілому.
В результаті опитування було виявлено, що найцікавішим та суттєвим для
студентів були – читання та аудіювання (практика сприйняття іноземної мови на
слух), політематична та професійна комунікація.
Ми визначили, що суто для спортсменів, для їхньої «екстремальної» у всіх
випадках уяви, найактуальнішим, з боку психолого-педагогічної адаптації, стане так
званий комплекс: аудіювання/ читання – полі/ профкомунікація – переклад (мається
на увазі – писемний та усний тип).
Навчання, відповідно до цього комплексу, в якому перше місце посідає
читання, передбачає сприйняття та розуміння іншомовного мовлення з правильною
вимовою. Однак, в умовах немовного спортивного вишу усе це викликає певні
труднощі. Звідси витікає питання: яким чином необхідно готувати студентівспортсменів до сприйняття іншомовного мовлення в усному спілкуванні, яке
переросте в іншомовну лексико-граматичну компетенцію? Відомий дослідникметодист І. Ф. Бориско схиляється до думки, що «… загальна проблема формування
іншомовної компетенції залишається актуальною, оскільки вона потребує розгляду у
контексті компетентнісного підходу, що дає можливість узгодити її формування, та
формування якої є метою навчання і вивчення іноземних мов» [1].
У ході експерименту ми звернули увагу на те, що, оскільки комунікативна
направленість притаманна усьому навчальному процесу, навчання спілкуванню у
цілому та частково аудіюванню мусить бути проведено на всіх етапах, при цьому
змінюється характер спілкування, реалізується у динаміці від навчального до
природно-адаптованого. На нашу думку, аудіювання – як вагома сходинка
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перцептивного аналізу від лексики до граматики та мовлення і є тією ланкою, що має
у майбутньому зберегтися у пам’яті спортсмена.
Нами було вирішено зробити акцент на розвиток навичок аудіювання та базових
вмінь.
Основними завданнями для студентів стали наступні:
1). Визначити смислові структури, визначити смисловий центр фрази;
2). Відокремити основну інформацію від другорядної та утримувати у пам’яті
головне з актуальних речень;
3). Визначити тему повідомлення;
4). Розділяти текст на смислові шматки, встановлювати факти повідомлення;
5). Встановлювати логічні зв’язки між фактами;
6). Виділяти головну думку;
7). Заповнювати пропуски при прийомі повідомлення логічної здогадки з
опорою на контекст;
8). Сприймати повідомлення у певному темпі та певному інтервалі звучання до
кінця без втрачання інформації.
Ці вміння сприятимуть не лише більш ефективній обробці інформації тексту,
але нададуть змогу студентові замислитися над тим, що він буде казати, або про що
розповідати, з посилкою на аудиторно-академічне зростання внутрішнього
особистісного інтелекту. На думку сучасної дослідниці у галузі методики викладання
іноземних мов О. Рябушенко – «… внутрішньо особистісний інтелект (self-smart) має
бути представлений здатністю чітко сприймати себе, бачити власні переваги й
недоліки, свідомо помічати внутрішній настрій, наміри, мотивації, темперамент і
бажання самодисципліни, саморозуміння й самооцінки» [14].
Ми поділяємо думку дослідниці, і якщо самооцінка студента буде такою, що
відповідає дійсності, він зможе йти до більш високої сходинки вивчення іноземної
мови – підвищення мовленнєвої компетенції.
В свою чергу сучасний дослідник-методист С. Куриш справедливо відмічає, що
«…одним із засобів реалізації комунікативно-орієнтовного методу навчанню
іноземній мові є активне застосування новітніх інформаційних технологій, оскільки
саме вони відкривають доступ до сучасних джерел інформації, розширюють
можливості розвитку навчальних навичок та їх удосконалення, значно підвисять
ефективність самостійної роботи, а також дадуть змогу реалізувати нові методи і
форми навчання» [10]. Ми погоджуємося з думкою вченого і вважаємо, що аудіокомунікативне навчання в умовах спортивних немовних вишів має проводитися
послідовно, розмірено та водночас «спортивно» - інтенсивно, експресивно. Важливо,
що комунікативна направленість має бути притаманна усьому навчальному процесу, а
навчання спілкуванню має бути на всіх етапах навчання іноземній мові. Окрім того в
процесі розвитку комунікативних навичок
«потрібно створювати умови для
врахування й розвитку навчально-пізнавальних та професійних інтересів, нахилів,
здібностей і потреб» [11].
Сучасний дослідник-методист Є. О. Вавилова заявляє з приводу заохочення
студентів немовних вишів, що «…сьогодні однією з найбільш актуальних
компетенцій стає високий рівень володіння іноземною мовою, який забезпечить
можливість ефективної реалізації професійної діяльності на внутрішньому та
міжнародному ринку праці» [2].
Таким чином, комунікативно-змістовні компоненти навчання іноземним мовам
за спортивними спеціальностями змінюються у залежності від мети та залежать від
характеру діяльності та потреб, які надаються спеціалістам конкретного спортивного
профілю.
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Висновки.
1. Навчання іноземній мові за спортивною спеціальністю передбачає
професійну спрямованість не тільки змісту навчальних матеріалів, але й всієї
педагогічної діяльності, яка містить у собі прийоми та засоби, які формують
професійні навички.
2. Професійно-комунікативна спрямованість діяльності, по-перше потребує
інтеграції дисциплін «Іноземна мова/ Іноземна мова за професійним спрямуванням»
з профілюючими дисциплінами; по-друге, ставить перед викладачем іноземної мови
у немовному виші чітку задачу навчити майбутнього фахівця у спортивній галузі на
основі між предметних зв’язків використовувати іноземну мову як засіб формування
професійних вмінь і навичок; по-третє передбачає використовування форм та методів
навчання, які здатні забезпечити формування необхідних професійних вмінь та
навичок майбутнього спеціаліста-спортсмена.
3. Навчання іноземній мові у спортивно-педагогічному виші потребує сьогодні
зовсім нових підходів до розробки змістовних комунікативних компонентів.
Головний компонент, на нашу думку, має бути орієнтованим на досягнення у тій чи
іншій сфері людської діяльності, на своєчасні відображення наукових досягнень у
спортивно-наукових сферах, які безпосередньо торкатимуться спортивнопрофесійних інтересів студентів, надаючи їм можливість постійного поточного та
майбутнього професійного росту.
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АНОТАЦІЇ

КОМУНІКАТИВНО-АДАПТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У СПОРТИВНОМУ ВИШІ (ДДІФКіС)
Коваленко Н.Л., Дакаленко О. В.
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
В статті розглядаються комунікативно-змістовні компоненти навчання іноземним мовам за
спортивними спеціальностями. Автори визначають, що комунікативно-адаптивний підхід до
викладання іноземної мови повинен змінюватись у залежності від навчальної мети та залежать
від характеру мовної діяльності та мовленнєвих потреб, які необхідні спеціалістам спортивного
профілю. В статті визначена базова схема мовної підготовки студентів та визначений комплекс
основних завдань щодо ефективної обробки текстів професійного спрямування. Дослідження
встановило, що навчання іноземній мові за спортивною спеціальністю передбачає професійну
спрямованість не тільки змісту навчальних матеріалів, але й всієї педагогічної діяльності, яка
містить у собі прийоми та засоби, які формують професійні навички.
Ключові слова: комунікативно-адаптивний підхід, спортивний виш, мовна підготовка,
комунікативно-змістовні компоненти, педагогічна діяльність.
КОММУНИКАТИВНО-АДАПТИВНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СПОРТИВНОМУ ВУЗЫ (ДДИФКИС)
Коваленко Н.Л., Дакаленко А. В.
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта
В статье рассматриваются коммуникативно-содержательные компоненты обучения
иностранным языкам по спортивным специальностям. Авторы указывают, что коммуникативноадаптивный подход к преподаванию иностранных языков должен изменяться в зависимости от
учебной цели и зависят от характера языковой деятельности и речевых потребностей, которые
необходимы специалистам спортивного профиля. В статье определена основная схема языковой
подготовки студентов и указан комплекс основных заданий для эффективной обработки текстов
профессиональной направленности. Исследование установило, что обучение иностранному
языку по спортивным специальностям предусматривает профессиональную направленность не
только содержания учебных материалов, но и всей педагогической деятельности, которая
содержит в себе приемы и средства, которые формируют профессиональные навыки.
Ключевые слова: коммуникативно-адаптивный подход, спортивный вуз, языковая
подготовка, коммуникативно-содержательные компоненты, педагогическая деятельность.
COMMUNICATIVE AND ADAPTIVE APPROACH TO LEARNING A FOREIGN
LANGUAGE UNIVERSITIES IN SPORT (DDIFKIS)
N. Kovalenko, O. Dakalenko
Dnepropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sport
Communicative and content components of teaching foreign languages for sport specialities are
studied in the article. The authors determines that communicative and adaptive approach to the teaching
of foreign languages should change due to educative goal and depends on peculiarities of language and
speech activities which are necessary for specialists of sport field. Basic scheme of students’ language
training is determined and complex of the principal tasks for effective work with texts of professional
orientation are specified. The research determines that teaching foreign languages for sport specialities
provides professional orientation of not only content of teaching materials but also of the whole
pedagogical activity containing methods and means that build professional skills.
Key words: communicative and adaptive approach, sport higher educational establishments,
language training, communicative and content components, pedagogical activity.

611

ІV. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
НАУКОВІ ПЕРЕДУМОВИ СИСТЕМНО-ІНТЕГРАТИВНОГО АНАЛІЗУ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ
Михайло Ковінько
Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку культури характеризується
подоланням вузькоспеціалізованого вивчення культурних явищ та пов'язаний з їх
системним розглядом, зверненням до людини, яка у працях із людинознавства все
частіше починає розглядатися як цілісність і багатовимірність, як інтегративна
система. Теоретико-методологічний та інтегративний аналіз деяких підходів до
культури дасть можливість поглянути і на сферу фізичної культури з позицій більш
високого рівня, знайти місце окремим аспектам її дослідження у цілісних
інтегративних концепціях, сприяючи тим самим більш повному осмисленню її
сутності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багатоаспектність змісту фізичної
культури уже давно є предметом вивчення [1,3,4,12,13,14 і ін.]. Однак, сьогодні
важливим є не стільки виокремлення її змістовних аспектів, скільки розкриття їх
зовнішнього змісту, взаємообумовленості у формуванні людини її засобами (у
взаємодії з іншими видами культури) протягом усього життя.
Останнім часом усе більше активізується осмислення фізичної культури з
філософсько-культурологічних позицій [1,2,5,9,10,11,12 та ін.]. Це зумовлено
необхідністю розкриття її великих потенційних можливостей у формуванні людини з
гармонійним розвитком фізичних і духовних сил. Вивчення фізичної культури у
даному аспекті є логічним продовженням основної тенденції розвитку знань у її
сфері, пов’язаної з переходом у дослідженні переважно від медико-біологічного і
педагогічного аспектів (не принижуючи у жодному разі їх значення) до
психологічного, соціологічного, теоретико-інтегративного та інших аспектів, що є
одними з основних при вивченні людини. У кожному з них є певні досягнення, проте
є і дискусійні невирішені питання. Більшою мірою вони пов’язані з неврахуванням
соматопсихічної і соціокультурної єдності людини, її біосоціокультурної сутності. До
того ж, торкаючись окремих аспектів дослідження фізичної культури, вони, частіше
всього розглядаються ізольовано один від одного, не даючи повної картини
виявлення її сутності. Тому інтегративні тенденції у дослідженні фізичної культури
знаходять усе більше відображення останніми роками. Так, у рамках інтегративної
антропології справедливо проводиться думка про взаємозв’язок знань всередині
психобіологічних і соціокультурних наук, які вивчають фізичну культуру, а також їх
між собою, що повністю відповідає розумінню феномену людини, яка виступає
цілісністю у всіх своїх проявах. У зв’язку з цим, стає усе більш очевидною
необхідність переосмислення сутності фізичної культури як виду загальної культури.
Це обумовлено її багатим культурним змістом, який через певні причини
(дегуманізація, ідеологізація, авторитаризм та ін.) не знаходив належного
відображення у системі як освіти людини, так і її самодіяльних форм занять.
Мета дослідження: виявити та обґрунтувати наукові передумови дослідження
інтегративної сутності фізичної культури особистості.
Методи дослідження. Для вирішення поставленої мети використано методи
теоретичного (аналіз і синтез, аналогія, екстраполяція, узагальнення, системний
підхід) та емпіричного (аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури)
дослідження.
Результати дослідження. Основним об’єктом впливу фізичної культури є
людина. Тому розробка наукових проблем фізичної культури пов’язана безпосередньо
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з вивченням її як складної біосоціокультурної істоти. Провідною тенденцією у
вивченні людини у сучасний період є посилення міждисциплінарних зв’язків,
інтеграція наукових знань, що втілюється у вирішенні комплексних проблем. Можна
погодитися з думкою, що структура наукових знань про фізичну культуру похідна від
структури самої фізичної культури [5,8].
Людина, будучи об’єктом впливу фізичної культури, є предметом вивчення
різних наук, кожна з яких досліджує окрему її сторону. У зв’язку із цим,
багаточисленні аспекти фізичної культури (через розуміння людини як інтегрованої
системи) є предметом вивчення наук усіх основних фундаментальних груп (медикобіологічних, психолого-педагогічних, соціологічних, соціально-суспільних і ін.). У
даний час, як і у всіх сферах сучасної науки, на їх стику народжуються нові напрямки
і розділи, які відображають процеси диференціації і інтеграції наукових знань, що
мають міждисциплінарний і комплексний характер (антропологічні, кібернетичні,
соціолого-психологічні,
психолого-гігієнічні,
психолого-педагогічні,
морфофізіологічні і інші підходи). Причому, з накопиченням окремих знань, усе
більшої ролі набуває цілісне осмислення їх у вигляді узагальнюючих, системноінтегративних концепцій [8]. Не випадково відзначається зростаючий взаємозв’язок
знань всередині психобіологічних і соціокультурних наук, а також їх між собою, що
повністю відповідає розумінню феномену людини, яка виступає цілісністю у всіх
своїх проявах.
Аналіз генезису розвитку знань про фізичну культуру показує, що має місце
чітко виражена тенденція до зростання духовних начал у її сфері. Має місце
зміщення акцентів від біологічного до соціального, від фізичного до духовного, з
організму на особистість, що природнім чином ліквідує домінування того чи іншого
компонента (біологічного чи соціального), врівноважує їх.
Однак, головна проблема полягає в інтеграції різних аспектів інтеграції
фізичної культури у достатньо цілісні теоретико-інтегративні концепції, де важливою
є тісна співпраця різних галузей знань, що мають свій специфічний понятійний
апарат.
Розуміння сутності фізичної культури у даний час остаточно не сформоване.
Одні науковці під фізичною культурою розуміють певні форми рухової активності,
інші – діяльність спрямовану на фізичне вдосконалення людини, ще інші –
результати цієї діяльності і т.п. Серед них, на наш погляд слід виділити наступні
підходи:
- сутність фізичної культури вбачають у руховій діяльності, у вдосконаленні
фізичних здібностей, які не є соціально сформованими характеристиками і тому
виключаються із світу культури [5];
- розгляд фізичного (тілесного) світу людини і його культурних властивостей,
спираючись на єдність біосоціальної і особистісної соціально-активної сутності
людини [6];
- розгляд фізичної культури як частини загальної культури, сукупності
досягнень у створенні і використанні спеціальних засобів фізичного вдосконалення,
свідомо організований і керований фізичний розвиток людей.
Положення про те, що фізична культура – сфера культури, пов’язана з
соціальним перетворенням тіла людини, його психофізичного стану, часто останнім
часом підкреслюється у літературі. Однак, автори, як правило, обмежуються
констатацієюю даного факту, не піддаючи його у подальшому змістовному аналізу.
Тим не менше, такий аналіз є вкрай необхідним, оскільки культура, охоплюючи усі
форми і способи існування людини у суспільстві формує цілісний розвиток
особистості [2,6,7,8,10,11та ін ].
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Основний розвиток першого напрямку у сфері фізичної культури полягатиме в
уточненні, поглибленні і розширенні уявлень про механізми взаємодії природного і
соціального у фізичній культурі, про шляхи оптимізації цієї взаємодії з метою
найбільш повного використання, як соціальних,так і природних детермінант її
розвитку. Це, у свою чергу, потребує глибокого аналізу як специфіки соціального, так
і специфіки природного у феномені фізичної культури з тим, щоб виключити
можливість його «соціалізації» чи «біологізації».
Фізична культура у нашому дослідженні розглядається не у традиційному плані,
як явище суспільного життя, сфера людської діяльності, а як продукт розвитку її в
індивіді, інтегрування культури особистості з метою забезпечення здоров’я людини.
Будучи однією з людських і соціальних цінностей, фізична культура виступає
одночасно і як культура суспільства у цілому, і як культура способу життя кожної
людини. Головним її суб’єктом, у першу чергу, стає особистість. Саме через
особистість фізична культура впливає на спосіб і стиль життя індивіда, а через нього
– на здоров’я. Фізичну культуру людини слід розглядати у двох аспектах: як
підсистему культури особистості і у аспекті її відображення у способі життя та
здоров’ї людини.
Сутнісна основа поняття «фізична культура особистості» у відповідності зі
змістом поняття «фізична культура» базується на матеріальних і духовних
фундаментах. Виходячи із цього, концептуальним ядром фізичної культури, як явища
і частини людської культури є формування фізичної культури особистості на основі
єдності і позитивного взаємозв’язку біологічного і соціального у людині,
матеріального (рухового) і духовного (інтелектуального).
Концептуально і системно говорять про це В.К. Бальсевич та Л.І. Лубишева, які
під фізичною культурою особистості розуміють не лише фізичні здібності людини
(тілесну складову), але і її почуття, свідомість, психіку, інтелект, що у цілому
забезпечує формування соціальних і психічних проявів, виражених у мотиваційноціннісному відношенні, орієнтованості інтересу і потреби у фізкультурній діяльності,
здоровому способі і стилі життя [1].
Аналіз різних концепцій показує, що на даний час наукою про людину
накопичено багато матеріалу, який широко характеризує особистість, її структуру і
функції. Разом з тим, без уточнень жодна із концепцій не може бути покладена в
основу подальшого дослідження і моделювання фізичної культури особистості. В
основу такого дослідження має бути покладений системно-інтегративний підхід. На
нашу думку, єдність функціонального, мотиваційно-ціннісного, когнітивного,
діяльнісного і результативного аспектів змісту фізичної культури особистості сприяє
розумінню її інтегративної, людинотворчої, духовно-фізичної сутності.
Єдність цих аспектів обумовлена діяльною сутністю людини, де буття цінності
визначається її соціальними функціями [6], а самі функції, зокрема фізичної культури
особистості, реалізуються головним чином через активну діяльність людини,
спрямовану на культивування відповідних культурних цінностей [8]. Це
підтверджується і тим, що у якості основоположної при визначенні понять
«функція», «мотив», «цінність», «знання», «діяльність» виступає категорія
«потреба», яка не посіла ще належного їй важливого місця у реальному осмисленні
феномену фізичної культури особистості. Разом із тим, не дивлячись на об’єктивну
єдність функціонального, мотиваційно-ціннісного, когнітивного і діяльнісного
аспектів змісту фізичної культури особистості, явно помітна відмежованість їх
теоретичного розкриття. Це ускладнює розуміння внутрішнього механізму засвоєння
людиною цінностей фізичної культури, перетворення та формування її у цьому
процесі.
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У змісті даних аспектів знаходять найбільш повне відображення і єдність
медико-біологічний, психологічний, педагогічний, соціологічний, культурознавчий,
філософський і інші аспекти знань про фізичну культуру. Єдність людини як
біологічної, соціальної і культурної істоти є основою для інтеграції всіх аспектів
знання про фізичну культуру особистості. Адже підхід до розуміння фізичної
культури особистості з акцентом переважно на соматопсихічній стороні людини (при
всій її важливості), не дає відчутних результатів у формуванні в людини власне
фізичної культури та у перспективі буде зустрічати все більші труднощі, і фактично
уже сьогодні у багатьох аспектах вичерпав свої можливості. Інший підхід не враховує
розуміння людини як цілісності, входить у протиріччя з сутністю культури, де
духовне є визначальним по відношенню до матеріального.
В даний період, у зв’язку зі складністю феномена фізичної культури
особистості, існують різні підходи до виявлення її сутності, компонентного складу, в
тому числі і у контексті здоров’ятворення. Однак, багато з концепцій, маючи
інтегративний зміст, характеризують важливі, але окремі сторони (аспекти) фізичної
культури особистості. Це не дозволяє дати цілісне теоретико-інтегративне уявлення
про неї як про реально існуючу систему.
З позицій системності різні уявлення про фізичну культуру особистості слід
розглядати у єдиному взаємозв’язку, що дає можливість сформувати більш
інтегративне уявлення про її сутність.
Фізична культура особистості пов’язана із пріоритетом духовності у процесі
формування тілесних якостей людини, її психофізичного потенціалу та на цій основі
здоров’я. Вона, як і будь-яка інша сфера культури, передбачає, перш за все, роботу з
духовним світом людини – її поглядами, знаннями і уміннями, її емоційним
відношенням, ціннісно-мотиваційними орієнтирами, , її світоглядом щодо тілесної
організації. І, ймовірно, надмірне зміщення акцентів при її формуванні на руховий
компонент (фізичний розвиток, фізичну підготовленість) ат недооцінка
інтелектуального і соціально-асихологічного – одна з головних причин того, що
фізична культура далеко не завжди є повсякденною потребою людини. Дійсно, при
перетворенні людиною власної (біологічної) природи з метою формування та
забезпечення індивідуального здоров’я необхідне відповідне духовне освоєння даної
реальності (пізнання основних властивостей, значення для людини, виявлення
спрямованості способів, засобів і т.п.). Перетворена «природа» людини виступає
перш за все, як свідоцтво рівня її духовного освоєння. Не випадково, при розгляді
проблеми тілесності, відмічається, що у повному сенсі про культуру фізичну можна
говорити лише на рівні «творити тіло», пов’язаному із одухотворенням, возвишенням
тілесного, введенням його у соціокультурний простір.
На сучасному етапі розвитку суспільства, коли у сфері фізичної культури
з’являються усе нові специфічні напрямки її розвитку, нові наукові факти, необхідна
нова, цілісна, інтегративна теорія фізичної культури особистості, яка б розкривала
сутність даного феномену (утворення) у контексті здоров’ятворення та
людинотворення на принципах холізму, синергетики, акмеології. З теоретикометодологічних позицій така теорія покликана виконувати наступні функції:
1.
розкрити істиний змістовний потенціал фізичної культури особистості у
людинотворенні загалом та формуванні здоров’я зокрема;
2.
показати вплив даного потенціалу крім розвитку тілесно-рухових
можливостей та вдосконалення психофізичного стану людини на формування її
світогляду, духовності, миследіяльності та здоров’яформуючої поведінки;
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3.
обгрунтувати шляхи виховання у людини волі і потреби до
самотворення, самопізнання, самореалізації, самоактуалізації у звязку з освоєнням
багатоманітних цінностей фізичної культури.
Цілком очевидно, що дана теорія згідно методології побудови теорій має
базуватись на нових концептуально-світоглядних установках (методологічній базі).
Це вимагає детального аналізу з метою розкриття більш глибокої сутності фізичної
культури особистості у формуванні та забезпеченні здоров’я людини, і перш за все з
філософською культурологічних позицій.
З кінця ХХ ст. йшло особливо інтенсивне осмислення фізичної культури
особистості на основі низки базових концепцій філософсько-культурологічного рівня
методології (філософського принципу системності, людинотворчої сутності культури,
єдності культури і багатоаспектності її змісту, сутності процесу культурного
розвитку, розуміння людини як цілісності, біосоціокультурної, діяльної сутності
людини, етапів онтогенезу людини, взаємозв’язку діяльності і потреб і ін.). Це не
лише стало методологічною основою для виявлення більш глибокої сутності
фізичної культури особистості, але і дозволило знайти своє місце у даній теорії
багатьом основоположним, диференційованим концепціям («системам знань»):
співвідношення біологічного і соціального, тілесного і духовного у людині в сфері
фізичної культури; вікова еволюція моторики людини і методів стимуляції рухової
функції; методологія формування фізичної культури особистості; єдності її
інтелектуального, соціально-психологічного і рухового компонентів; розвитку
фізичної культури особистості в онтогенезі з виділенням відповідних періодів:
формування, становлення, стабілізації, профілактики; інтегративної сутності
фізичних вправ, пов’язаної з їх моторною і духовною сторонами; єдності
функціонального,
мотиваційно-ціннісного,
когнітивного,
діяльнісного
і
результативного аспектів змісту фізичної культури особистості, її ролі у всебічному
розвитку людини.
Виявлення сутності взаємозв’язку базових концепцій філософськокультурологічного рівня методології і основоположних змістовних концепцій, що
безпосередньо торкаються фізичної культури особистості, дозволило: більш цілісно
представити цей складний об’єкт вивчення – фізичну культуру особистості; виявити
загальну тенденцію зміщення акцентів у розумінні фізичної культури особистості з
соматопсихічного (тілесного) на соціокультурне у ній, не применшуючи разом із тим
їх рівноцінної значимості.
На сучасному етапі розвитку суспільства стає цілком очевидно, що у суспільній
і індивідуальній свідомості має відбутися концептуальна зміна поглядів (системи
мислення) на сутність фізичної культури особистості у напрямку її розуміння (як не
перадоксально на перший погляд це сприймається) як явища духовно-фізичного.
Оскільки культура (при всіх її модифікаціях) пов’язана із формуванням духовноцілісної особистості людини, а культурна діяльність – це перш за все смислоціннісно
орієнтована активність людини у відношенні предмета об’єкта (предмета), який вона
перетворює [6]. Саме духовне у людині (що є загальним для усіх видів культури)
формує її, у тому числі і при перетворенні нею своєї тілесності та формуванні
здоров’я, безумовно, з урахуванням біологічних закономірностей розвитку і
функціонування організму. У даний час реальні зрушення у формуванні теоретичних
концепцій фізичної культури особистості можливі лише за умови кардинальної зміни
парадигм теоретичного знання про її сутність, пов’язану із розвитком у фізичних
здібностей, формуванням рухових умінь і навичок (що сьогодні домінує), до іншої, де
в основу буде покладено формування цілісної людини, у єдності її соматопсихічного
(тілесного) і соціокультурного (духовного) компонентів (при провідній ролі
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останнього), її здоров’яформуючий і людинотворчий характер. Саме духовного
(соціокультурного) так не вистачає сьогодні у побудові теоретичного каркасу знань у
сфері фізичної культури особистості [3,10]. Це повністю відповідає ніким не
спростованій сьогодні тезі «культура єдина, а людина у культурі цілісна».
Висновки. Таким чином, функцію переосмислення, усвідомлення, а також
формування нових світоглядних позицій і організації методологічної миследіяльності
людей по відношенню до фізичної культури особистості як явища духовно-фізичного
має виконувати самостійна, цілісна, інтенративна концепція-теорія. Саме дана
концепція-теорія дозволить розкрити розуміння змісту фізичної культури особистості
як трансляцію культури, спрямовану на творення цілісної людини, а не лише на
формування у неї певної сукупності знань, рухових умінь, і навичок, розвиток
психофізичних здібностей. Лише людина культури здатна свідомо формувати своє
здоров’я (оскільки оздоровча функція – одна із основоположних у фізичній культурі
особистост) протягом усього життя, оскільки здоров’я сьогодні - перш за все явище
соціокультурне. Системно-інтегративний аналіз та розробка теоретико-інтегративних
основ фізичної культури особистості, таким чином, сприятиме новому якісному
розумінню її здоровятворчої і людинотворчої сутності.
Перспективи подальших досліджень. Перспективи подальших наукових
пошуків у даному напрямку ми вбачаємо у дослідженні теоретико-інтегративних
аспектів фізичної культури особистості.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

ЛІТЕРАТУРА
Бальсевич В.К. Интеллектуальный вектор физической культуры человека (к
проблеме развития физкультурного знания) // Теор. и практ. физ. культ. 1991. № 7,
с. 37-41.
Быховская И. М. Человек телесный в социокультурном пространстве и времени.
М.: ФОН, 1997.
Визитей Н.Н. Социология спорта. Курс лекций/Н.Н. Визитей.-К.:Олимпийская
литература, 2005.- 274 с.
Виленский, В.К. Социально-психологические детерминанты формирования
здорового образа жизни / В.К. Виленский // Теория и практика физической
культуры. - 1994. -№ 9. - С. 9-15.
Выдрин В. М. Физическая культура. Культуроведческий аспект: Учебн. пособие.
СПб., 1998.
Каган М.С. Философия культуры как теоретическая дисциплина (Философия
культуры. Становление и развитие). - СПб., 1998. -448 с.
Кривошеєва Г.Л. Формування культури здоров’я студентів університету: автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика
професійної освіти» / Г.Л. Кривошеєва. – Луганськ, 2001. – 20 с.
Матвеев Л.П. Интегративная тенденция в физкультуроведении / Л.П.
Матвеев//Теория и практика физической культуры. -2003. - №5. . 5-8С.
Наталов Г.Г. Стратегия развития физической культуры и парадигма синергетики //
Теория и практика физ. культуры, 2002, № 4.
Николаев Ю.М. Теория и методология науки о физической культуре: учебно-метод.
пособие/ Ю.М. Николаев. – СПб.:Олимп-СПб, 2010. – 200 с.
Пономарев Н. И. Физическая культура как элемент культуры общества и человека.
СПб., 1996.
Столяров В. Социология физической культуры и спорта: [ Учеб. ]/В.И. Столяров. –
М.: Физическая культура, 2005. – 400с.

617

ІV. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
13.

14.

Сутула В.О. Системоутворювальна функція фізичної культури/ В.О. Сутула //
Слобожанський науково-спортивний вісник [ наук.-теорет. журнал ]. – Харків:
ХДАФК, 2014. - № – С.118-121
Engestromm V. Activity Theory and industrial and social transformation
//Multidisciplinary newsletter for Activity Theory. N 7/8, 1991. - P.23-30.

АНОТАЦІЇ
НАУКОВІ ПЕРЕДУМОВИ СИСТЕМНО-ІНТЕГРАТИВНОГО АНАЛІЗУ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ
Михайло Ковінько
Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
У статті проаналізовано та обгрунтовано наукові передумови дослідження
інтегративної сутності фізичної культури особистості. Встановлено, що інтегративні
тенденції у дослідженні фізичної культури особистості пов’язані з переходом до
цілісного розуміння людини. Накопичення окремих знань призводить до необхідності
цілісного їх осмислення у вигляді узагальнюючих, системно-інтегративних
концепцій.
Відзначається
зростаючий
взаємозв’язок
знань
всередині
психобіологічних і соціокультурних наук, а також їх між собою, що повністю
відповідає розумінню феномену людини, яка виступає цілісністю у всіх своїх
проявах.
Ключові слова: інтеграція, фізична культура особистості, система, компоненти,
цілісність людини.
НАУЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СИСТЕМНО-ИНТЕГРАТИВНОЙ
АНАЛИЗА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
Михаил Ковинько
Винницкий торгово-экономический институт
Киевского национального торгово-экономического университета
В статье проанализировано и обосновано научные предпосылки исследования
интегративной сущности физической культуры личности. Установлено, что
интегративные тенденции в исследовании физической культуры личности связаны с
переходом к целосному пониманию человека. Накопление отдельных знаний
приводит к необходимости целосного их осмысления в виде обобщающих, системноинтегративных концепций. Отмечается возрастающая взаимосвязь знаний внутри
психобиологических и социокультурных наук, а также их между собой, что
полностью отвечает пониманию феномена человека, который выступает
целостностью во всех своих проявлениях.
Ключевые слова: интеграция, физическая культура личности, система,
компоненты, целостность человека.
SCIENTIFIC BACKGROUND SYSTEM-INTEGRATIVE ANALYSIS OF
PHYSICAL CULTURAL IDENTITY
Michael Kovinko
Vinnitsa trade and economic institution
Kyiv National Trade and Economic University
The article analyzes and substantiated scientific background research integrative
nature of the physical training of the person. It was established that the integrative trends in
the study of the physical training of the person associated with the transition to maintain
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the integrity of the human understanding. The accumulation of individual knowledge leads
to the need to maintain the integrity of their comprehension in the form of generalizing,
system-integrative concepts. Notes the increasing interdependence of knowledge in
psychobiological and socio-cultural sciences, as well as between them, which fully meets
the understanding of the human phenomenon that acts integrity in all its manifestations
Keywords: integration, physical culture of personality, system components, the
integrity of the person.
ІНТЕГРАЦІЯ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМУ МІСЬКИХ
РОЗВАЖАЛЬНИХ ЗАХОДІВ
Ольга Кольцова
Херсонський державний університет
Постановка проблеми. Політичні й соціальні процеси, що відбуваються в
Україні, спрямовані на утвердження демократичних засад розвитку держави й
суспільства. Це зумовлює необхідність відповідних змін у вихованні молодого
покоління, спрямуванні його завдань на розвиток особистості з чіткою
громадянською позицією [5].
Отже, очевидною є необхідність активізації діяльності соціальних інститутів
щодо вирішення одного з провідних завдань суспільного розвитку – формування
гармонійної особистості та її життєвої компетентності. На цьому наголошено й у
нормативно-програмній основі виховання учнівської молоді – законах України ,,Про
освіту”, ,,Про позашкільну освіту”, „Концепції виховання дітей та молоді в
національній системі освіти”, „Концепції національно-патріотичного виховання
молоді”, інших нормативних документах.
Одним із ефективних підходів до виховання молодого покоління є
впровадження олімпійської ідеології в навчально-виховний процес через інтеграцію
олімпійської освіти. Ідеї олімпізму сприятимуть вихованню моральної, гармонійно
розвиненої особистості, яка дотримується правил чесної гри [1, 4].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичну основу дослідження
становлять: концептуальні засади виховання особистості в позашкільній діяльності
(Г. Пустовіт, О. Сухомлинська, Т. Сущенко та ін.); теоретичні й практичні аспекти
впровадження у процес навчання та виховання елементів олімпійської освіти (М.
Булатової, В. Єрмолова, Н. Москаленко, О. Вацеба, О. Томенко та ін.).
Однак, проблема інтеграції олімпійської освіти в систему позашкільних заходів
ще недостатньо досліджена у педагогічній теорії. Порушена проблема має соціальну
й педагогічну значущість, що обумовлює її актуальність.
Мета – розкрити шляхи інтеграції олімпійської освіти в систему міських
розважальних заходів.
Методи дослідження: теоретичні: аналіз науково-методичної літератури з
проблеми дослідження; узагальнення теоретичних та емпіричних даних; емпіричні:
діагностичні (педагогічне спостереження, опитування); методи математичної
статистики — для інтерпретації та обробки результатів дослідження.
Результати дослідження та їх обговорення. Олімпійська освіта –
багаторівневий спеціально організований педагогічний процес формування
гармонійної особистості через набуття знань, умінь і навичок, розвиток здібностей,
інтересів, потреб та ціннісних орієнтацій, що базуються на гуманістичних ідеалах і
цінностях олімпізму і є складовою частиною загальної освіти. Діяльність, що лежить
в основі олімпійської освіти, здатна сприяти вихованню психічно і фізично здорової
людини, патріота, працездатної, толерантної особистості [2, 3].
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У наш час в Україні розвиток і поширення олімпійської освіти здійснюється у
двох відносно самостійних напрямах – спеціально-освітньому та загальноосвітньому.
Першим передбачається поглиблена базова підготовка майбутніх спеціалістів сфери
фізичної культури і спорту. Загальноосвітнім напрямом передбачається поширення
знань про олімпійський спорт, його історію та цінності, про кращих представників
світової та української олімпійської спільноти, серед дітей та учнівської молоді [3, 5].
На основі визначення поняття та завдань олімпійської освіти нами обґрунтовано
критеріальну основу виявлення її ефективності:
- інтелектуальний (знання історії та сьогодення Олімпійських ігор, різновидів та
правил спортивної діяльності, засобів та методів досягнення високих спортивних
результатів, етичних поведінкових норм та принципів ФейрПлей, здатність до
самоосвіти, самоаналізу);
- поведінковий (стійкий інтерес до занять спортом, потреба в гармонійному
розвитку, активна життєва позиція, мотивація до здорового способу життя, наявність
умінь та навичок особистої та суспільної гігієни, ставлення до людей, самого себе);
- емоційно-вольовий – сформованість цінностей в дусі олімпізму (патріотизм,
чесність, дисциплінованість, відповідальність, толерантність, старанність,
принциповість, вірність та ін.);
- практичний – уміння використовувати знання, уміння й навички на практиці та
допомагати іншим.
Ураховуючи те, що ефективність олімпійської освіти учнів прямо залежить від
рівня готовності педагога до її здійснення, було виділено додатковий критерій готовність педагога (сформованість науково-теоретичних знань, практичних умінь,
особистісних якостей).
В процесі нашого дослідження ми також визначили три основні педагогічні
умови, що сприятимуть інтеграції олімпійської освіти в розважальні виховні заходи,
а саме: підготовка педагога до інтеграції олімпійської освіти, розвиток первинних
колективів, створення виховного простору заходу.
Виходячи з цих міркувань, визначено три напрями підготовки й три складники
готовності педагога до інтеграції олімпійської освіти в систему розважальних заходів
– науково-теоретичні знання (знання організаційних засад олімпійської освіти,
принципів олімпізму, психолого-педагогічних особливостей учнів, норм поведінки,
особливостей інтеграції олімпійської освіти, технологій виховної роботи), практичні
вміння (гностичні – уміння осмислювати й оцінювати власну діяльність, зацікавити
кожну дитину метою олімпійської освіти; проектувальні – уміння прогнозувати
педагогічну діяльність, розробляти програми (проекти, технології) виховної роботи;
конструктивні – уміння будувати моделі власної діяльності незалежно від ситуації,
знаходити оригінальні рішення; організаторські – уміння організовувати спільну
діяльність, утворювати виховний простір; комунікативні – уміння переконувати,
спонукати до дії, здійснювати корекцію певної позиції, налагоджувати дружні
стосунки між дітьми в процесі спілкування) та особистісні якості (сформованість
морально-етичних норм, гуманність, соціальна активність та ін.).
Упровадження першої умови може реалізовуватися в межах семінарів,
присвячених різним напрямам інтеграції олімпійської освіти в навчально-виховний
процес: цикл лекцій та бесід; майстер-класи (з розробки проектів, сценаріїв виховних
заходів тощо); тренінги (спілкування, особистісного зростання тощо) тощо. У
комплексі всі ці заходи сприяють формуванню (або підвищенню рівня) всіх
складників готовності педагогів до інтеграції олімпійської освіти.
В основу визначення другої педагогічної умови – розвиток первинних
колективів – покладено думку про те, що в дитячому віці важливу роль у засвоєнні й
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відтворенні норм у поведінці відіграє колектив однолітків, який є потужною
соціальною детермінантою розвитку особистості. Ці особливості значною мірою
впливають на засвоєння матеріалу з олімпійської освіти, створюють можливість
розширити діяльність як за змістом, так і за формами роботи [1, 3].
Третій педагогічній умові – створення виховного простору заходу – відведено
роль провідної, яка вбирає й поєднує в собі перші дві умови на основі діалектичного
принципу єдності одиничного та загального.
З метою аналізу стану досліджуваної проблеми інтеграції олімпійської освіти в
Херсоні, нами були проаналізовані основні заходи проведені протягом 2014 року
соціальним проектом «Недитячі забавки» та Херсонським обласним відділенням
Національного олімпійського комітету спільно з факультетом фізичного виховання та
спорту ХДУ.
Рішення задач проекту «Недитячі забавки» досягається шляхом роботи в
декількох напрямках: групові навчально-виховні збори з різних тем і напрямків;
робота в молодіжному середовищі; проведення тренінгів та майстер-класів з різних
тем і напрямків; проведення різних Шкіл (Школа лідерства, Школа аніматорів і т.п.);
написання та реалізація різних проектів; організація соціальних, культурно-масових,
спортивних та інших заходів; поширення під час проведення акцій та заходів
матеріалів з тематики профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі,
популяризації здорового способу життя і т.п.; волонтерська діяльність та інше.
Всі заходи проекту реалізовуються в три етапи:
1. Підготовчий етап – розробка положення та сценарного плану заходу,
проведення рекламної кампанії проекту, тренінгів та зборів з реалізації заходу.
2. Проведення заходу.
3. Підсумковий етап - проведення круглого столу за підсумками проведеного
заходу.
В Херсонській області протягом 2014 р. організовано та проведено: спортивне
свято з нагоди святкування Дня фізичної культури та спорту; спортивний фестиваль
«Street fest» з нагоди святкування Дня міста; фестиваль «Молодь за екологію та
здоровий спосіб життя»; «Олімпійське лелеченя»); захід «Ми незалежні!»
(присвячено Дню незалежності України); пробіг «З вірою в серці»; міський
«Олімпійський урок» (ТЦ «Фабрика»); «Дитяча Ахілея»; фестиваль «Молодь за
здоровий спосіб життя»; «Олімпійський день бігу»; Чемпіонат зі Street Workout;
Фестиваль активного відпочинку та інші.
Головною метою заходів було моральне й естетичне виховання молоді шляхом
становлення в них олімпійських ідеалів; оволодіння учнів знаннями про історію та
сьогодення олімпійських ігор; формування мотивації до зміцнення здоров’я, занять
фізичною культурою та спортом, творчого процесу; підвищення ролі олімпійського
виховання. Важливу роль відігравало об’єднання зусиль громадських організацій,
ВУЗів, а також органів влади та місцевого самоврядування, що сприяло забезпеченню
всебічного врахування потреб і запитів молоді, розвитку духовного і творчого
потенціалу молодих людей, їх самовизначенню та самореалізації.
Загалом, кількість осіб, які були охоплені кожним заходом від 500 до 5000 осіб.
У ході інтеграції олімпійської освіти в систему міських розважальних заходів
нами було проведено опитування за результатами якого з’ясовано, що лише 41,6%,
займаються фізичною культурою та спортом, причому переважна кількість із них –
молоді чоловіки.
Олімпійський рух та заняття спортом викликали у опитуваних досить
різноманітні асоціації. Структура мотивації занять спортом виглядає таким чином:
здоров’я – 82,3%; краса, спортивна фігура – 60,2%; спортивна кар'єра – 61,9%;
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організоване проведення дозвілля – 23,4%; дань «моді на спорт» – 21,1%; люди
витрачають зайві гроші – 5,9%.
Наступний блок опитувальника був присвячений визначенню бажання
опитуваних отримувати інформацію про олімпійський рух, олімпійські ігри та
досягнення українських спортсменів. Було з’ясовано, що 75,4% бажали б отримувати
дану інформацію, 7,2% дали негативну відповідь на це питання, а 17,4% поставилися
до цього байдуже.
За допомогою даних дослідження ми з’ясували, що респонденти досить
позитивно ставляться до використання складових олімпійської освіти в системі
розважальних заходів (63,9% позитивно оцінили цю перспективу, 27,8% – скоріше
позитивно, 8,3% - байдуже поставилися до цього питання).
Зазначимо, що переважна кількість респондентів все ж таки оцінюють не лише
сам факт розважального заходу, а всі перспективи, що відкриваються за допомогою
цих свят. Так, 9,1% опитаних вважають, що за допомогою таких заходів можна
скоріше привернути увагу до соціальних проблем; 15,4% говорять про те, що це
скоріше приверне увагу до активного способу життя; 31,5% сподіваються на розвиток
спорту та спортивної інфраструктури. В той же час 18,7% опитаних приваблює
перспектива побачити спортивне шоу та просто радіють з приводу проведення свята.
Важливо, що 10,5% опитаних прагнуть до розвитку спортивного руху
Херсонщини, укріпленню почуття гордості за своє місто. Тобто можна стверджувати,
що використання складових олімпійської освіти в системі міських розважальних
заходів підніме на новий рівень відношення суспільства до занять спортом та
здорового способу життя.
Висновки. Аналіз науково-методичної літератури засвідчив необхідність
пошуку сучасних шляхів розвитку особистості засобами фізичної культури та спорту,
а саме, що олімпійська освіта здатна сприяти вихованню психічно і фізично здорової
людини, патріота, працездатної, толерантної особистості.
Розроблено педагогічні умови інтеграції олімпійської освіти в систему міських
розважальних заходів: підготовка педагога; розвиток первинних колективів;
створення виховного простору заходу. Інтеграція складових олімпійської освіти в
плани розважальних заходів відбувається у вигляді майстер-класів, конкурсів
малюнків на олімпійську тематику, роздачі агітаційної продукції, показових виступів
спортсменів, роботи спортивних аніматорів, спортивних змагань та естафет, вікторин
на спортивну тематику та інше.
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АНОТАЦІЇ
ІНТЕГРАЦІЯ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМУ МІСЬКИХ
РОЗВАЖАЛЬНИХ ЗАХОДІВ
Ольга Кольцова
Херсонський державний університет
Одним із ефективних підходів до виховання молодого покоління є впровадження
олімпійської ідеології в навчально-виховний процес через інтеграцію олімпійської освіти.
Статтю присвячено науковому розв’язанню актуальної проблеми інтеграції олімпійської освіти в
систему міських розважальних заходів, що спрямоване на формування всебічно розвиненої
особистості. Визначено основні завдання педагогічної діяльності в рамках олімпійської освіти.
На основі визначення поняття та завдань олімпійської освіти обґрунтовано критеріальну основу
виявлення її ефективності: інтелектуальний, поведінковий, емоційно-вольовий та практичний.
В статті здійснено аналіз стану розробленості проблеми інтеграції олімпійської освіти у
науковій літературі. Розкрито сутність, зміст та особливості інтеграції олімпійської освіти.
Теоретично обґрунтовано педагогічні умови інтеграції олімпійської освіти в систему міських
розважальних: підготовка педагога до інтеграції олімпійської освіти; розвиток первинного
колективу; створення виховного простору в умовах позашкільних заходів.
Ключові слова: олімпійська освіта, навчально-виховний процес, міські заходи, діти,
молодь, педагог, умови, критерії.
ИНТЕГРАЦИЯ ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМУ ГОРОДСКОЙ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Ольга Кольцова
Херсонский государственный университет
Одним из эффективных подходов к воспитанию молодого поколения является внедрение
олимпийской идеологии в учебно-воспитательный процесс через интеграцию олимпийского
образования. Статья посвящена научному решению актуальной проблемы интеграции
олимпийского образования в систему городских развлекательных мероприятий, направленных на
формирование всесторонне развитой личности. Определены основные задачи педагогической
деятельности в рамках олимпийского образования. На основе определения понятия и задач
олимпийского образования обоснованно критериальную основу выявления ее эффективности:
интеллектуальный, поведенческий, эмоционально-волевой и практический.
В статье осуществлен анализ разработанности проблемы интеграции олимпийского
образования в научной литературе. Раскрыта сущность, содержание и особенности интеграции
олимпийского образования. Теоретически обоснованы педагогические условия интеграции
олимпийского образования в систему развлекательных мероприятий: подготовка педагога к
интеграции олимпийского образования; развитие первичного коллектива; создание
воспитательного пространства в условиях внешкольных мероприятий.
Ключевые слова: олимпийское образование, учебно-воспитательный процесс, городские
мероприятия, дети, молодежь, педагог, условия, критерии.
INTEGRATION OF OLYMPIC EDUCATION SYSTEM IN URBAN ENTERTAINMENT
Olga Koltsov
Kherson State University
One of the approaches to education of the younger generation is the introduction of the Olympic
ideology in the educational process through the integration of Olympic education. The article is devoted
to the most pressing scientific problems of integration of Olympic education in urban entertainment at
forming a fully developed personality. The main task of educational activities within the Olympic
education. Based on the definition of objectives and criteria for Olympic education proved its
effectiveness by identifying: intellectual, behavioral, emotional and volitional and practical. education,
educational process, extracurricular activities, children, youth, teacher, conditions, criteria.
The level of the development of the problem of integration of Olympic education in the scientific
literature has been analyzed. The essence, the content, and the peculiarities of integration of Olympic
education have been revealed. The pedagogic conditions of Integration of Olympic education in urban
entertainment have been theoretically substantiated, particularly, the preparation of the teacher for
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integration of Olympic education; the development of the initial collective; and the creating educational
space in terms of extracurricular activities.
Keywords: оlympic education, the educational process, urban entertainment, children, youth,
teacher, conditions, criteria.

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ УКРАЇНИ ТА
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЗІ СПОРТИВНОЇ ГІМНАСТИКИ
Наталія Комаринська
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Постановка проблеми. Сучасна спортивна гімнастика характеризується
великою різноманітністю вправ, складність яких постійно підвищується. Тому
протягом останніх років значно зростають вимоги як до фізичної, так і технічної
підготовленості спортсменів [1; 6; 17]. Тренувальний процес організовується у
відповідності до змісту навчальної програми зі спортивної гімнастики [15; 16], тому
такий документ має відповідати вимогам, що висуваються до класифікаційних
програм гімнасток різних розрядів, а також сучасним правилам суддівства з даного
виду спорту [10].
Навчальна програма – це нормативний документ, в якому зазначено зміст та
особливості організації навчально – тренувального процесу спортсменів [1; 14; 15;
16]. Для порівняння з діючою вітчизняною навчальною програмою зі спортивної
гімнастики [15] було обрано програму Російської Федерації [16], оскільки: Російська
Федерація є однією із провідних країн у сучасній спортивній гімнастиці, а
досягнення, які демонструють російські спортсменки за останні десятиліття, є
одними з найкращих у світі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних джерел показав,
що спортивні фахівці (Аркаев Л.Я., Сучилин Н.Г.; Карпунець Т.В., Кожокару Т.;
Худолій О.М.; Коханович К.; Савчин С.; Шельчук Н.О.; Борщов С.М.; Омельянчик
О.А.; Менхин Ю.В.; Смолевский В.М., Гавердовский Ю.К.; Меншиков Н.К.; Брыкин
А.Т.; Сидорова В.В. та інші) звертаються до проблеми організації, змісту
навчально — тренувального та змагального процесу гімнастів, висловлюючи свої
позиції щодо наповнення тренувальних занять найефективнішими засобами та
побудови процесу підготовки гімнастів. В той же час, у літературі відсутні позиції
науковців та тренерів щодо документу, який безпосередньо визначає зміст
навчально — тренувального процесу гімнастів — навчальної програми.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове
дослідження виконано за темою індивідуальної науково — дослідної роботи кафедри
теоретичних основ і методики фізичного виховання Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка на 2014 — 2017 рр. за темою:
«Оптимізація фізичної підготовки юних гімнасток».
Мета дослідження. Порівняти зміст навчальних програм зі спортивної
гімнастики України та Російської Федерації.
Методи дослідження. Аналіз літературних джерел; аналіз документальних
матеріалів.
Результати досліджень та їх обговорення. Практичний досвід автора
дослідження та результати опитування тренерів зі спортивної гімнастики виявили,
що фахівці зі спортивної гімнастики України у своїй діяльності переважно керуються
змістом навчальної програми України [15]. Втім, окремі тренери спортивних шкіл в
організації навчально — тренувального процесу зоорієнтовані на навчальну
програму Російської Федерації [16], мотивуючи свій вибір вищим рівнем розвитку
цього виду спорту у Росії. Аналіз навчальних програм виявив, що матеріал програми,
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розробленої українськими фахівцями розміщений на 139 сторінках у 6 розділах.
Документ структурований таким чином, що перші дві його частини характеризують
спортивну гімнастику та організацію навчально — тренувального процесу загалом, а
наступні чотири включають інформацію щодо відбору, підготовки, організації
змагань та контролю змісту навчально — тренувального процесу з урахуванням
навчальної групи гімнастів. З одного боку така побудова навчаьної програми дуже
зручна для користувача, бо вся потрібна інформація щодо певного етапу підготовки
юних спортсменів зосереджена в одному розділі, з іншої — зазначений в них
матеріал подекуди повторюється або подається тезами, без деталізації важливих
особливостей навчально — тренувального процесу підготовки гімнастів. Структура
документу сусідньої країни містить 11 розділів, викладених на 420 сторінках, в яких
міститься інформація про вікові та статеві особливості розвитку організму гімнастів,
спортивний відбір у гімнастиці, планування навчально — тренувального процесу,
різні види підготовки гімнастів, навчально —тренувальні і змагальні навантаження,
педагогічний контроль, лікарський контроль та медичне забезпечення занять
гімнастикою, а також матеріали щодо тренувально — інструкторської і суддівської
практики. За структурою обрані нами для порівняльного аналізу навчальні програми
абсолютно різняться між собою, втім підхід російських авторів до побудови
навчальної програми вважаємо зручнішим та інформативнішим у практиці
організації навчально — тренувального процесу гімнастів.
Обидві навчальні програми містять інформацію про ряд найбільш загальних
фізіологічних положень розвитку організму дітей та підлітків, важливих, на нашу
думку, для розуміння особливостей методики навчально — тренувального процесу з
огляду на формування особистості юних спортсменів. Документ української
програми має інформацію про вікові особливості багаторічної підготовки гімнастів,
яка подана у формі таблиці, де зазначено вік, вікові особливості гімнастів та
відповідна методика навчання і тренування спортсменів. В той же час у документі
відсутня інформація про особливості функціонування організму дівчат та юнаків та
необгрунтовано рекомендуються ідентичні методики навчання та тренування
гімнастів різної статі.
У розділі «Спортивний відбір у гімнастиці» навчальної програми Російської
Федерації подаються загально — теоретичні основи відбору різних рівнів та
методичні рекомендації, що дозволяють визначати придатність і забезпечити відбір
дітей для занять спортивною гімнастикою та комплектувати склад збірних команд
для участі у змаганнях. У вітчизняному документі тестові програми фізичної та
технічної підготовки, що використовуються, як критерії відбору гімнастів лаконічно і
доступно викладено у кожному розділі, що характеризує конкретну групу підготовки
гімнастів. Втім за відсутності матеріалу про відбір до участі у змаганнях і
комплектування збірних команд. До того ж варто зазначити, що методики оцінки
дуже важливих при відборі юних гімнастів антропометричних показників,
координації рухів та здатності до збереження рівноваги містяться лише у навчальній
програмі Російської Федерації. Проте, українською навчальною програмою також
визнається факт важливості антропометричних показників у відборі гімнастів, але в
оригінальній і на, наш погляд, непрактичний спосіб — пропонується перелік
«дефектів» статури, з якими не рекомендовано приймати дітей у групи початкової
підготовки. Такий підхід до врахування морфологічних особливостей дітей у відборі
в секцію спортивної гімнастики може пояснюватись вимогою «Положення про
дитячо — юнацьку спортивну школу» у розділі «Організаційно — правові засади
діяльності спортивних шкіл» про відбір обдарованих вихованців у групи початкової
підготовки для подальшої спеціалізації в обраному виді спорту [11].
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У розділі «Планування навчально-тренувального процесу» навчальної програми
Російської Федерації зазначено основні принципи проектування роботи у спортивній
гімнастиці з переліком відповідної документації. В українській навчальній програмі
інформація щодо планування навчально — тренувальної роботи подається тезисно.
Вважаємо таку форму подачі матеріалу виправданою, оскільки навчальна
програма — це не методичний посібник, а документ, який визначає основні
положення організації навчально — тренувального процесу. До того ж,
планування — це творчий процес, який відбувається з урахуванням конкретних умов
роботи тренера.
В обидвох навчальних програмах значна увага приділяється видам підготовки
гімнастів і гімнасток, що у сукупності становлять систему багаторічної поетапної
підготовки спортсменів. У навчальній програмі України та Російської Федерації всі
дані технічної підготовки відібрані і систематизовані згідно концепції спеціальної
технічної підготовки, спрямованої на високоякісне засвоєння базових технічних
вправ, які забезпечують позитивне перенесення рухової навички на інші структурно
схожі рухові дії і створюють основу для спортивної кар'єри гімнастів. Оскільки
поетапний поділ процесу підготовки гімнастів має безперервний характер, то у
навчальних програмах міститься необхідна інформація, яка подана в розрахунку на
послідовне, систематичне засвоєння і вдосконалення вправ протягом ряду років
незалежно від формального переходу з групи у групу. Однак, таку інформацію варто
було б адаптувати до сучасних вимог та суддівства у спортивній гімнастиці, так як
спеціальні вимоги до кваліфікаційних програм, починаючи з програми І юнацького
розряду і закінчуючи програмою майстра спорту, зазнали значних змін з часу
видання української навчальної програми. Це, зокрема, стосується програми ІІ
дорослого розряду, адже з 2008 року юні гімнастки виступають з двома
програмами — довільною та обов’язковою, вправи з яких не зазначено у навчальній
програмі України.
Вважаємо за позитивний факт присутність у навчальній програмі Російської
Федерації матеріалу батутної підготовки гімнастів для базової обертальної
підготовки та успішного засвоєння стрибків, зіскоків, а також моделювання вправ на
опорному стрибку, використовуючи комплекси типу «батут — стрибковий кінь —
поролонова яма». До того ж у навчальній програмі зі спортивної гімнастики
сусідньої країни передбачено хореографічну підготовку спортсменів обидвох статей,
яка забезпечує систему оволодіння «школи рухів», формує навички ритмічно
упорядковувати рухи, поставу, стильову культуру, як основу побудови змагальних
комбінацій на колоді та вільних вправах. Тут же зазначено надзвичайно велику
кількість підготовчих та основних засобів з джазового, народно — сценічного і
сучасного танців, партерної хореографії, елементів класичного та історико —
побутового танцю, важливих для підготовки сучасних гімнастів відповідно до нових
правил змагань (2013 — 2016 рік) з жіночої спортивної гімнастики [10]. Ними
висуваються нові вимоги до композиції і хореографії, музики і музичності виконання
комбінації з спеціальними знижками за: недостатню оригінальність елементів і
переходів, неправильний вибір музики і рухів, недостатню артистичність, невміння
висловити ідею музики через рухи. Нажаль, у вітчизняній навчальній програмі зі
спортивної гімнастики зазначено лише те, що батутна та хореографічна підготовка
спортсменів формує координаційні здібності та «школу рухів».
Іншою, надзвичайно важливою складовою багаторічної підготовки гімнастів є
фізична підготовка. У двох навчальних програмах викладено зміст як загальної
(ЗФП), так і спеціальної фізичної підготовки (СФП). Вважаємо правильною подачу
матеріалу ЗФП без диференціації за групами навчання, оскільки її мета, засоби і
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методи єдині для всіх гімнастів. Однак, підхід російських фахівців щодо викладу
матеріалу про СФП гімнастів вважаємо доступним для реалізації у навчально —
тренувальному процесі спортсменів, в той час, навчальна програма України містить
засоби СФП, які подано суцільним текстом, втім зміст переважної більшості вправ
обидвох програм є ідентичним.
В програмі сусідньої країни є багато матеріалу про: навчально-тренувальні та
змагальні навантаження; управління тренувальними навантаженнями; методики
організації декількох занять в один день; особливостей централізованого тренування;
показників тренувального навантаження у передзмагальному періоді підготовки. В
українській навчальній програмі доступно, на наш погляд, розміщена інформація про
навантаження та зміст різних видів підготовки в навчально — тренувальному процесі
гімнастів. З огляду на те, що у сучасній спортивній гімнастиці широко
використовуються допоміжні прилади, інвентар та тренажери для розвитку фізичних
якостей, а також нетрадиційні методики їх удосконалення, навчальною програмою
неможливо передбачити усі методичні рекомендації, а вибірковість матеріалу не
властива для такого документу. Тому вважаємо за доцільне його розміщення не у
навчальній програмі зі спортивної гімнастики, а у методичних посібниках.
У програмі Російської Федерації подано організаційно — методичні вимоги до
проведення тестових випробувань та методика використання контрольнгих вправ, що
виявляють спеціальну фізичну підготовленість гімнастів. Їх дотримання стандартизує
умови проведення випробувань, що забезпечує отримання інформативних результатів
про фізичну підготовленість гімнасток. В українській навчальній програмі зі
спортивної гімнастики вимоги та умови проведення контрольних вправ зазначені для
груп підготовки до вищих досягень, за виключенням окремих тестових випробувань,
опис яких пропонується для решти груп підготовки юних гімнастів.
В навчальній програмі сусідньої країни подано взірець зведеного протоколу
результатів СФП та система переведення їх у бали, із подальшим визначенням місця
гімнастів за підсумковими результатами. У навчальній програмі України подається
інструкція для обробки результатів іспитів за зведеним протоколом, яка за
технологією визначення кінцевих результатів ідентична програмі Російської
Федерації. Відмінність полягає лише в тому, що у вітчизняній програмі
рекомендується визначати переможця тестування за сумою балів усіх контрольних
вправ. Значним недоліком української та російської навчальних програм зі
спортивної гімнастики є те, що результати визначення рівня розвитку фізичних
якостей гімнасток переводяться у бали, а оціночні шкали для кінцевого висновку про
рівень фізичної підготовленості спортсменок відсутні.
У програмі Російської Федерації широко представлено зміст теоретичної і
психологічної підготовки у спортивній гімнастиці. Його доцільність у навчальній
програмі обумовлена значенням таких видів підготовки у досягненні високих
спортивних результатів гімнастів та функціями тренера як психолога, вихователя,
реабілітолога, і наставника. В українській навчальній програмі розміщено незначний
обсяг інформації, що використовується для теоретичної та психологічної підготовки
юних гімнастів.
Вважаємо доцільним розміщення у навчальній програмі змісту про патріотичне
виховання спортсменів, яка нажаль відсутня у документах, що порівнюються нами.
Більше уваги у навчальних програмах варто приділити положенням щодо планування
та самоконтролю. Доцільно було б подати зразок щоденника самоконтролю з
урахуванням специфіки спортивної діяльності гімнастів. Його використання у
навчально — тренувальному процесі сприяло б підвищенню рівня самодисципліни
спортсменів та оптимізації тренувального процесу.
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Навчальна програма Російської Федерації містить інформацію про управління
тренувальними навантаженнями у навчально — тренувальному процесі зі спортивної
гімнастики: методики переходу від одноразових до двохразових тренувальних занять
в день, варіанти чергування видів багатоборства при різних схемах побудови
навчально — тренувального процесу. Натомість український програмний документ
не має подібної інформації. Вважаємо її відсутність у навчальній програмі цілком
виправданим фактом, що не суперечить призначенню такого документу.
В безпосередньому зв'язку з проблемою навантажень у навчально —
тренувальному процесі гімнастів мають місце положення про організацію і зміст
педагогічного та лікарського контролю. У двох навчальних програмах зазначені
позиції про педагогічний та лікарський контроль, а також педагогічні, психологічні та
медико — біологічні засоби відновлення.
Навчальні програми зі спортивної гімнастики України та Російської Федерації
містять дані про тренувально — інструкторську та суддівську практику, що є
невід'ємною частиною підготовки і виховання гімнастів. Проте подана у документах
інформація частково є застарілою.
Висновки. За структурою навчальні програми України та Російської Федерації
зі спортивної гімнастики абсолютно різняться між собою, втім їх зміст має багато
спільного. Часто інформація навчальних програм є необґрунтованою з позиції їх
статусу, як нормативного документу, що визначає зміст та організаційні особливості
навчально — тренувального процесу в конкретному виді спорту, а пропонуються
методичні рекомендації без урахування специфіки спортивної гімнастики, відомі
кожному фахівцю. Українська навчальна програма потребує удосконалення у
напрямках диференціювання інформації про вікові особливості багаторічної
підготовки гімнастів з урахуванням статі; визначення засобів розвитку фізичних
якостей, батутної та хореографічної підготовки гімнастів; удосконалення методики
відбору юних гімнастів за антропометричними показниками та координаційними
здібностями; стандартизації методики визначення рівня загальної та спеціальної
фізичної підготовленості на всіх етапах підготовки спортсменів; удосконалення
системи визначення рівня розвитку фізичних якостей шляхом створення оціночної
шкали для кінцевого висновку про рівень фізичної підготовленості гімнастів.
Перспективи подальших досліджень є опитування тренерів зі спортивної
гімнастики різних регіонів України щодо проблеми фізичної підготовки гімнасток
групи початкової підготовки.
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АНОТАЦІЇ

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ УКРАЇНИ ТА
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЗІ СПОРТИВНОЇ ГІМНАСТИКИ
Наталія Комаринська
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
У статті викладено результати порівняльного аналізу навчальних програм для ДЮСШ,
СДЮШОР та ШВСМ зі спортивної гімнастики України та Російської Федерації. Виявлено
спільні та відмінні позиції у структурі програми, а також переваги та недоліки кожної із них.
Ключові слова: навчальна програма, спортивна гімнастика, гімнасти.
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ УКРАИНЫ И
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ
Наталья Комаринська
Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка
В статье изложено результаты сравнительного анализа учебных программ для ДЮСШ,
СДЮШОР и ШВСМ по спортивной гимнастике Украины и Российской Федерации. Выявлены
общие и отличительные позиции в структуре программы, а также преимущества и недостатки
каждой из них.
Ключевые слова. учебная программа, спортивная гимнастика, гимнасты.
COMPARATIVE ANALYSIS OF CURRICULA UKRAINE AND THE RUSSIAN
FEDERATION GYMNASTICS
Natalia Komarynska
Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatiuk
The article presents the results of a comparative analysis of curriculum for Children and Youth
Sports School, and Specialized Children and Youth Sports School of Olympic Reserve and High Sports
School with Artistic Gymnastics Ukraine and the Russian Federation. Found similar and different
positions in the structure of the program, as well as the advantages and disadvantages of each of them.
Key words: curriculum, artistic gymnastics, gymnasts.

ПЕДАГОГІЧНІ КОМПОНЕНТИ РОЗВИТКУ ЦІННІСНОМОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ
Оксана Крижанівська
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Постановка проблеми. Розвиток соціально-економічних перетворень в Україні,
інтеграція її в європейське суспільство створює необхідність у підготовці фахівців
нового, модерного рівня організації діяльності. Це, у свою чергу, впливає на
зростання кількості науково-педагогічних досліджень, які характеризуються
подальшою розробкою процесу професійної підготовки майбутніх фахівців з
фізичного виховання і спорту.
Найбільш пріоритетним є питання, що стосуються педагогічного забезпечення
навчально-виховного процесу засобами, які підвищують мотивацію до професійної
діяльності, накопичення національних і духовних цінностей. Від їх успішного
співвідношення залежить підвищення ефективності процесу професійної підготовки
майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту.
Аналіз результатів останніх досліджень. Формування ціннісно-мотиваційної
сфери майбутнього фахівця з фізичного виховання і спорту є базовим компонентом
змісту його підготовки.
На думку провідних українських та зарубіжних спеціалістів [3, 4] мотивація
відображає інтерес студента до занять з предметів професійної підготовки галузі
фізичного виховання і спорту, його активне і усвідомлене ставлення до здійснюваної
діяльності.
Мотиваційна підтримка освітнього процесу за напрямком підготовки полягає у
формуванні у студентів впевненості, можливості оволодіння рядом дисциплін,
зміцненні комплексної поінформованості про значущість наукового підходу до
фізичної досконалості особистості.
Проблемі навчання та виховання студентів інститутів та факультетів фізичного
виховання і спорту приділено увагу в працях М.М. Баки [1], О.А. Білоконь [2], А.В.
Синиці [3], Л.П. Сущенко [4], Б.М. Шияна [5]. Питання вдосконалення педагогічних
компонентів розвитку ціннісно-мотиваційної сфери студентів залишається відкритим
і актуальним.
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Мета – проаналізувати педагогічні компоненти розвитку ціннісно-мотиваційної
сфери студентів у процесі фізичного виховання.
Методи дослідження: теоретичні – аналіз науково-методичної літератури,
синтез, порівняння і узагальнення отриманих даних; практичні – спостереження,
бесіда.
Результати дослідження та їх обговорення. Для того, щоб сформулювати
психолого-педагогічні умови, пов'язані з проблемою формування мотивації до
навчальної діяльності студентів у галузі фізичної культури, необхідно відповісти,
насамперед, на запитання про те, які спонукання (потреби, прагнення, інтереси,
цінності) формувати, з яких перспектив розвитку суспільства і особистості виходити.
Як правило, кожній людині властива потреба в нових враженнях, що переходить
у пізнавальну потребу. Саме на неї, перш за все, повинен опиратися викладач,
зробити її чітко сформованою, усвідомленою.
Якщо потреба характеризує готовність до діяльності, то наявність мотиву додає
активності новий, більш дієвий характер. Мотиви виникають і формуються на основі
потреб, однак, тільки при вищому рівні їх відображення - їх усвідомленні. Потреби і
мотиви стають підставою дидактичних умов ефективного навчального процесу при
гранично доступній для студентів установки на результат.
Установка - це пусковий механізм ціннісної орієнтації особистості,
усвідомлення готовності до обраного виду діяльності, в якому реалізуються актуальні
потреби у власному фаховому вдосконаленні. Установка на кінцевий результат
сприяє ефективному переходу мотивацій в стійкий інтерес з подальшою його
реалізацією в діяльності.
Шиян Б.М [5] інтерес визначає як емоційне переживання пізнавальної потреби.
Він відіграє істотну роль у розвитку інтелекту, засвоєнні знань і навичок. При
інтенсивному інтересі студент відчуває себе натхненним і жвавим. Саме це
пожвавлення забезпечує зв'язок з пізнавальною і рушійною активністю. Важливість
створення умов виникнення інтересу до викладача, до навчання (як емоційного
переживання задоволення пізнавальної потреби) і формування самого інтересу
наголошувалася багатьма дослідниками.
Зокрема, у дослідженні Синиці А.В. [3] виявлено основні фактори, які сприяють
тому, щоб представлення інформаційного матеріалу під час навчання було цікавим.
Відповідно цьому аналізу, найважливішою передумовою створення інтересу до
навчання є виховання широких соціальних мотивів діяльності, розуміння її сенсу,
усвідомлення важливості процесів, що вивчаються для власного професійного
вдосконалення. Поки потреба та інтерес до даної діяльності не задоволені, вони
активізують діяльність і впливають на неї.
Розвиток потреби студентів у різних видах вдосконалення діяльності, як
зазначає Сущенко Л.П. [4], повинен здійснюватися в незмінно гнучкій, тактовній
формі, інакше кажучи, потреби не можуть бути штучно нав'язані індивідуму. Вони
повинні відповідати системі його ціннісних орієнтацій.
Реалізація програми відбувалася в межах структурно-змістової цілісності
педагогічного процесу – забезпечували єдністю і взаємозв’язком усіх складників
навчально-виховного процесу формування фахівця з фізичного виховання і спорту
(організаційно-методичного, змістового, контрольно-нормативного), що враховували
оперативні, етапні завдання і мету експериментальної програми. Зокрема:
використовували різні форми роботи експериментальної групи, що розподілялися
впродовж чотирьох етапів впровадження експериментальної програми з урахуванням
встановлених вимог; планували на навчальний рік зміст занять і занять у спортивних
секціях,
ураховуючи
закономірності
формування
адаптації
(термінової,
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кумулятивної) й відставленого ефекту; щоденно використовували інші форми занять
фізичними вправами, враховуючи рекомендації фахівців
Алгоритм дій з формування та
реалізації змісту
експериментальної програми

Засоби
Мета

І

ІІ

ІІІ

IV

Методи
Етапні завдання

Форми
Вихідні
результати

Поетапне впровадження програми

свідомості і
активності

наочності

доступності та
індивідуалізації

системності

об’єктивності
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Педагогічний
контроль
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Підсумкові
результати

Принципи впровадження експериментальної
програми

Рис. 1. Педагогічні компоненти програми розвитку ціннісно-мотиваційної
сфери студентів
Змістову цілісність процесу впровадження експериментальної програми
забезпечили єдністю використаних форм занять наукового гуртка, а саме: лекціями,
практичними та семінарськими заняттями (тривалість 90 хв) з історії розвитку легкої
атлетики на Івано-Франківщині, тематичні круглі столи з проблем розвитку ціннісномотиваційної сфери майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту, історичні
квести у Івано-Франківську, методичні семінари організовані спільно з інститутом
післядипломної освіти та обласною дитячо-юнацькою спортивною школою міста
Івано-Франківська, тематичні виставки історичного матеріалу зародження та
розвитку фізичної культури і видів спорту в Івано-Франківську, зустрічі з відомими
легкоатлетами, тренерами, журналістами, громадськими діячами Івано-Франківська
тощо. Науковий гурток збирався здебільшого один раз на тиждень. Масові
спортивно-оздоровчі заходи з легкої атлетики (спортивні свята, вечори, змагання), що
реалізовуються за окремим планом, але не менше одного на місяць.
Метою впровадження програми був розвиток ціннісно-мотиваційної сфери у
майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту. Програма впроваджувалася
протягом чотирьох етапів:
I етап – організаційно-підготовчий (10 год)
а) підготовка до впровадження програми;
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б) діагностування базового рівня ціннісно-мотиваційних показників
професійної готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту;
в) розподіл обов’язків між членами групи.
II етап – особистісно-пізнавальний (22 год)
III етап – ціннісно-мотиваційний (64 год)
IV етап – резюмуючий (6 год).
Реалізація програми забезпечувалася дотриманням педагогічних принципів:
- принцип свідомості і активності. В експериментальній групі приділялася
велика увага тому, щоб мета, яка формувалася на занятті перед студентами була їм
цікава, пов'язана з їх внутрішніми потребами, усвідомлювалася і сприймалася ними
як особистісно значуща.
Викладач дотримувався наступних положень: 1) не диктувати “вже відоме” і,
можливо не потрібне студенту знання, а розбудити його власну пізнавальну
активність, яка визначалася у виборі змісту, мети, поведінки, прийняття цінностей
відомих легкоатлетів Прикарпаття; 2 ) бесіду проводити в атмосфері “довіри і
свободи”, де слід обговорювати проблеми, що цікавлять студентів у галузі історії
легкої атлетики на Прикарпатті, фізичної культури на Івано-Франківщині; 3) позиція
викладача - це позиція консультанта, здійснює “розвиваючу допомогу”, обов'язково
наявність суб'єкт - суб'єктних відносин. Важливо було домогтися усвідомлення
кожним студентом своєї унікальності, зломити закладене в них прагнення
порівнювати себе з іншими. Некоректне порівняння найчастіше стає причиною
незаслужено низької самооцінки, що веде до втрати активності, породжує почуття
незадоволеності і апатії;
- принцип доступності та індивідуалізації. Посильні досягнення українських
спортсменів, їх навантаження і вправи пробуджують інтерес, почуття задоволення від
діяльності та бажання подальшого, незважаючи на певні труднощі, фізичного
вдосконалення. Був здійснений цілеспрямований перехід від загальних нормативів до
індивідуальної динаміки розвитку кожного студента. Реалізація даної умови означає
формування мотиву до використання історичних матеріалів, а у майбутньому
виконання рухової діяльності та перспектив її вдосконалення для кожного студента,
оскільки фіксування уваги на індивідуальному розвитку своїх фізичних якостей і
досягнень є значущим стимулом активізації;
- принцип наочності. Щоб сформулювати професійні знання, уміння, треба
спочатку створити навчальні умови, моделюючи їх у вигляді дій з предметами та
іншими об'єктами, за цим перевести даний комплекс на вербальний рівень. Це
дозволяє реально управляти процесом формування патріотичності, національної
свідомості та професійної гідності;
- принцип об’єктивності історичного матеріалу забезпечує достовірність
наукової інформації, зобов’язує дослідника до точного аналізу ситуацій, які існують.
Цей принцип є важливим методологічним орієнтиром при вивченні та застосуванні
різноманітних напрямків розвитку педагогічної думки та культури, дозволяє
об’єктивно відділяти реальні наукові досягнення від помилкових концепцій та
положень.
- принцип системності – передбачає вивчення об’єктивності з точки зору
існування в оточуючому світі загального взаємозв’язку всіх предметів і явищ. Тобто
багатогранність, комплексність, системність істинного знання про об’єкт
дослідження є необхідним слідством та відображенням системних взаємовідносин,
які притаманні самій об’єктивній дійсності майбутніх фахівців з фізичного
виховання і спорту.
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Характерною особливістю принципу системності, з якої випливає важливий
методологічний висновок, є [6]:
 до оцінки кожного явища необхідно підходити історично, тобто вивчати
явища та предмети у взаємозв’язку та розвитку. При цьому взаємозв’язок є дуже
широким поняттям. Він може мати, наприклад, характер зв’язку якості та кількості,
форми та змісту, причини та слідства тощо;
 розглядати функціонування та організацію складного об’єкта чи явища в
тісному зв’язку з його змінами і розвитком;
 принцип діалектичного протиріччя – випливає із закону єдності та боротьби
протилежностей. Методологічна особливість цього принципу полягає в тому, що
протиріччя як єдність та боротьба протилежностей є підґрунтям
вивчення
внутрішнього механізму розвитку об’єкта дослідження, процесу або явища. Це
дозволяє встановлювати внутрішні головні фактори процесів руху, змін, розвитку
об’єктивної дійсності. Протиріччя має бути розкрито як внутрішня структурна
характеристика досліджуваного явища в його сутності. Його розв’язування
призводить до конкретизації теорії та збагаченню наукового знання, зокрема
педагогічного. При цьому виникнення та розв’язування протиріч слід розглядати як
закономірний процес розвитку науки, зокрема гуманітарної;
 принцип єдності якості та кількості історичного матеріалу – кількісному
підходу передує якісний аналіз явища або об’єкта, який вивчаються. Кількісні
характеристики об’єкту можуть коливатися у певному інтервалі, який обмежений
межами встановленої якості. Ці межі виражають міру як єдності якісної та кількісної
визначеності об’єкта чи явища, які досліджуються. Вихід за межі кількісних змін, які
характерні для даного об’єкту, призводить до змін міри, яка йому притаманна, а тому
реалізується перехід об’єкта в нову якість. Зміна кількісних характеристик у процесі
педагогічних досліджень дозволяє відкривати нові сторони, властивості та якості
об’єкта;
 принцип наступності у вивченні ґенезу легкої атлетики. Діалектичне
заперечення є утвердженням нового, переходом до вищої фази розвитку, при якому
реалізується наступність, яка виражена у виділенні та трансформації зі старого
всього цінного й раціонального, без чого нове не може існувати та розвиватися.
Всякий розвиток характеризується не періодичним поверненням у начальний стан, не
відсутністю загального між наступними стадіями, не рухом по колу і не рухом за
прямою, а таким рухом по спіралі, при якому неперервне породження нового,
відтворює колишні стадії в їх більш високих формах на більш високих рівнях.
Основою дослідження розвитку ціннісно-мотиваційної сфери студентів з
фізичного виховання і спорту є більш сучасна й ефективна методологія. Вона
формулює й деталізує до рівня конкретної застосовності методологічні принципи.
Зокрема важливим є принцип історизму.
Основним засобом виховання стійкого інтересу до професійного розвитку було
використання таких завдань, вирішення яких вимагає від студентів активної
пошукової діяльності. У плані реалізації цього завдання велике значення надавалося
оволодінню студентом необхідними історичними знаннями – з розвитку легкої
атлетики на Прикарпатті. Так, студенти приймали участь у історичних квестах
вулицями міста Івано-Франківська, вікторинах, творчих зустрічах з відомими
спортсменами, тренерами, суддями з легкої атлетики. Кожен виступив як у ролі учня
ЗОШ, так і навчаючого: викладача і консультанта (наприклад: при проведенні
вступної частини заняття – теоретичному представленні матеріалу, прийнятті тестів,
наданні допомоги своєму товаришу в оволодінні педагогічними прийомами).
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Проте, труднощі навчального матеріалу приводить до підвищення інтересу
тільки тоді, коли вона посильна і переборна. Цьому багато в чому сприяло створення
викладачем на занятті ситуації успіху. Під ситуацією розумілося поєднання умов, в
котрих забезпечується досягнення успіху, а сам успіх являв собою переживання
стану радості, задоволення від того, що, реалізація мети навчальної діяльності або
збіглася з очікуваннями, або заперечувала їй.
Педагогічний ефект цього прийому величезний, оскільки він впливає на почуття
людини. Синиця А.В. [3] відзначає, що ситуація успіху породжує психологічний
успішне прийняття діяльності. Для створення ситуації успіху на занятті
застосовувався диференційований підхід до визначення змісту діяльності та
характеру допомоги студентам при її здійсненні. При цьому враховувалися
підготовленість студентів, рівень суб'єктного досвіду в даній діяльності, бажання
досягти певного рівня педагогічної майстерності.
Робота з підведення підсумків вивчення пройденого розділу, організовувалася
так, щоб кожен студент міг відчувати емоційне задоволення від зробленого, радість
перемоги над труднощами, щастя пізнання нового і цікавого.
Застосування цих методів сприяло формуванню мотивації досягнення успіху.
Вона проявлялася у постановці студентом нових цілей для себе, в його прагненні до
успіху у власному професійному вдосконаленні.
Виділено найбільш значущі педагогічні прийоми, створюючи умови для
формування
ціннісно-мотиваційного
компоненту
професійного
розвитку
майбутнього фахівця з фізичного виховання і спорту:

встановлення відносин співробітництва між викладачем і студентами;

включення студентів у колективну форму діяльності;

залучення студентів до пошуку архівних джерел розвитку легкої
атлетики на Прикарпатті;

залучення студентів до оціночної діяльності;

створення на занятті ситуації успіху;

створення для студентів ситуацій вибору.
Основні положення методологічних принципів експериментальної програми
окреслимо в такий спосіб:
1. Під історією розвитку легкої атлетики розуміємо генезис, еволюцію і
тенденції її розвитку в різні історичні періоди. Цей розвиток підпорядковується
особливим об’єктивним історико-дидактичним законам.
2. Історичний розвиток є перш за все розвитком цілепокладаючої діяльності
особистостей – учителів-практиків, тренерів-викладачів, легкоатлетів, методистів,
науковців-новаторів, журналістів, отже, містить на всіх рівнях і етапах свідомість, яка
постає у формі волі, емоцій, усвідомлених або інтуїтивних цілей і є важливим
чинником історії розвитку освіти.
3. Усі форми, види і прояви свідомості врешті-решт визначаються суспільним
буттям людей – учителів з фізичної культури, тренерів-викладачів, методистів,
дидактів. Свідомість детермінована педагогічним буттям, має з ним зворотній
активний зв’язок.
4. Емпіричну базу історико-методологічного пізнання становлять історикопедагогічні факти, побудовані на основі наукового критичного дослідження
історичних джерел. Принцип історизму вимагає виявлення й опису максимально
повного набору, всієї сукупності історико-педагогічних фактів, необхідних для
розв’язання кожного конкретного історико-методологічного завдання, що відповідає
принципу об’єктивності.
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5. Педагогічні події, явища і процеси об’єктивної історичної реальності
зумовлені, функціонально пов’язані, відрізняються за ступенем їх значущості, за
внеском в історичний розвиток професійної освіти. Критерій значущості задається
визначенням того, що сприяє, перешкоджає чи залишається нейтральним у певному
педагогічному явищі відносно фіксованих соціальних, економічних або освітніх
структур, процесів їх продуктивного розвитку.
6. Виникнення, розвиток і зникнення педагогічних явищ відбувається в
об’єктивному часі і просторі. Процес історичного розвитку дидактичної думки
відбувається діалектично у специфічній формі, тобто через зіткнення і боротьбу
протидіючих дидактичних систем, методичних ідей і концепцій. Теоретичне пізнання
історії розвитку легкої атлетики, спираючись на факти з теорії і практики навчання
легкої атлетики, відтворює, відображає, реконструює та пояснює причинні і
функціональні зв’язки, які діють у суспільстві, і має за мету створення
концептуальних схем та моделей освіти.
Послідовне втілення методологічних принципів в процес пізнання дозволяє
зрозуміти єдність історичного процесу еволюції легкої атлетики в усій його
різноманітності, специфічних формах прояву й закономірностей розвитку. Але
плідність цих принципів ефективна лише за умови їх гармонійного використання з
методами наукового пізнання. Усі наукові методи поділяються на дві великі групи –
емпіричного і теоретичного рівнів наукового пізнання.
Важливе місце в методологічних питаннях історико-дидактичного дослідження
займає застосування діалектичного методу, джерелом якого слугують протиріччя.
Виявлення їх як імпульсу саморуху дозволяє встановити ступінь вагомості та
самостійності процесу розвитку ціннісно-мотиваційної сфери майбутніх фахівців з
фізичного виховання і спорту, визначити його тенденції, якість. Діалектичний метод
розглядає минуле, сучасність і майбутнє дидактичних об’єктів, явищ і процесів у
діалектичній єдності, виходячи не тільки з їх динаміки і мінливості у часі, й розвитку,
тобто незворотної, спрямованої і закономірної зміни явищ і процесів реальної
шкільної практики, яка визначає напрямки і характер їх історичної трансформації.
Тільки наявність обов’язкового синтезу усіх трьох означених властивостей дозволяє
виявити історичну зумовленість, причинно-наслідкові залежності між історичними
станами.
Висновок. Такий розгляд педагогічних компонентів сприяє осмисленню
безперервного динамічного розвитку ціннісно-мотиваційної сфери студентів у
процесі фізичного виховання як цілісного процесу, як обумовленої й послідовної у
часі зміни його специфічних етапів, кожен з яких на певному рівні був завершеним і
сталим.
Виявлена методологічна база дослідження дозволяє:
 відібрати позитивний педагогічний досвід розв’язування навчальнопізнавальних завдань;
 уникнути повторення помилок, які існували в системі професійної освіти
майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту;
 розробити алгоритмічну систему вимірів для прийняття прогресивних
педагогічних рішень у конкретних ситуаціях;
 об’єктивно оцінити, відтворити, відобразити, реконструювати та пояснити
причинні і функціональні зв’язки, які діють у ціннісно-мотиваційній сфері.
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АНОТАЦІЇ

ПЕДАГОГІЧНІ КОМПОНЕНТИ РОЗВИТКУ ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ
СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Оксана Крижанівська
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Гуманізація освіти в Україні є одним з пріоритетних напрямків соціального і духовного
відродження суспільства, який потребує спеціалістів-професіоналів, здатних творчо мислити,
самостійно вирішувати виробничі питання, зумовлені сучасними ринковими відносинами. В
умовах становлення української державності, інтеграції нашої країни у світове співтовариство,
активізації зовнішньоекономічних зв’язків значно зросла потреба у кваліфікованих фахівцях
галузі фізичного виховання і спорту.
Розвиток і функціонування фізичної культури зумовлюються чинниками, умовами та
принципами існування суспільства, в тому числі й нормою врахування історичного матеріалу,
уважне вивчення цінностей та мотивів студентів як необхідності формування людини
майбутнього. Тому інтеграція освіти визначається провідним принципом реформування сучасної
освіти.
Суб’єктом професійної діяльності фахівців з фізичного виховання і спорту, як
представників соціономічних професій, є окрема людина чи група людей. Цим детермінуються
вимоги до професійних якостей майбутніх фахівців: високий рівень професійних знань, умінь і
навичок, відповідальність за здоров’я людей, уміння налагоджувати продуктивні міжособистісні
стосунки, ефективно співпрацювати з пацієнтами та колегами, створювати позитивний
емоційний мікроклімат, уникати конфліктних ситуацій, передбачати та адекватно оцінювати
соціальні наслідки різнопланової діяльності.
Ключові слова: педагогічні компоненти, цінності, мотиви, історія фізичного виховання,
спорт.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНОМОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
Оксана Крыжановская
Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
Гуманизация образования в Украине является одним из приоритетных направлений
социального и духовного возрождения общества, требует специалистов-профессионалов,
способных творчески мыслить, самостоятельно решать производственные вопросы,
обусловленные современными рыночными отношениями.
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В условиях становления украинской государственности, интеграции нашей страны в
мировое сообщество, активизации внешнеэкономических связей значительно возросла
потребность в квалифицированных специалистах области физического воспитания и спорта.
Развитие и функционирование физической культуры обусловлены факторами, условиями и
принципами существования общества, в том числе и нормой учета исторического материала,
внимательное изучение ценностей и мотивов студентов как необходимость формирования
человека будущего.
Поэтому интеграция образования определяется ведущим принципом реформирования
современного образования. Субъектом профессиональной деятельности специалистов по
физическому воспитанию и спорту, как представителей социономических профессий, есть
отдельный человек или группа людей. Этим детерминируются требования к профессиональным
качествам будущих специалистов: высокий уровень профессиональных знаний, умений и
навыков, ответственность за здоровье людей, умение налаживать продуктивные межличностные
отношения, эффективно сотрудничать с пациентами и коллегами, создавать положительный
эмоциональный микроклимат, избегать конфликтных ситуаций, предвидеть и адекватно
оценивать социальные последствия разноплановой деятельности.
Ключевые слова: педагогические компоненты, ценности, мотивы, история физического
воспитания, спорт.
PEDAGOGICAL COMPONENTS OF VALUE-MOTIVATIONAL SPHERE OF
STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION
Oksana Kryzhanivska
Carpathian National University named after V. Stefanik
Humanization of education in Ukraine is one of the priorities of the social and spiritual revival of
society requires specialists and professionals capable of thinking creatively, independently solve
production problems caused by modern market relations.
In the formation of the Ukrainian state, our country's integration into the world community,
activation of foreign economic relations significantly increased the demand for qualified specialists in
physical education and sport. Development and operation of physical education due to factors,
conditions and principles of the existence of society, including the accounting standards of historical
material, careful study of the values and motives of students as the need to build human future.
Therefore, the integration of education is determined by the guiding principle of modern
education reform. The subject of professional activity in physical education and sport, as representatives
socionomic professions, there is a separate person or group of people.
These are determined by the requirements for professional skills of future professionals: a high
level of professional knowledge and skills, responsibility for the health of people, the ability to establish
productive interpersonal relationships, collaborate effectively with patients and colleagues, creating a
positive emotional climate, to avoid conflict situations, to anticipate and adequately assess social effects
of diverse activities.
Key words: pedagogical components, values, motives, history of physical education and sports.

ТИПИ ТЕМПЕРАМЕНТІВ СПОРТСМЕНІВ У САННОМУ СПОРТІ
Куречко Г.О., Казмірук А.В., Зіньків О.В., Стефанишин Н. І.
Львівський державний університет фізичної культури
Львівський національний університет ім. І. Франка
Постановка проблеми. Санний спорт полягає у спусканні спортсмена на санях
по спеціально сконструйованій трасі з штучним і природнім заморожуванням льоду.
На зимових Олімпійських іграх проводять змагання з дисциплін: одномісні сани,
двомісні сани (чоловіки та жінки) та змішана естафета. Проходження траси по
складних віражах вимагає від спортсмена високого рівня фізичної, технічної та
тактичної підготовки. Адже під час спуску спортсмен розвиває швидкість від 60 до
120 км/год на віражах. В той час як рівень фізичної підготовки спортсменів у
більшості випадків є однаковим, визначальну роль відіграє психологічна підготовка у
всій її багатогранності. Важливо знати, які типи темпераментів потрібні для даного
виду спорту, адже не секрет, що у спринтерських дистанціях перевагу мають
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холерики, а от у різновидах стрільби вищого результату досягнуть спортсмени з
флегматичним типом темпераменту. Таким чином, у спортсменів та тренерів зростає
інтерес до психологічної підготовки. Для повного дослідження потрібно провести
аналіз типів темпераментів особистості людей, які займаються санним спортом. На
даний час врахування типів темпераменту спортсменів у процесі підготовки в
санному спорті здійснюється не повною мірою. Необхідність визначення найбільш
переважаючих типів темпераменту надасть можливість спортсменам правильно
готуватись до змагань та підвищити ефективність навчально-тренувального процесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Темперамент є однією з найбільш
значущих властивостей структури особистості. Психологія спорту веде дослідження
психологічних показників спортсмена, які формуються і виявляються в процесі
діяльності.
Темперамент
характеризують,
як
центральну
властивість
психодинамічної організації людини, що носить вроджений характер. Тому
властивості темпераменту найбільш стійкі і постійні в порівнянні з іншими
психічними особливостями людини [4].
Темперамент визначається наявністю багатьох психічних відмінностей між
людьми, в тому числі за інтенсивністю і стійкістю емоцій, емоційною вразливістю,
темпом і енергійністю дій, а також за цілим рядом інших динамічних характеристик.
Спроби дослідити проблему темпераменту були неодноразові, але до цього часу цей
напрямок є найбільш спірним і до кінця не вирішеним [1].
Платонов В. М. [5] звертає увагу на залежність успіху в діяльності спортсменів
високого класу від властивостей типу нервової системи і темпераменту, а також силу
нервової системи і тих її проявів, які визначають високу працездатність і опір стресу,
що виражається у відсутності зниження рівня досягнень в стані психічної напруги.
В загальній теорії підготовки спортсменів дослідження в сфері психології
проводяться, але в зимових видах спорту, зокрема у санному спорті, взагалі немає
наукових даних. Так у лижному двоборстві були проведені дослідження
поведінкового компоненту структури особистості спортсмена, де було визначено, що
найкращих результатів в лижному двоборстві досягають спортсмени з нижчим
рівнем нейротизму та середніми значеннями за шкалою інтроверсії-екстраверсії [3].
В гірськолижному спорті та сноубордингу було проведено дослідження щодо
застосування методів раціонального роз’яснення та іміготренінгу тренерами у
практиці підготовки спортсменів [6]. Як видно з аналізу останніх досліджень та
публікацій у санному спорті не проводились психологічні тестування, щодо
визначення типів темпераментів.
Мета дослідження – аналіз прояву властивостей темпераменту спортсменів у
санному спорті на етапі спеціалізованої базової підготовки.
Методи та організація дослідження.
1. Аналіз науково-методичної літератури.
2. Психологічне тестування.
Для визначення прояву показників поведінкового компоненту (властивостей)
структури особистості кваліфікованих санкарів нами був використаний запитальник
Айзенка (форма А). Методика містить три шкали: екстраверсії-інтроверсії,
нейротизму та специфічну шкалу, призначену для оцінки відвертості досліджуваного,
його ставлення до дослідження. Досліджуваному пропонується дати відповідь на 57
запитань, які спрямовані на виявлення звичного способу поведінки. Під час аналізу
результатів дотримувались наступних шкал. Екстраверсія-інтроверсія: 11 – 12 балів середні значення, більше 15 – екстраверт, більше 19 – яскравий екстраверт, менше 9 –
інтроверт, менше 5 – глибокий інтроверт. Нейротизм: 9 – 13 середні значення
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нейротизму, менше 7 – емоційно стабільний, більше 15 – помірний невротик, більше
19 – виражений невротик (дуже нестабільний). Експеримент був констатуючий.
3. Методи математичної статистики використовувались для визначення
наступних показників:
- процентного співвідношення; середнього квадратичного та стандартного
відхилення.
Обчислення відбувалися за допомогою статистичної системи програм Statistica.
Група досліджуваних складалась із 20 спортсменів (10 хлопців, 10 дівчат).
Підбір групи спортсменів проводився з 14 по27 жовтня 2012 року в умовах
звичайного робочого для них процесу, під час тренувального збору в Латвії у м.
Сігулда, та під час Чемпіонату України, який відбувся з 27 лютого по 2 березня 2013
року в м. Кременець. Серед досліджуваних 40 % санкарів мають перший розряд, 25%
є кандидатами в майстри спорту (КМС) і 35% – майстрами спорту (МС).
Результати дослідження та їх обговорення. У процесі дослідження
властивостей темпераменту кваліфікованих санкарів ми визначили, що спортсмени
цього виду діяльності за шкалою екстраверсії-інтроверсії вирізняються середніми
показниками екстраверсії. За шкалою нейротизму ми бачимо що показники
знаходяться в межах середніх значень (табл. 1).
Таблиця 1
Прояв властивостей темпераменту в спортсменів санкарів (за
результатами тестування, n=20).
№
1
2

Властивості
темпераменту
Екставерсія-інтроверсія
Рівень нейротизму

Середні
значення
М
15,2
12,15

Стандартне
відхилення (SD)
3,18
3,48

При цьому, отримані дані наших досліджень, вказують на те, що серед
спортсменів різного класу та стажу занять зустрічаються особистості інертні,
неврівноважені, психологічно нестійкі, занадто збуджені, екстра- і інтровертовані, а
також із слабкою нервовою системою.
Цілком ясно, що володіючи тими властивостями, які відповідають вимогам
даної спортивної спеціалізації, а саме санного спорту, спортсмен при рівних умовах
швидше та легше досягне в цьому напрямку успіху. Зрозуміло, що спортсмен з
інертною нервовою системою, з рисами флегматичного темпераменту досягне
значно менших успіхів, ніж спортсмен з рухливим типом нервової діяльності та
рисами сангвінічного темпераменту.
Попри це, ми провели детальний аналіз всіх бланків обстежуваних спортсменів
(тест Айзенка, форма А) для виявлення домінуючого типу темпераменту (рис. 1.).
В ході опрацювання результатів досліджуваних спортсменів виявлено, що в
55 % санкарів домінуючим є холеричний тип темпераменту, в 30 % сангвінічний та
найнижчі показники є по флегматичному типу 15 %. Меланхолічного типу
темпераменту на даному етапі дослідження ми не виявили. Ці результати
підтвердили наукові дані Б. А. Вяткіна [2] про те, що у видах спорту, які
характеризуються тривалою роботою великої інтенсивності, а також в тих видах
спорту, які вимагають високої координації та точності рухів (санний спорт) дуже
мало виявлено спортсменів слабкого типу [3].
Аналіз відповідей спортсменів на питання тесту показав, що у всіх санкарів є
потреба постійно відчувати збудження від ризику, так званий адреналін.
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Щодо інших показників запитальника, що характеризують «екстраверсіюінтроверсію», то спостерігаються їх середні значення, в окремих випадках показники,
що вказують на повну екстраверсію досліджуваних. Цікавим є той факт, що серед
спортсменів, які приймали участь в дослідженні, не виявлено жодного випадку
глибокого інтроверта. Ми пояснюємо це тим, що специфіка виду діяльності впливає
на природній відбір сильних особистостей. Насамперед, це схильність до ризику,
сміливість, рішучість, а також високий рівень комунікативності. Це в основному
санкарі, які мають холеричний та сангвінічний типи темпераменту.

Рис. 1. Розподіл кваліфікованих санкарів за типами темпераменту (n=20).
Таким чином, на відміну від розповсюдженого переконання про залежність
успіху в спортивній діяльності від властивостей типу нервової системи та
темпераменту, можна говорити про те, що спортсмени високої кваліфікації можуть
досягати високих спортивних результатів за будь-яких наявних властивостей.
Висновки:
1.
аналіз науково-методичної літератури показав, що дослідження
психологічної підготовки а саме, типи темпераменту особистості спортсменів
вивчались певними авторами, а у санному спорті ці дані відсутні;
2.
результати дослідження щодо властивостей темпераменту, дають
можливість стверджувати, що найкращих результатів в санному спорті досягають
спортсмени з нижчим рівнем нейротизму та середніми значеннями за шкалою
екстраверсії. Вони характеризуються такими якостями як: діяльність, енергійність,
схильність до ризику, надійність, врівноваженість та спокій.
Перспективи подальших досліджень: будуть полягати у більш глибшому
вивченні структури особистості спортсменів санкарів в змагальній діяльності.
1.
2.

3.
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АНОТАЦІЇ

ТИПИ ТЕМПЕРАМЕНТІВ СПОРТСМЕНІВ У САННОМУ СПОРТІ
Куречко Г.О., Казмірук А.В., Зіньків О.В., Стефанишин Н. І.
Львівський державний університет фізичної культури
Львівський національний університет ім. І. Франка
Стаття присвячена особливостям прояву показників типів темпераменту особистості
спортсменів у санному спорті. Проблематика прояву властивостей темпераменту у спортсменів є
важливою в науковій та практичній діяльності. Результати досліджень, які характеризують
рівень прояву властивостей темпераменту, а саме екстраверсії-інтроверсії та нейротизму. Слід
підкреслити
необхідність врахування цих психологічних показників особистості, що
забезпечують високий рівень спортивного результату, в удосконаленні процесу підготовки
спортсменів у санному спорті.
Ключові слова: нейротизм, екстраверсія-інтроверсія, спортсмени-санкарі, темперамент,
властивості.
ТИПИ ТЕМПЕРАМЕНТОВ СПОРТСМЕНОВ В САННОМ СПОРТЕ
Куречко Г.О., Казмирук А.В., Зинькив О.В., Стефанышын Н. И.
Львовський государственный университет физической культуры
Львовский национальный университет им. И. Франко
В статье рассматриваются особенности проявления типов темпераментов зичностей
спортсменов в санном спорте. Вопрос проявления темперамента спортсменов очень важен в
научной и практической деятельности в сфере физического воспитания и спорта. Результаты
исследований, которые характеризуют уровень особенностей темпереманта, а именно
екстраверсии-интроверсии и нейротизма. Следует отметить необходимость учтения этих
психологических показателей личности, которые обеспечивают високий уровень спортивного
результата, в совершенствование процесса подготовки спортсменов в санному спорте.
Ключевые слова:
нейротизм, екстраверсии-интроверсии, спортсмены- саночники,
темперамент, качествачеловека.
TYPES OF TEMPERAMENTS IN LUGE SPORTSMEN
Kurechko H. O., Kazmiruk A. V.,O. V.Zin’kiv N. I. Stefanyshyn
Lviv State University of Physical Culture
Lviv National University by the name of I.Franko
The article is devoted to peculiarities of individual temperament types of indicators in luge
athletes. The issue of display of properties of temperament in athletes is an important scientific and
practical activities. Studies characterizing the level of display properties of temperament, namely
extraversion-introversion and neyrotyzmu. It should be emphasized the need to take account of
individual psychological indicators that provide a high level of athletic performance, to improve the
process of preparing athletes in the luge.
Keywords: neurotism, extraversion-introversion, lugesportsmen, temperament, properties.
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ОЛІМПІЙСЬКІ ВЕРШИНИ АТЛЕТІВ СУМЩИНИ
Сергій Лазоренко, Микола Чхайло, Дмитро Балашов
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Постановка проблеми. Олімпійський рух в нашій країні розпочав свою ходу
далекого 1884 року, коли наш земляк, уродженець Полтавщини, О. Д. Бутовський
разом з П’єром де Кубертеном та однодумцями, у французькій столиці, на першому
Олімпійському Конгресі, приймали доленосне рішення для всього людства, про
створення Міжнародного Олімпійського Комітету та підтримали ініціативу відродити
Олімпійські ігри на зразок давньогрецьких. На цьому Конгресі були присутні також
дворянський депутат з Києва Дмитро Меленевський та військовий
Сергій Білосельський-Білозерський. У відроджених Іграх у Афінах 1896 року,
журналіст столичної газети «Киевлянин» Микола фон Ріттер, відряджений до Греції
висвітлювати перебіг подій на першому олімпійському форумі, взяв безпосередню
участь у змаганнях з греко-римської боротьби та стрільбі по рухомим мішеням. Хоча
результати Миколи фон Ріттера і не дозволили йому посісти хоча б якесь призове
місце, але все ж таки перший крок на довгому олімпійському шляху для нашої країни
було зроблено. Після того як О. Д. Бутовський пішов у відставку, своє місце у
Міжнародному Олімпійському Комітетові, піонер відродження Олімпійського руху
сучасності, залишив для іншого українця, представника давнього роду Білозерських,
генерал-майора С .К. Білосельського-Білозерського (учасник першого Олімпійського
Конгресу) [5].
З початком двадцятого століття олімпійський рух в Україні набирав обертів,
хоча на той час наша країна була складовою Російської імперії. До 1908 року спорт у
Росії розвивався у спортивних клубах, гуртках, важкоатлети та борці дужалися на
аренах цирків. Імперія не мала ані міністерств, ані Канцелярій, які б опікувалися
питаннями розвитку фізичної культури і спорту у країні. Але були ентузіасти, які
впроваджували та пропагували спортивну діяльність у народні верстви Росії. Такими
активістами були кияни О. К. Анохін, Є. Ф.Гарнич-Гарницький та його брат Федір,
львів’янин І. І. Боберський, мешканець Петербургу граф Г. І. Рібоп’єр. Саме останній
підготував команду у складі шести спортсменів для участі у Олімпійських іграх 1908
року у Великобританії. Атлети з Російської імперії представляли країну у легкій
атлетиці, греко-римській боротьбі та фігурному катанні. Представники королеви
спорту не здобули перемог на Іграх. Золото у Лондоні здобув Микола ПанінКоломєнкін (одиночне чоловіче фігурне катання, виконання спеціальних фігур),
срібні нагороди завоювали борці Микола Орлов (легка вага) і Олександр Попов
(важка вага), поступившись у фіналі турніру італійцю Енріко Порро та угорцю
Річарду Вайсу відповідно.
Вдалий виступ олімпіоніків Російської імперії на попередніх Іграх, активізація
спортивного життя у країні, переможні здобутки спортсменів на міжнародних
змаганнях та активна життєва позиція Олексія Бутовського, Миколи Ріттера
(останній на той час вже мешкав у Петербурзі), Володимира Воєйкова, Олександра
Анохіна,
Євгена
Гарнич-Гарницького,
Сергія Білосельського-Білозерського,
В’ячеслава Срезневського та ін. призвели до знаменної події. 16 березня 1911 року у
Петербурзі самозаснувався Російський олімпійський комітет (РОК), який очолив
один із засновників Петербурзького товариства любителів бігу на ковзанах, власне
палкий прихильник ковзанярського спорту В’ячеслав Ізмаїлович Срезневський.
Завдяки плідній праці Російського олімпійського комітету на Ігри до Швеції
1912 року Росія відрядила 178 учасників, котрі виступали майже в усіх видах
олімпійської програми. Золоті вершини олімпійцям імперії не підкорилися. А от
срібні нагороди здобули: середньоваговик Мартін Клейн (греко-римська боротьба),
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команда стрільців з дуельного пістолета у складі Миколи Мельницького, Амоса
Каше, Павла Войлошникова та Георгія Пантелеймонова (окрім командних нагород
стрільці здобули ще два «срібла» у особистій першості). Третю сходинку п’єдесталу
пошани посіли мешканець Риги Гаррі Блау (стрільба по злітаючим голубам),
яхтсмени
Еспер Бєлосельський,
Ернест
Браше,
Микола
Пушницький,
Олександр Родіонов, Філіп Штраух, Іосиф Шомакер, Карло Ліндхольм на яхті
«Галлія ІІ» (клас «10 м», власник яхти Олександр Вишнеградський).
Наступним кроком у підкоренні українцями спортивних вершин стала перша
Всеросійська Олімпіада в Києві – унікальний спортивний захід, участь у я кому взяли
понад 600 спортсменів, що з’їхалися до Києва з усієї Російської імперії. Більше ста
років тому,1913 року в Києві проходила Всеросійська виставка, яка демонструвала
економічний та науково-технічний розвиток промисловості, сільського господарства,
будівництва, освіти, фінансової системи, зв’язку, транспорту, торгівлі. В рамках цього
заходу було проведено І Всеросійську Олімпіаду. Метою цих змагань був відбір
найкращих атлетів імперії до участі у Олімпійських іграх 1916 року у Берліні.
Перелік змагань включав більше десятка видів спорту. Символічно, що більшість
павільйонів виставки були зведені на території між вулицею Велика Васильківська та
Черепановою горою, де тепер стоять НСК «Олімпійський» і Національній
університет фізичної культури та спорту України. Спочатку планувалося, що
більшість змагань проходитиме на території виставки, але головною ареною
Олімпіади стало просторе «Спортивне поле» на Лук’янівці, де було зведено трибуну
на п’ять тисяч глядачів. Серед учасників І Російської Олімпіади було 25 спортсменів,
які мали досвід міжнародних змагань, зокрема брали участь в Олімпіаді 1912 року в
Стокгольмі. За кількість приставлених видів спорту та числом атлетів І Російська
Олімпіада була аналогічна Олімпійським іграм 1900 року в Парижі та 1904 року в
Сент-Луїсі.
Багато спортсменів на цих змаганнях демонстрували світові, всеросійські
рекорди і їхні подумки були спрямовані на підкорення Олімпійських вершин. Але на
заваді їхніх мрій стали Перша Світова війна, громадянська війна – в результаті якої
Україна опинилася у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік,
спортсмени якого до участі у Олімпійських іграх не допускалися. Потім Друга
Світова війна. І лише за наполягання четвертого президента МОК Ю. З. Едстрема,
спортсмени країни-переможниці німецько-фашистської чуми, були включені до
олімпійської сім’ї. 1948 року на Ігри до Лондону запрошувалися олімпійці з СРСР,
але на той час це виявилося не вчасним. Підкорювати олімпійські вершини українці у
складі національної збірної Радянського Союзу, розпочали у 1952 році, у столиці
Фінляндії – Гельсінкі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За роки незалежності нашої країни,
олімпійський рух та олімпійські звершення наших атлетів – головні чинники
ідентифікації нашої Батьківщини та її самостійності у світовій спільноті. Україна, за
часів СРСР, завжди делегувала велику кількість майстрів різних видів спорту до
участі у Олімпійських іграх, які підкорили золотий олімп, та стали срібними і
бронзовими його призерами. Тому історія олімпійського руху в Україні, розвиток на її
теренах олімпізму, олімпійські здобутки наших земляків, тощо були темами, які
досліджували багато вітчизняних науковців. Серед них слід відзначити В. Платонова
[4;7], І. Федоренка [5], М. Булатову [2;3], О. Вацебу [4, як співавтор], А. Кудренка [6]
та ін. І приємним фактом є те, що до цієї когорти провідних науковців приєднався
Олімпійський чемпіон, президент Національного Олімпійського Комітету – Сергій
Бубка, який нещодавно захистив докторську дисертацію з олімпійського спорту [1;2].
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Але більшість сучасних публікацій згадують лише видатні події, факти,
пов’язані з олімпізмом в Україні, і не згадують ті прелюдії, які призвели до подій
актуальних для вітчизняного олімпійського руху. У всіх на вустах імена чемпіонів та
призерів Ігор олімпіад і зовсім мало ми знаємо про тих спортсменів, котрі зовсім
трохи не дотягнули до олімпійського п’єдесталу. На сьогодні, ми сконцентровуємо
свою увагу на перемогах сучасних олімпіоніків, ми знаємо їх в обличчя, ми
зустрічаємо їх на вулицях рідного міста, але останнім часом все більше залишаються
поза нашою увагою чемпіони минулих Ігор. І прикрим фактом є те, що молодь
взагалі не знає імен олімпійських героїв своєї країни, області, міста чи села.
Тому, разом з колегами науково-навчального інституту фізичної культури
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, ми
вирішили у нашій статті пригадати основні олімпійські події області та тих людей, з
1952 року по теперішній час, імена яких закарбувалися у олімпійських літописах.
Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. Наукове
дослідження виконано у відповідності до плану науково-дослідної роботи Сумського
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка на 2014–2016 рр. за
темою «Застосування інноваційних технологій у системі підготовки спортсменів та у
фізичному вихованні різних груп населення» (номер державної реєстрації
0114U005225).
Мета дослідження – проаналізувати документальні матеріали обласного архіву,
Сумських обласних управління з питань фізичної культури і спорту та відділення
Національного Олімпійського комітету, науково-методичну літературу та зібрати
детальну інформацію про всіх без винятку олімпійців нашого рідного краю. Для
досягнення поставленої мети нами використовувалися адекватні методи
дослідження: аналіз документальних та літературних джерел, обробка та
систематизація одержаної інформації.
Результати дослідження та їх обговорення. Кожні Олімпійські ігри мають
своїх героїв. На Іграх у Гельсінкі такого звання удостоївся стаєр з Чехословаччини
Еміль Затопек – легендарний майстер бігу на довгі дистанції. Але вже через
олімпіаду, на Іграх у далекому австралійському Мельбурні 1956 року, це звання по
праву перейшло до українського бігуна Володимира Куца. Який здобув перемоги на
дистанціях 5000 та 10000 метрів. Але ці олімпійські звершення не були легкими. Їм
передували роки наполегливих та кропітких тренувань, перемоги на стартах І
Спартакіади народів СРСР 1956 року, злети та падіння міжнародних стартів тощо.
Товариші по легкоатлетичній збірній Радянського Союзу називали Володимира –
«залізний моряк, нещадний до себе та до своїх супротивників». 23 листопада 1956
року на олімпійський старт 10-кілометрової дистанції вийшли 23 сильніших стаєри
королеви спорту. Як завжди, головний супротивник В. Куца Городон Пірі, сподівався
на свій потужний початковий ривок. Але з самого початку до кінці всієї дистанції,
ситуація на біговій доріжці контролювалася українським бігуном. Він подолав
дистанцію за 28 хвилин 45,6 секунди, на цілу хвилину випередивши Гордона Пірі.
Такою ж ситуація була під час забігу на 5000 метрів. І на цій дистанції перемогу
святкував наш прославлений кросмен [6].
Про те, що Володимир Куц народився в селі Олексино, Тростянецького району,
Сумської області, відомо не багатьом знавцям олімпійського спорту України. І не є
дивним той факт, що у своїх піснях, російський бард Олександр Розенбаум, оспівує
перемоги В. Куца та називає його петербуржцем. Але вдячні сумчани та мешканці
тростянецького району кожного року біля пам’ятника В. Куцу, вшановують легенду
олімпійського спорту не тільки України а й усього світу. Адже ім’я сумчанина відоме
далеко за межами нашої батьківщини. Розпочавши свої перші спортивні кроки на
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слобожанській землі, він проклав дорогу до олімпійських вершин для цілої плеяди
видатних атлетів Сумського регіону. Закінчив свій життєвий шлях легендарний
чемпіон 16 серпня 1975 року ймовірно у наслідок самогубства. Доля розпорядилася
так, що похований В. Куц на Преображенському цвинтарі у Москві [8].
Починаючи з Ігор Мельбурну 1956 року, Сумська область делегували своїх
олімпійців на всі наступні олімпійські форуми. Так, вже до Риму 1960 року їде ще
одна легенда світової спортивної ходьби, у майбутньому найкращий скороход ХХ
століття – Володимир Голубничий. І вже на дебютних Олімпійських іграх йому
підкорилося золото Олімпу на 20-ти кілометровій дистанції. Народився В. С.
Голубничий 2 червня 1936 року у місті Суми, 25 років був членом національної
збірної команди Радянського Союзу. Учасник Ігор п’яти Олімпіад, дворазовий
Олімпійський чемпіон, кавалер повного набору олімпійських нагород та
Олімпійського ордену НОК (1996 рік). Спортивні подвиги Володимира Степановича
удостоєні найвищих нагород СРСР і незалежної України: «Ордена червоного
прапору» (1960 р.), «Знак Пошани» (1968 р.) – СРСР; «За заслуги» ІІІ ступеню (2002
р.) і ІІ ступеню (2007 р.) – Україна.
У столиці Японії на Олімпійських іграх 1964 року Сумщина делегувала двох
учасників, разом з В. Голубничим до Токіо поїхав уродженець села Успенки,
Краснопільського району Сумської області Леонід Жаботинський. І дебют
українського суперважковика виявився вдалим, Л. Жаботинський здобув олімпійське
золото.
Ще більше своїх синів на Ігри олімпіади, відрядила до Мексики 1968 року
Сумська земля. Їхні звитяги на Олімпійських іграх у Мехіко демонструє таблиця 1.
Як бачимо на цих іграх звання дворазових олімпійських чемпіонів здобули В.
Голубничий та Л. Жаботинський. Першу свою золоту нагороду завоював О.
Шппаренко [7-8].
Таблиця 1
Результати виступу сумчан на Олімпійських іграх у Мехіко 1968 року
№
з/п

Ім’я олімпійця

1.

Володимир
Голубничий

місто Суми

Спортивна ходьба
20 км

2.

Леонід
Жаботинський

Село Успенка,
Краснопільського
району, Сумської
області

Важка атлетика,
Суперважка вага

Олександр
Шапаренко

Селище Степанівка,
Сумського району,
Сумської області

Веслування на
байдарках.
Байдарка двійка.
Байдарка одиночка

Микола Смага

Село Боброво,
Лебединського району,
Сумської області

3.

4.

Де народився

Вид спорту

Результат
І місце

І місце

Спортивна ходьба
20 км

І місце
ІІ місце
ІІІ місце

Трохи меншою була делегація сумчан на Олімпійських іграх у німецькому Мюнхені.
Але вдруге їде до своєї олімпійської вершини ще одна легенда радянського та
українського веслування Олександр Максимович Шапаренко (таблиця 2.) [7-8].
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Таблиця 2
Результати виступу сумчан на Олімпійських іграх у Мюнхені 1972 року
№
з/п

Ім’я олімпійця

1.

Володимир
Голубничий

2.

Олександр
Шапаренко

3.

Євген Івченко

Де народився
місто Суми
Селище Степанівка,
Сумського району,
Сумської області
Село Іскрисківщина,
Білопільського району,
Сумської області

Вид спорту
Спортивна ходьба
20 км
Веслування на
байдарках.
Байдарка одиночка
Спортивна ходьба
20 км

Результат
ІІ місце
І місце
Дискваліфікований за біг

На останні свої Олімпійські ігри до канадського Монреалю від’їздив далекого
1976 року дворазовий олімпійський чемпіон Володимир Голубничий. На той момент
йому виповнилося вже 40 років, 25 з яких віддано королеві спорту – легкій атлетиці.
Перший свій світовий рекорд В. С. Голубничий встановив у 19-ти річному віці, а
закінчував велику спортивну кар’єру роками, які дозволяють змагатися на стартах
для ветеранів. За словами видатного олімпійця, все ж таки результатом він був не
задоволений, хотілося б завершити кар’єру на мажорній ноті. Не підкорилося золото
Олімпу і іншій легенді олімпійського спорту О. М. Шапаренку. Він теж завершував
свої олімпійські виступи у Канаді, посівши лише п’яте місце. А от Ігри 1976 року
були вдалими для майбутнього очільника Національної збірної команди України з
футболу – Михайла Фоменка. Легендарний захисник київського «Динамо» та збірної
СРСР, він разом з товаришами здобув бронзу олімпійського турніру (таблиця 3.) [7-8].
Таблиця 3
Результати виступу сумчан на Олімпійських іграх у Монреалі 1976 року
№
з/п

Ім’я олімпійця

1.

Володимир
Голубничий

2.

Олександр
Шапаренко

3.

Микола Фоменко

Де народився
Місто Суми
Селище Степанівка,
Сумського району,
Сумської області
Село Мала Рибиця,
Краснопільського
району, Сумської
області

Вид спорту
Спортивна ходьба
20 км
Веслування на
байдарках.
Байдарка одиночка
Футбол

Результат
VІІ місце
V місце

ІІІ місце

На ХХІІ Ігри до Москви Сумщина делегувала лише одного спортсмена,
уродженця села Іскрисківщина, Білопільського району, Сумської області,
представника спортивної ходьби, продовжувача олімпійських звитяг В. Голубничого
– Євгена Івченка, який на 20-ти кілометровій дистанції виборов олімпійську бронзу.
Рекорд Республіки Білорусь на 50-ти кілометрівці, встановлений Є. Івченком 23
травня 1980 року на чемпіонаті СРСР тримається до цих пір. Помер Євген
Михайлович 2 червня 1999 року і похований на центральному цвинтарі в Мінську.
Політичні причини стали на заваді участі спортсменів Радянського Союзу у
Олімпійських іграх Лос-Анджелесу 1984 року. Тоді до Сполучених Штатів Америки
не поїхали багато спортсменів, які не погоджувалися з політикою США по
відношенню до Республіки Афганістан.
Мине ще чотири роки, і вже до Корейського Сеулу 1988 року поїдуть майстри
греко-римської боротьби, волейболу та велосипедного спорту, які розпочинали свій
647

ІV. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
спортивний шлях у дитячо-юнацьких спортивних школах Сумщини. Результати
виступу наших олімпійців у столиці Південної Кореї демонструє таблиця 4 [8].
Таблиця 4
Результати виступу сумчан на Олімпійських іграх у Сеулі 1988 року
№
з/п

Ім’я олімпійця

1.

Олександр
Кириченко

Суми

2.

Михайло
Маміашвілі

Місто Конотоп,
Сумської області

3.

Олександр
Сороколет

Місто Шостка,
Сумської області

Де народився

Вид спорту
Велосипедний спорт .
Гіт 1 000 м
Греко-римська
боротьба , вагова
категорія 82 кг
Волейбол

Результат
І місце
І місце
ІІ місце

Здобута незалежність нашою країною, ще більше прискорила розвиток
олімпійського руху за часів самостійності. Це дозволило делегувати олімпійців на
світові форуми спорту у значній кількості, для такого не цікавого у політичному сенсі
регіону – як Сумська область. До норвезького Ліллехаммеру, на зимові Олімпійські
ігри 1994 року потрапили біатлоністи Марина Сколота, Тетяна Водоп’янова, Ірина
Меркушина, Роман Звонков, Валентин Джима, Віталій Могиленко та представник
ковзанярського спорту Олег Костромітін. На жаль ніхто з них не підкорив
олімпійської вершини. До олімпійської Атланти 1996 року поїхало два сумчанина
Олександр Феденко (велоспорт) та Олена Хлусович (легка атлетика). І знову наших
земляків спіткала невдача.
Не завжди кількість переростає в якість. Це ще раз підтвердили виступи на
Іграх олімпіад наших земляків: срібло та бронза біатлоністок Олени Петрової
(Нагано–1998) і Лілії Вайгіної-Єфремової (Турин–2006) та друге місце на
олімпійському п’єдесталі велогонщика Олександра Феденка (Сідней–2000), бронза
боксера Тараса Шелестюка (Лондон–2012).
І лише Олімпійські ігри в Сочі 2014 року знову для спортсменів Сумщини були
доволі вдалими. На цих Іграх Олімп підкорився одразу трьом біатлоністкам
олімпійської жіночої естафети Юлії Джимі, сестрам Валентині та Вікторії
Семеренко, остання ще виборола бронзову нагороду у спринтерській гонці [8].
Висновки: За всю історію розвитку олімпійського руху у Сумській області,
регіон делегував на Ігри 56 олімпійців, чотирнадцять з яких удостоєні олімпійських
нагород. Серед них дворазові олімпійські чемпіони Володимир Куц, Володимир
Голубничий, Леонід Жаботинський та Олександр Шапаренко. Олімпійські чемпіони
Олександр Кириченко, Михайло Маміашвілі, Юлія Джима, сестри Валентина і
Вікторія Семеренки. Загалом же до олімпійської скарбнички України сумські
олімпіоніки завоювали 11 золотих та по 5 срібних і бронзових нагород, що складає
4% від загальної кількості медалей, здобутих спортсменами нашої країни.
1.
2.
3.
4.
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ОЛІМПІЙСЬКІ ВЕРШИНИ АТЛЕТІВ СУМЩИНИ
Сергій Лазоренко, Микола Чхайло, Дмитро Балашов
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
У статті подано результати дослідження історичного аспекту розвитку олімпійського руху
в Україні та Сумській області. Представлена інформація виступу наших земляків у літніх та
зимових Олімпійських іграх, починаючи з 1956 року і по теперішній час. І ця інформація на
сьогодні є об’єктивною необхідністю, адже вона має спонукати сумчан до перемог на історично
важливих, перших європейських Олімпійських іграх, які влітку 2015 року проведе столиця
Азербайджану – Баку, та для ідентифікації нашої країни у світовому олімпійському русі.
Ключові слова: Олімпійські ігри, олімпізм, олімпійський рух, олімпійці.
ОЛИМПИЙСКИЕ ВЕРШИНЫ АТЛЕТОВ СУМЩИНЫ
Сергей Лазоренко, Николай Чхайло, Дмитрий Балашов
Сумской государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко
В статье поданы результаты исследования исторического аспекта развития олимпийского
движения в Украине и Сумской области. Представлена информация выступлений наших
земляков в летних и зимних Олимпийских играх, начиная с 1956 года и по нынешнее время. И
эта информация сегодня объективно необходима, так как она должна побуждать сумчан к
победам на исторически важных, первых европейских Олимпийских играх, которые летом 2015
года, проведёт столица Азербайджана – Баку, и для идентификации нашей страны в мировом
олимпийском движении.
Ключевые слова: Олимпийские игры, олимпизм, олимпийское движение, олимпийцы.
OLYMPIC SUMMITS OF SUMY REGIONATHLETES
Serhiy Lazorenko, Nicholay Chchaylo, Dmytro Balashov
Sumy State Pedagogical University named after A.S.Makarenko
The article outlines the results of historical analysis of the Olympic movement development in
Ukraine and Sumy region. The information concerning participation of our sportsmen in summer and
winter Olympic Games is presented starting from 1956 till today. The research is urgent as it motivates
our fellow townsmen to win in the historically important first European Olympic Games which will be
held in summer 2015 in Azerbaijan (Baku) and will contribute to the identification of our country in the
world Olympic movement.
Key words: OlympicGames, Olympism, Olympic movement, Olympians.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ КОГНИТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
Віктор Левенко
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для
досягнення найвищих спортивних результатів необхідним є побудова багаторічної
підготовки, в якій необхідно враховувати, що спортивна підготовка є багаторічним
процесом, всі елементи і складові якого взаємопов'язані, взаємозумовлені і
підпорядковані завданню досягнення максимальних спортивних результатів; вплив
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кожного наступного тренувального заняття, мікроциклу, етапу та інших як би
нашаровується на результати попередніх, закріплюючи і розвиваючи їх [9]. Значну
роль в цьому відіграє психічна підготовка – що являє собою процес, спрямований на
розвиток і вдосконалення професійно значущих для виду спорту індивідуальних
особливостей психіки особистості спортсмена, які вдосконалюються тільки за умови
активної взаємодії з навколишнім світом у процесі тренувальної та змагальної
діяльності.
Успіх у спорті значною мірою залежить від індивідуальних психологічних
особливостей спортсмена, а конкретні види спорту пред'являють до нього певні
вимоги і, разом з тим, формують якості особистості, необхідні для успішного
здійснення змагальної діяльності. Наприклад, в шахах такими є: оперативна пам'ять,
оперативне мислення, оціночна функція, серед якостей - самостійність, гнучкість і
критичність мислення, властивості уваги.
Психічні процеси (функції), властивості та стани, які детермінують успішність
будь якої діяльності, також і спортивної, а в шаховому спорті, в силу його специфіки,
знання психічних функцій відіграє визначальну роль в вдосконаленні навчальнотренувального і змагального процесів.
У наукових дослідженнях наводяться окремі результати вдосконалення
тренувального процесу в шаховому спорті на основі вивчення професійно значущих
інтелектуальних функцій [1,6,9].
Але окрім шахів для спорту чи іншого виду людської діяльності, наскільки
важливими та необхідними є інтелектуальні когнітивні здібності, на сучасному етапі
розвитку суспільства складно уявити собі людину без належного рівня розвитку
даних здібностей оскільки якщо рівень розвитку даних функцій недостатній відразу
ж звужується спектр можливих видів діяльності для даної людини.
Зв’язок з науковими програмами або практичними завданнями. Робота
виконана в рамках науково-дослідної теми 2.34. «Технологія відбору та орієнтації
спортсменів-початківців в різних видах спорту» (№ держреєстрації 0114U001483)
відповідно до Зведеного плану НДР у галузі фізичної культури і спорту на 2011 –
2015рр.
Мета - розглянути актуальні проблеми вивчення когнітивних здібностей та
визначити їх місце у спортивній діяльності.
Методи досліджень: аналіз літературних джерел, систематизація, узагальнення.
Результати досліджень та їх обговорення. У другій половині ХХ ст. набуло
великого інтересу вивчення і розвиток когнітивної психології. Що стало початковим
поштовхом для такого широкого вивчення даного напрямку психології?
Коли науково-технічний прогрес досяг виразно значимого вагомого рівня, а
також дослідження в природничих науках стають широко відомі і доступні, але поряд
з цим зберігається великий інтерес до маловивчених областей однією з яких є
когнітивна психологія, зокрема когнітивні здібності людини, які досі залишаються
недостатньо вивченими [7].
Щоб говорити про когнітивні здібності і пов'язані з ними проблеми,
охарактеризуємо когнітивну психологію.
Що з себе являє когнітивна психологія? Р. Солсо вважає, що коли ви читаєте це
питання і думаєте про нього, ви включаєтеся в процес пізнання. Когнітивна
психологія займається сприйняттям інформації (ви читаєте питання), розумінням (ви
осмислюєте питання), мисленням (ви питаєте себе, чи знаєте ви відповідь), а також
формулюваннями і відповідями ви можете сказати: «Когнітивна психологія - це
вивчення мислення». Пізнання охоплює всі частини перцептивних, мнемічних і
розумових процесів і є важливою характеристикою кожної людини [7].
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Когнітивна психологія - це наукове вивчення розуму що мислить; і стосується
наступних питань:
• як ми звертаємо увагу на інформацію про світ і збираємо її?
• як мозок зберігає і обробляє цю інформацію?
Когнітивна психологія охоплює весь діапазон психічних процесів - від відчуття
до сприйняття, нейронауки, розпізнавання патернів, уваги, свідомості, навчання,
пам'яті, формування понять, мислення, уяви, запам'ятовування, мови, інтелекту,
емоцій і процесів розвитку; вона стосується всіляких сфер поведінки (рис.1).
Розглянемо поняття когнітивних здібностей, представленими різними авторами.
Когнітивні функції (лат. Cognitio - пізнання) - вищі мозкові функції: пам'ять,
увага, психомоторна координація, мова, гнозис, праксис, рахунок, мислення,
орієнтація, планування і контроль вищої психічної діяльності.
Когнітивні (психічні) здібності є вищими функціями мозку, які забезпечують
людині можливість бути людиною. До них відносяться мислення, просторова
орієнтація, розуміння, обчислення, навчання, мова, здатність міркувати [7].

Людина та штучний
розум

Когнітивна
нейронаука

Розпізнання
патернів

Мислення та
формування понять

Когнітивна
психологія

Психологія
розвитку

Мова

Уява

Сприйняття

Репрезентація знань

Увага
Свідомість
ь

Пам'ять

Рис. 1. Психічні процеси, які досліджує когнітивна психологія
Когнітивні здібності можуть розглядатися і як властивості, притамані всім
людям, наприклад здатність до оволодіння рідною мовою, і як властивості, які
варіюють від індивідуума до індивідуума або від однієї групи осіб до іншої,
наприклад вербальна або розумова здатність [7]. Переважну більшість досліджень
когнітивних здібностей присвячено їх вивченню з точки зору індивідуальних
відмінностей, оскільки між людьми спостерігаються відмінності навіть у тих
здібностях, які характерні для них як виду.
Когнітивні (або пізнавальні) здібності (cognitive abilities) або пізнавальні
здібності є частиною інтелекту. Інтелект - узагальнене поняття, що характеризує
сукупність розумових здібностей людини. Здібності - це особистісні утворення, що
включають знання та вміння, які сформовані на підгрунті вроджених задатків людини
і визначають його можливості в успішному освоєнні тих чи інших видів діяльності.
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До когнітивних здібностей відносять різні прояви пам'яті і розумову діяльність
дитини в процесі освоєння знань. А когнітивними функціями є: увага (мимовільне і
довільне), пам'ять (довготривала, короткочасна, процеси мислення) [8].
Крім того, деякі автори виділяють специфічні когнітивні здібності людини.
Багато тварин мають здатність до навчання, але у людини є такі когнітивні здібності,
які відрізняють його від всіх інших живих істот. Соціально-когнітивна теорія
підкреслює важливість цих унікальних, властивих тільки людині здібностей:
символізації, саморегуляції, саморефлексії і заміщення.
Починаючи з середини 60-х років із розвитком суспільного життя, людської
діяльності і науково-технічного прогресу людство створювало все нові засоби
збирання, зберігання, і передачі інформації. Але, апріорі, найважливіше майже будьяких інформаційних процесах - обробка та цілеспрямоване перетворення інформації завжди здійснювалося виключно людиною, а саме його інтелектуальними
можливостями. Найголовніше, що інтелектуальні дії залежать тільки від самої
людини, а техніка і всі допоміжні засоби тільки допомагають отримати необхідну
додаткову інформації.
Інформаційну перевантаженість фахівці відчувають не тільки в процесі
професійної діяльності, але і в побутових умовах під впливом розвитку засобів
масової інформації та малої інформаційної освіченісті оточуючих.
У 60-х роках ХХ століття розгортається четверта інформаційна криза:
суспільство не справлялося з обробкою наростаючих обсягів інформації старими
методами. Як будь-яка криза, вона викликала нову інформаційну революцію і, як
наслідок, появу нових інформаційних технологій. Однак сама людина в більшості
випадків в плані своїх психологічних можливостей придбання і використання
інформації залишається на рівні майже двовікової давності. Сьогодні у світі обсяг
знань подвоюється кожні 10 років, а в деяких галузях знань - кожні 5 років. Якщо
обсяг людських знань в 1950 році прийняти за 100 одиниць, то в 2005 році він
складав вже близько 5000 одиниць. Збереження і збільшення обсягу необхідної
інформації та одночасне скорочення годин навчання з окремих дисциплін призводять
до поверхневого вивчення предметів, зниження якісного рівня підготовки фахівців.
На сучасному етапі розвитку суспільства необхідний зовсім інший рівень і набір
здібностей і вмінь фахівця по роботі з будь-якою інформацією, він, перш за все,
повинен вміти думати, досконало володіти всіма формами мислення, бути
ерудованим, збагачуючи себе основними знаннями, напрацьованими людством.
Сучасний фахівець повинен бути працездатний, впевнений у собі, рефлексивний[4].
У зв'язку з вище зазначеним найбільш важливим нині є широкий всебічний
цілеспрямований розвиток здібностей самої людини у сфері аналізу та переробки
великих обсягів інформації. Якщо ці інформаційні можливості фахівця будь-якої
галузі не розширювати, то відбувається в деяких, випадках значне уповільнення
прийняття рішення, а у разі обмеження часу - до помилок. Все це пред'являє до
людського фактору додаткові високі вимоги. Але поряд з цим не можна заперечувати,
що нові інформаційні технології можуть допомогти людині у розвитку здібностей
для успіху в будь-якій діяльності. Оскільки в сучасному суспільстві людина (близько
50% вільного часу) розвиває свої когнітивні здібності під час навчання в різних
навчальних закладах (яке є обов'язковим). Також в даний час в суспільстві широке
місце займає спортивна діяльність, заняття якої займає широкий діапазон вільного
часу людини. Так заняття масовим спортом займають 20-45% від усього вільного
часу, спортсмени професіонали витрачають на підготовку до 70-80% вільного часу
відповідно.
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У зв'язку з цим необхідно доповнювати і розробляти нові способи, за
допомогою яких можна було б зберегти відносно високий рівень ерудованості та
грамотності, правильно вибрати необхідний фундаментальний базис, статутний
матеріал і дати сучасну методологію використання наукових знань. І оскільки
спортивна діяльність є настільки важливою у житті сучасного суспільства, необхідно
враховувати що і спортсмен повинен залишатися повноцінною особистістю здатною
взаємодіяти з суспільством. На жаль часто зустрічаються такі випадки, що по
закінченню своєї кар'єри з різних причин (вихід на пенсію, спортивні травми, тощо)
спортсмен не може знайти собі місце в суспільстві.
Сучасна інформаційна революція - четверта в історії людства, пов'язана зі
створенням комп'ютерних технологій, просунулася набагато далі в рамках інституту
комерційного підприємства і обслуговування владних структур. За аналогією з
попередньою інформаційною революцією, сьогодні необхідні методи, здатні
структурно змінити інформаційні можливості людини і його світогляд. Можливість
цього доводиться новими дослідженнями в галузі нейрофізіології, які показують, що
за певних умов педагогічними методами можливо змінити мозкову організацію
сприйняття і переробки інформації так, щоб значно підвищити ефективність роботи з
інформацією, а саме, - значно збільшити інформаційні здібності людини по
швидкості і якості освоєння нових знань і умінь, тому інформаційний вплив на другу
сигнальну систему значно впливає на розвиток мозкових структур, що відповідають
за рівень інтелекту і переробку інформації.
Тому в суспільстві склалася думка про різні не взаємопов'язані процеси
фізичної та інтелектуальної людської діяльності.
Буденне мислення розводить ці поняття. Загальновідомий вислів «сила є розуму не треба», очевидно відкидає можливість мирного співіснування фізичних та
інтелектуальних здібностей. Однак інтелект і фізичні дані суперечать один одному
далеко не завжди [3].
Березина Т. Н. визначає, що І.М. Сєченов писав «..всі без винятку якості
зовнішніх проявів мозкової діяльності, які ми характеризуємо, наприклад, словами:
натхненність, пристрасність, глузування, сум, радість тощо, суть не що інше, як
результати більшого чи меншого скорочення якої-небудь групи м'язів »[3].
Автор наводить думку Дж. Ровена з приводу інтелектуальної акселерації
сучасних дітей. Як відомо, протягом усього ХХ століття спостерігалося підвищення
інтелекту у дітей одного і того ж віку. Тобто, діти, що народилися в другій половині
ХХ століття перевершували однолітків з першої половини ХХ-го століття на десятки
балів IQ. Однак розумова акселерація відбувалася паралельно фізичної. «Дж. Ровен
(власне повідомлення), наприклад, вважає, що причина лежить у поліпшенні
харчування, охорони здоров'я та гігієни. На користь цього припущення говорить той
факт, що паралельно з інтелектуальної акцелерацією йде і акселерація фізична:
збільшення росту, ваги людей і їх атлетичних можливостей. Так, наприклад, повоєнна
Японія характеризується не тільки швидким приростом інтелекту, але й бурхливою
фізичною акцелерацією »[3]. П.Ф. Лесгафт підкреслював, що фізичне виховання
взагалі сприяє всебічному розвитку дитини; він зазначав важливу роль фізичних
вправ у розвитку відчуттів, і в першу чергу м'язово-рухових; розумових операцій, які
особливо плідно розвиваються спортивними вправами, іграми; пам'яті, особливо
моторної, яка постійно тренується при заучуванні рухів [2]. А інтелектуальний
розвиток може бути згодом, стати основою для розвитку духовних здібностей
І, нарешті, існує доказ «від протилежного». Як зазначено вище, буденна
свідомість заперечує проти існування зв'язку між хорошим фізичним розвитком і
високим інтелектом. Однак ніхто не заперечує очевидного - взаємозв'язку між
653

ІV. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
фізичним недорозвиненням і розумовою відсталістю. Практично завжди порушення
інтелекту у дитини поєднується з аномальним розвитком рухової сфери, становлення
якої невіддільне від пізнання світу, оволодіння мовою і трудовими навичками, у
розумово відсталих дітей в більшості випадків виявляються недорозвиненими
практично всі характеристики рухової сфери (сила, витривалість, гнучкість,
швидкість і т .п.). Як зазначає А.А Дмитрієв, для рухової сфери розумово відсталих
школярів властиво «відставання у фізичному розвитку і моториці від рівня учнів
загальноосвітніх шкіл, яке особливо чітко проявляється в старшому шкільному віці»
[5].
Враховуючи вище зазначене на сучасному етапі розвитку суспільства для
кожної особистості є необхідним підтримувати свої когнітивні здібності на
достатньому (середньому і вище) рівні, і всілякими допоміжними заходами його
підвищувати. В шаховому спорті роль цих функцій являється визначальною, оскільки
високий рівень розвитку когнітивних функцій забезпечує можливість досягнення
високих та найвищіх спортивних результатів.
Висновки і перспектива подальших досліджень. Таким чином в спорті, як і в
інших видах діяльності людини, можна визначити, що когнітивні здібності є
актуальною темою дослідження, яка має велику кількість особливостей і
взаємопов'язаних елементів, що вимагають глибокого розгляду і подальшого
вивчення. Особливо це стосується спортивної діяльності, та інтелектуальних видів
спорту, як шахи.
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АННОТАЦИИ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
Виктор Левенко
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Проанализировав современные взгляды на актуальные проблемы связанные с изучением
когнитивных способностей, нами рассмотрены что в ходе естественного развития человеческого
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общества в данном направлении существуют значительные проблемы, которые нуждаются в
глубоком изучении. При анализе литературных источников нами обнаружено, что когнитивные
способности являются одними из детерминирующих факторов успешности в спортивной и
любой другой человеческой деятельности, а в шахматном спорте в силу своей специфики роль
когнитивных функций является определяющей для достижения высоких спортивных
результатов.
Ключевые слова: когнитивные функции, когнитивные способности, спорт, шахматы.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ КОГНИТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
Віктор Левенко
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Проаналізувавши сучасні погляди на актуальні проблеми пов’язані з вивченням
когнітивних здібностей, нами висвітлено що під час природного розвитку людського суспільства
в даному напрямі існують значні проблеми які потребують глибокого вивчення. При аналізі
літературних джерел нами виявлено що когнітивні здібності є одними з детермінуючих факторів
успішності в спортивній і будь-якій іншій людській діяльності, а в шаховому спорті через свою
специфіку роль когнітивних функцій являється визначальною для досягнення високих
спортивних результатів.
Ключові слова: когнітивні функції, когнітивні здібності, спорт, шахи.
TOPICAL ISSUES STUDY COGNITIVE ABILITIES
Victor Levenko
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
After analyzing the current views on current problems related to the study of cognitive abilities,
we covered during natural development of human society in this area there are significant problems that
need thorough investigation. In recent literature we found that cognitive ability is one of the
determining factors of success in sports and any other human activity, and the chess sport through its
specific role of cognitive functions is essential for achieving high athletic performance.
Key words: cognitive function, cognitive skills, sports, chess.

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДО
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ В
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Ганна Леськів-Бондарчук
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Актуальність. Вища освіта відіграє фундаментальну роль для забезпечення
професійної компетентності фахівців галузі фізичного виховання. Тому дослідження
різних аспектів професійної підготовки фахівців з фізичного виховання до
спортивно-оздоровчої роботи за кордоном слугуватиме потребам розвитку галузі
фізичної культури та спорту в Україні.
Однією з найактуальніших і творчих сторін праці фахівця фізичної культури є
спортивно-оздоровча робота. Для її реалізації від спеціаліста вимагається не лише
володіння комплексом відповідних знань, вмінь і навичок, а й здатність їх творчого
використання у нестандартних ситуаціях. При відповідному рівні науковометодичного та ресурсного забезпечення процесу підготовки майбутніх фахівців
галузі фізичного виховання може бути досягнутий високий рівень їх професіоналізму
[2].
У зв’язку з цим доречна постановка питання про модернізацію вищої
професійної фізкультурної освіти, що потребує переосмислювання та реформу
концептуальної бази його основних навчальних дисциплін. Разом з цим зросла
потреба у спеціалістах, які здатні з високою якістю здійснювати роботу саме
спортивно-оздоровчого характеру. А це потребує кардинальних змін ситуації,
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корекції програм їх підготовки саме у ВНЗ фізичного виховання та спорту,
відповідних факультетах педагогічних інститутів та університетів [4].
Мета дослідження - дослідити професійну підготовку майбутніх фахівців
фізичного виховання до спортивно-оздоровчої роботи за кордоном.
Завдання дослідження - розглянути і проаналізувати особливості професійної
підготовки фахівців фізичної культури і спорту у вищих навчальних закладах
зарубіжних країн.
Методи дослідження: аналіз літературних джерел і нормативних документів,
системно-функціональний аналіз.
Аналіз літератури з досліджуваної проблеми показав, що структуру і напрями
професійної підготовки у галузі оздоровчої фізичної культури розглядали В. Баранов
М. Батіщева, К. Купер, Т. Лисицька, М. Приймак, О.Романчишин, П. Савіцький,
Л. Сіднєва, Л. Сущенко, Хоулі, Б. Френкс, зарубіжний досвід підготовки фахівців у
сфері фізичної культури та спорту вивчали такі вітчизняні вчені, як Р. Карпюк, Т.
Осадча, Є. Приступа, Л. Сущенко, І. Турчик та ін. Досвіду сусідньої країни торкався
В. Пасічник, який досліджував підготовку вчителів фізичного виховання в Польщі.
Таким чином, актуальність піднятої проблеми полягає у відсутності у вітчизняній
літературі системних досліджень особливостей професійної підготовки фахівців з
спортивно-оздоровчої роботи різних країн.
Результати дослідження. Аналізуючи структури підготовки майбутніх фахівців
фізичної культури та спортивно-оздоровчої роботи у розвинутих зарубіжних країнах
таких як США, Велика Британія, Бельгія, Фінляндія та ін. показав, що підготовку
спеціалістів фізичного виховання з різними ступенями здійснюють факультети
фізичного виховання коледжів, університетів, інститутів, національні та регіональні
центри підготовки фахівців [5]. Навчальні плани ВНЗ містять загальнонаукові,
соціально-гуманітарні, педагогічні, спеціальні, спортивні цикли. Особливістю у
діяльності ВНЗ зарубіжних країн є варіативність змісту й напрямів програм
підготовки магістрів. Так, у Великій Британії в університеті міста Лідса існує
програма магістерської підготовки «Фізична активність, тренування та здоров’я», яка
розглядає оздоровчу роботу та кондиційне тренування з дорослим населенням. В
Італії Міланський інститут фізичної культури проводить підготовку магістрів за
програмами «Фізична культура для людей похилого віку» які теж розглядають
основи оздоровчого тренування з дорослим населенням [6].
У Великій Британії підготовка фахівців відповідного профілю здійснюється на
факультетах фізичної культури при університетах та інститутах. У Фінляндії існують
11 національних і 3 регіональні центри підготовки фахівців. Інститути здійснюють
базову й додаткову професійну освіту, підготовку тренерів для клубів і спортивних
товариств, центрів підготовки спортсменів, розробляють оздоровчо-рекреативні
програми для шкіл, проводять курси інструкторів фітнесу, спеціальних груп [1].
Наприклад, у США професійна підготовка фахівців фізичного виховання з
різними ступенями здійснюється на факультетах фізичного виховання коледжів і
університетів та характеризується високим ступенем індивідуалізації й диференціації
[5].
Науковий аналіз проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців
фізичного виховання та спорту у зарубіжних країнах дозволив дійти до висновку, що
до структури професійної підготовки фахівців фізичного виховання та спорту
входять, крім вищих навчальних закладів, ще й інструкторські курси з масової
фізичної культури [1]. Оскільки ВНЗ та факультети фізичної культури при
університетах та інститутах у зарубіжних країнах не готують фахівців з спортивнооздоровчої роботи, за останні роки багато інших організацій розробили програми
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атестації та навчання тренерів-інструкторів. Є так звана система сертифікації
інструкторів. Процедура сертифікації в багатьох країнах, у тому числі в Росії й
Україні, проходить на семінарах. Зі слухачами проводяться практичні й методичні
заняття, а потім, при успішному складанні іспиту їм надається сертифікат, дійсний 1–
2 роки та який надалі потребує підтвердження [3].
У США є близько 22 організацій, що дають сертифікати, які надають право
працювати у якості фітнес-інструктора з базової аеробіки, степ-аеробіки та ін. Серед
них ведучими є 2 організації: Американська Рада зі спорту та фізичних вправ
(American Council of Exercise – ACE) та Американська Асоціація аеробіки та фітнесу
(Aerobics and Fitness Association of America – AFAA) [5].
Для отримання сертифікату потрібно освоєння фундаментальних дисциплін, на
яких будується теорія спортивного та оздоровчого тренування. Це анатомія,
кінезіологія та фізіологія. У письмовій формі здають іспити в АСЕ (приблизно на 175
питань) з усіх аспектів оздоровчого тренування. В AFAA слухачі-інструктори з
аеробіки складають як теоретичний так і практичний іспити [1; 6].
Аналогічна система підготовки є й у Канаді. Сертифікацією інструкторів з
аеробіки тут займається Рада з фітнесу в Онтаріо (OFC) та Федерація аеробіки
(CAIN) [6].
В Австралії головною організацією, яка проводить сертифікацію як у середині
країни, так і на міжнародному рівні, є Міжнародна Федерація зі спорту, аеробіки й
фітнесу – The Federation for International Sport, Aerobics and Fitness (FISAF), яка
підготувала спеціальні підручники, навчальні програми з різних видів аеробіки («The
Aerobics Instructors», Handbook, 1999; «The Fitness Leaders», Handbook, 1998) [5].
Дослідження Т. Лисицької та Л. Сущенко показують, що навчання на курсах
вузькопрофільне і сертифікати надають право працювати лише у тому напрямку
спортивно-оздоровчої роботи, у котрому пройдено семінар (наприклад, тільки
інструктора з базової аеробіки або тільки степ-аеробіки тощо) [3; 6]. У змісті
підготовки надається перевага спеціальній практичній діяльності в роботі з дорослим
населенням. Теоретичні знання і науково-дослідна робота не є основними
напрямками підготовки інструкторів спортивно-оздоровчої роботи.
Система підготовки спеціалістів з фізичного виховання в Україні більш
наближена до російської. У Росії в структурі вищої освіти розташовані близько 75
факультетів та інститутів фізичної культури та біля 20 відділень. Підготовка кадрів з
вищою освітою по структурі спорткомітету Росії проводиться в 14 академіях та
інститутах фізичної культури та філіалах цих ВНЗ. Та лише в декількох з них є
спеціальність «Спортивно-оздоровча робота з дорослим населенням» та «Організація
оздоровчої роботи у загальноосвітніх закладах», «Аеробіка та фітнес-гімнастика» [1].
Цього явно недостатньо, щоб забезпечити фахівцями увесь зростаючий попит у
спеціалістах з спортивно-оздоровчої роботи.
В Україні на 2014 рік нараховується 66 ВНЗ III та ІV рівня акредитації, які
здійснювали підготовку фахівців з фізичного виховання та спорту. Підготовка
спеціалістів у системі Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України і
Міністерства освіти і науки України здійснюють Національний університет
фізичного виховання та спорту України (НУФВСУ) м. Київ, Львівський державний
університет фізичної культури (ЛДУФК), Харківська державна академія фізичної
культури (ХДАФК), Дніпропетровський державний інститут фізичної культури
(ДДІФК), Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання та спорту
(ДДІЗФВС), а також факультети фізичного виховання педагогічних ВНЗ, які існують
у тому числі і в недержавних або комерційних ВНЗ; а також, у непрофільних ВНЗ, які
здійснюють підготовку фахівців із фізичного виховання та спорту [6].
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Вища фізкультурна освіта здійснюється ступенево (молодший спеціаліст,
бакалавр, спеціаліст, магістр). На рівні молодшого спеціаліста акцентується увага на
ознайомлення з усіма основними напрямами знань про людину, обов’язкову науководослідну роботу, обов’язкову практичну діяльність. На рівні бакалавра увага
спрямована на поглиблену загальну освіту, фундаментальні та професійно
орієнтовані знання й уміння для вирішення типових професійних завдань. Акцент у
вищій фізкультурній освіті спеціалістів робиться на набуття початкового
професійного досвіду. Значна увага у вищій фізкультурній освіті магістрів
приділяється підготовці студентів до наукової та викладацької діяльності [6].
Середні навчальні заклади, що надають базову освіту, займаються вихованням
інструкторів фізичного виховання, організаторів спортивно-масової роботи у
дошкільному навчальному закладі та організаторів оздоровчих секцій та клубів.
В Україні дуже мало ВНЗ де готують спеціалістів готових до проведення
спортивно-оздоровчої роботи.
При опитуванні студентів, що навчаються у ВНЗ України, було встановлено, що
90,50 % студентів розуміють важливість фізичної культури в сучасному суспільстві.
але визначають рівень своєї готовності до оздоровчої роботи тільки 20 %. Отже
майбутні фахівці фізичної культури не отримують знань, умінь та навичок, які б
дозволили їм проводити оздоровчі заняття.
Треба зазначити, що існуючі у вітчизняній фізкультурно-оздоровчій практиці
професії зараз змінюються, розповсюджуються знання про фітнес, і наявність секцій
фітнесу нікого не дивує. Це пояснюється різноманіттям та популяризацією
нетрадиційних оздоровчих систем та встановленням контактів з міжнародними
фізкультурно-оздоровчими організаціями: Міжнародною асоціацією оздоровчих
тенісних та спортивних клубів (IHRSA), Європейською конфедерацією «Спорт та
здоров’я» (CESS), Комітетом з розвитку спорту Ради Європи (CDDS) та ін. А також
проведенням освітніх семінарів з фітнесу «NIKE», «Reebok» та інших, що
стимулюють процес розповсюдження спортивно-оздоровчої діяльності на території
України [7].
Основу знань і умінь з спортивно-оздоровчої роботи повинні надавати інститути
фізичної культури та їх рівень повинен бути достатньо високим. ВНЗ дають загальні
знання з методики оздоровчого тренування і фізкультурно-оздоровчої роботи для
ЗОШ, середньоосвітніх навчальних закладів і спортивних секцій. Але немає на
сьогодення програми підготовки майбутнього фахівця фізкультури до проведення
спортивно-оздоровчої роботи і здатного працювати з різним контингентом людей,
враховуючи особливості їх фізичного та психофізіологічного стану.
Висновки. Проаналізувавши літературні джерела з проблем підготовки та
сертифікації майбутніх фахівців фізичної культури у розвинутих зарубіжних країнах,
Росії та Україні, ми побачили, що проблема актуальна, концепції підготовки
пропонуються на семінарах з підготовки інструкторів. Але ці інструктори готуються
дуже вузькими спеціалістами, які інколи не мають базової фізкультурної освіти, вони
можуть працювати переважно з дорослим населенням та отримують ліцензію на
право роботи у якомусь одному напрямку, тому що на курсах і семінарах не
розглядають фундаментальних професійно-орієнтованих дисциплін: основи
тренування, методику викладання, вікові психофізіологічні особливості людини і т.д.
Підготовка фахівців фізичного виховання до спортивно-оздоровчої роботи
здійснюють факультативні курси та дисципліни пропонуються у кількох ВНЗ
України, але знання, уміння та навички, що отримують студенти, які вивчають такі
курси недостатні для здійснення підготовки до проведення спортивно-оздоровчої
роботи як повного завершеного процесу.
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Крім того, у зв’язку із кількісним зростанням студентських контингентів
обумовили необхідність структурної перебудови у ВНЗ. Реформи, які проводяться в
зарубіжних країнах, мають на меті перш за все посилення гнучкості та варіативності
системи освіти, сприяють розвитку різнобічних напрямків підготовки майбутніх
фахівців фізичного виховання та спорту. На нашу думку вивчення закордонного
досвіду, можна застосувати в Україні, звісно, з поправкою на нашу ментальність, час
та завдання, які стоять перед вищими закладами освіти, значно розширює набір
інструментальних засобів професійної підготовки фахівців фізичного виховання та
спорту.
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АНОТАЦІЇ
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДО СПОРТИВНООЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Ганна Леськів-Бондарчук
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
У статті проаналізовано основні підходи професійної підготовки майбутніх фахівців
фізичного виховання до спортивно-оздоровчої роботи у вищих навчальних закладах зарубіжних
країн, з метою удосконалення підготовки фахівців даної галузі України, та впровадження нових
педагогічних технологій у процес професійної підготовки.
Ключові слова: професійна підготовка, спортивно-оздоровча робота, майбутній фахівець
фізичного виховання, ВНЗ.
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ РАБОТЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Анна Лескив-Бондарчук
Кременецкая областная гуманитарно-педагогическая академия им. Тараса Шевченко
В статье проанализированы основные подходы профессиональной подготовки будущих
специалистов физического воспитания в спортивно-оздоровительной работы в высших учебных
заведениях зарубежных стран, с целью совершенствования подготовки специалистов данной
отрасли Украины, и внедрение новых педагогических технологий в процесс профессиональной
подготовки.
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будущий специалист физического воспитания, вузов.
PREPARATION OF EXPERTS TO PHYSICAL EDUCATION FITNESS WORK IN
FOREIGN COUNTRIES
Anna-Leskiv Bondarchuk
Kremenetskaya Regional Humanitarian Pedagogical Academy. Shevchenko
In the article the main approaches to professional training of future specialists in physical
education to sports and recreation activities in universities of different countriesin order to improve
training of specialists in this sector were investigated the introduction of new educational technologies
in the process of training was proposed.
Key words: professional training, sports and recreation activities, future specialist of physical
education, universities

КОНСУЛЬТАТИВНА КОНФЕРЕНЦІЯ 1906 РОКУ ЯК ПЕРЕДУМОВА
ВІДРОДЖЕННЯ ДАВНЬОГРЕЦЬКИХ КОНКУРСІВ МИСТЕЦТВ
Іванна Литвинець, Антон Литвинець, Богдан Виноградський
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми. Після відродження Олімпійських ігор сучасності
значний вплив на їх розвиток здійснював французький барон П’єр де Кубертен. Він
був прихильником давньогрецької концепції поєднання на Олімпіадах спорту та
мистецтва. Свої ідеї неодноразово втілював у руслі формування обрядів і ритуалів
для сучасних Олімпійських ігор. Поряд з освітою та спортом мистецтво було одним
із ключових його інтересів. Власне згодом Кубертен запропонував включити
конкурси мистецтв в офіційну програму Олімпійських ігор [6, 7].
Витоки цього задуму були виведені не лише з давньогрецьких, але й сучасних
Ігор, адже грецька філософія є основою ідеологій і стародавніх, і Олімпійських ігор
сучасності.
Обговорення художнього бачення сучасних Олімпіад в контексті відродження
давньогрецьких мистецьких змагань відбулося під час Консультативної конференції в
Парижі 1906 року. Відповідно до свого задуму інтегрувати мистецтво та культуру в
олімпійському русі, П’єр де Кубертен організував цю конференцію навіть без
підтримки більшості членів МОК. Самі конкурси мистецтв були ініційовані після
зазначеної події і проводилися упродовж 1912-1948 рр. [8].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роботи дослідників історії
олімпійського руху (Ф. Мєзе, 1959, В. Платонов, 2002, Е. Вільчковський, 2008)
стосуються питання конкурсів мистецтв у програмах Ігор Олімпіад сучасності лише
частково. Певні аспекти цієї проблематики аналізують у своїх дослідженнях іноземні
автори (О. Тумм, 1997; Р. Стентон, 2001; Б. Гарсія, 2002, 2008; Б. Крамер, 2004; Н.
Мюллер, 2006; Й. Хіроші, 2009 та ін.). В той же час особливості Консультативної
конференції 1906 року, як передумови відродження давньогрецьких конкурсів
мистецтв, потребують більш детального вивчення та узагальнення.
Мета дослідження: з’ясувати значення Консультативної конференції 1906 року
в контексті відновлення давньогрецьких конкурсів мистецтв у програмах Ігор
Олімпіад сучасності.
Методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел, історичні,
документальні, теоретичної інтерпретації та пояснення.
Результати дослідження та їх обговорення. Олімпійські ігри визнані в усьому
світі як найбільша спортивна подія. Олімпіада як культурний феномен, історія якого
налічує понад 100 років, прагне поширювати ідеали олімпізму як “філософії життя”
[5].
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Художнє відображення спорту присутнє у культурній спадщині багатьох
цивілізацій. Саме скульптура, кераміка і мозаїка дають історикам спорту найбільш
раннє відтворення спортивних змагань у тому вигляді, в якому вони існували у
давнину в різних країнах.
Історія проведення змагань з літератури та мистецтва була започаткована ще у
Стародавній Греції більше ніж дві тисячі років тому. Олімпійські ігри як релігійнокультове дійство збирало в Олімпії, окрім атлетів, представників різноманітних видів
діяльності, зокрема і митців – письменників, художників, скульпторів, які своєю
присутністю сприяли піднесенню їх престижу в давньогрецькому суспільстві [1].
Одним з найвідоміших поетів стародавності був Піндар, який писав епінікії на
честь атлетів. Стародавні греки зображували спортсменів на амфорах, створювали
скульптури. Наприклад, серед найзнаменитіших статуй античності – “Дискобол”
Мирона та “Дорифор” Поліклета, що зображає ідеальну фігуру юнака зі списом.
Учасникам мистецьких конкурсів, зокрема поетам, філософам, письменникам,
ораторам, Олімпійські ігри давали можливість проявити себе та оприлюднити власні
твори. Відомо, що письменник та історик Геродот (444 р. до н.е.) першу частину
свого твору, присвячену Афінам, читав на одних із Олімпійських ігор. Слухачі
зачаровувалися ораторським мистецтвом Георгія, Лісія, Апполонія, Гіппія, Сімоніда,
Демосфена та Діогена. Так, ґрунтуючись на світоглядному принципі давньогрецької
аристократії – агоністиці, формувалися творчі й художні форми змагальної діяльності
[1].

Рис.1. Запрошення П’єра де Кубертена на участь у Консультативній
конференції (квітень 1906)
В епоху відродження сучасних Олімпіад для засновників нового олімпійського
руху ідея проведення конкурсів з літератури та мистецтва на спортивну тематику
символізувала відтворення концепції, яка була ключовою під час стародавніх
Олімпійських ігор. Велике значення мало збереження і заохочення інтелектуальнокультурної сторони Ігор [3].
Після першого десятиріччя з часу відродження олімпійського руху, офіційному
включенню конкурсів мистецтв у програму Олімпійських ігор передували деякі
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організаційні події.
У циркулярному листі, надісланому членам МОК від 2 квітня 1906 року (рис. 1),
П’єр де Кубертен повідомляв про скликання Консультативної конференції. Він
закликав колег із МОК назвати художників і письменників із своїх країн, яких можна
було б запросити на цю конференцію.
Переписка Кубертена, яка зберігається в архівах МОК, показує, що, читаючи
його циркулярний лист, багато членів МОК надіслали пропозиції щодо можливих
учасників зустрічі. Проте у численних листах-відповідях письменників і художників
було зазначено відмови щодо участі у Консультативній конференції. Наприклад, від
відомої письменниці, лауреата Нобелівської премії Сельми Лагерлеф. Найперше,
оскільки запрошення було надіслано у квітні, то на підготовку до конференції
залишався короткий термін. Величезні затрати на поїздку зумовили те, що не всі
запрошені митці виявили зацікавлення до зазначеної події [7].
Отож 23-25 травня 1906 року в Парижі за участі компетентної групи відомих
художників і письменників відбулася Консультативна конференція з питань
мистецтва, літератури та спорту. Обговорювалися питання можливості й
особливостей залучення образотворчого мистецтва і літератури до урочистостей і
програми сучасних Олімпіад; відображення спортивної діяльності через мистецькі
засоби і форми, що мало б сприяти облагородженню спорту [1, 3, 6, 8, 9].
Серед учасників Консультативної конференції були відомі французькі
письменники, скульптори, архітектори і художники, представники державних
установ, керівники спортивних об’єднань. Значне число мистецьких кіл не лише
Франції, але й за кордоном заявили про підтримку конференції в письмовій формі.
Зокрема, такі відомі письменники як Моріс Барре і Ромен Роллан.
Було обговорено усі ключові аспекти цього питання і ухвалено рекомендації, які
озвучили на заключному засіданні конференції. Основною вимогою до конкурсних
робіт була виключно спортивно-олімпійська тематика. Передбачалося, щоб обрання
переможців здійснювало компетентне міжнародне журі; кращі творчі роботи були
експоновані або виконані під час Олімпійських ігор, а їх автори, аналогічно
спортивним змаганням, нагороджені олімпійськими медалями. Велика частина
рекомендацій стосувалася можливих шляхів співробітництва між спортом та
мистецтвом [7].
Історія та концептуальний розвиток Олімпійських ігор завжди свідчив про те,
що мистецтво є його значною частиною. Отож головним результатом
Консультативної конференції 1906 року стала пропозиція до МОК: організувати
“п’ять змагань у галузі архітектури, скульптури, музики, живопису та літератури на
кращі твори, присвячені спорту”. Обов’язковою умовою було те, що усі роботи
повинні бути “безпосередньо натхненні ідеєю спорту”. Планувалося, що “Concours
d’Art” мав стати невід’ємною складовою кожної Олімпіади для підвищення престижу
та авторитету Олімпійських ігор [1, 4].
Запровадження в сучасні Олімпіади конкурсів на кращі художні твори,
тематично присвячені спорту, для основоположників олімпійського руху
символізувало правдиве відродження традицій ігор давнини. Опоетизовані в уяві
сучасників Кубертена Ігри античності мали постати відповідно до давніх ідеалів,
доповнених витвореними людством упродовж подальшого суспільно-культурного
розвитку [1, 2, 3].
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Рис.2. Лист Пєра де Кубертена про підсумки Консультативної конференції (15
жовтня 1906)
З’ясовуючи, чому Кубертен був зацікавлений в об’єднанні мистецтва зі спортом,
слід зазначити, що його ініціатива була аргументована необхідністю: “відновити
первозданну красу Олімпійських ігор”. Оскільки, він підкреслював: “у часи Олімпії
образотворче мистецтво було об’єднане у гармонії з Олімпійським іграми” [6, 7].
П’єр де Кубертен зазначав: “Позбавлені аури мистецьких конкурсів, Олімпійські
ігри – це тільки чемпіонати світу”. “Існує лише одна різниця між нашими
Олімпіадами і простими спортивними чемпіонатами, і це саме ті конкурси мистецтва,
які існували в Олімпіадах Стародавньої Греції”, – наголошував засновник
олімпійського руху сучасності [2, 9, 10].
Згодом П’єр де Кубертен надіслав листи про підсумки Консультативної
конференції 1906 року усім керівникам навчальних закладів, національних
олімпійських комітетів, спортивних федерацій та спортивних клубів, які він знав.
Цим повідомленням ставив за мету мотивувати їх до підвищення художнього
супроводу спортивних подій. Циркулярний лист “німецькій імператорській комісії з
Олімпійських ігор” є єдиною копією, що збереглася у світі (рис. 2) [8].
У 1910 році Кубертен писав, що “олімпіади святкуються з успіхом, тепер думка
може бути приділена тому, щоб наділити їх вишуканістю і красою” [4].
В контексті розвитку олімпійського руху, П’єр де Кубертен висловив
твердження, що проведення Консультативної конференції 1906 року “займе видатне
місце серед важливих дат історії і буде оцінене відразу після 23 червня 1894” [7].
Згодом МОК буде постійно стикатися із проблемою успішної реалізації
олімпійських ідеалів французького барона. Включення мистецтва в сучасні
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Олімпіади відбулося зокрема через такі події: спершу проведення олімпійських
художніх конкурсів, згодом творчих виставок мистецтва, а, в кінцевому підсумку,
організування сьогодні культурних фестивалів [4].
Повній реалізації планів Кубертена перешкоджало певне упередження творчої
еліти щодо спорту, а також, низький на той час суспільний статус спорту в більшості
європейських країн. Конкурси мистецтв мали виконувати місію підвищення рівня
інтелектуального і культурного супроводу Олімпійських ігор. Звичайно, пройшов
певний час, перш ніж митці різних країн світу усвідомили важливість цього задуму,
скерували особисті зацікавлення, відшукавши у спортивній діяльності натхнення для
своїх мистецьких творінь [1].
Намагання започаткувати конкурс з літератури й мистецтв вже під час
проведення Ігор IV Олімпіади 1908 року в Лондоні не закінчилися успіхом [4].
Після Олімпіади в Лондоні питання запровадження конкурсів мистецтв
обговорювалися на сесіях МОК в Берліні (1909) та Люксембурзі (1910). Члени МОК
підтримали пропозицію щодо організації мистецького конкурсу в царині архітектури,
скульптури, живопису, музики та літератури у програмі Ігор V Олімпіади 1912 року.
У контексті цього рішення 1911 року, напередодні Ігор у Стокгольмі, пройшов
архітектурний конкурс на тему “Сучасна Олімпія”, який ініціював барон Кубертен. У
ньому перемогли два архітектори з міста Лозанна [1, 3, 7, 8].
Конкурси мистецтв в межах Ігор Олімпіад відіграли визначну роль у
популяризації ідей олімпізму, тіловиховання, здорового способу життя. Вони сприяли
підвищенню загального інтелектуального й морального рівня олімпійських змагань
[1, 3].
Висновки.
1. Історія проведення художніх змагань була започаткована ще у Стародавній
Греції більше ніж дві тисячі років тому. Олімпійські ігри збирали в Олімпії, окрім
атлетів, представників різноманітних видів діяльності, зокрема і митців, які своєю
присутністю сприяли піднесенню їх престижу у давньогрецькому суспільстві.
2. 23-25 травня 1906 року в Парижі П’єр де Кубертен організував
Консультативну конференцію з питань мистецтва, літератури та спорту за участі
компетентної групи відомих художників і письменників. Головним її результатом
стала пропозиція до МОК: організувати “п’ять змагань у галузі архітектури,
скульптури, музики, живопису та літератури на кращі твори, присвячені спорту”.
Планувалося, що “Concours d’Art” мав стати невід’ємною складовою кожної
Олімпіади.
3. Передбачалося, щоб обрання переможців здійснювало компетентне
міжнародне журі; кращі творчі роботи були експоновані або виконані під час
Олімпійських ігор, а їх автори, аналогічно спортивним змаганням, нагороджені
олімпійськими медалями.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у детальному вивченні країнучасників конкурсів мистецтв та аналізі їхніх досягнень.
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АНОТАЦІЇ

КОНСУЛЬТАТИВНА КОНФЕРЕНЦІЯ 1906 РОКУ ЯК ПЕРЕДУМОВА
ВІДРОДЖЕННЯ ДАВНЬОГРЕЦЬКИХ КОНКУРСІВ МИСТЕЦТВ
Іванна Литвинець, Антон Литвинець, Богдан Виноградський
Львівський державний університет фізичної культури
У статті розглянуто діяльність французького барона П’єра де Кубертена в площині
популяризації Олімпійських ігор сучасності завдяки поєднанню давньогрецької концепції спорту
та мистецтва. Метою дослідження є з’ясування значення Консультативної конференції 1906 року
в контексті відновлення давньогрецьких конкурсів мистецтв у програмах Ігор Олімпіад
сучасності.
Акцентовано увагу на значенні Консультативної конференції, як офіційної передумови
відродження давньогрецьких конкурсів мистецтв у програмі сучасних Олімпійських ігор.
Описано актуальні аспекти прийнятих рішень. Встановлено, що результатом конференції була
пропозиція до Міжнародного олімпійського комітету організувати п’ять змагань у царині
літератури, архітектури, скульптури, живопису та музики.
Ключові слова: Консультативна конференція, МОК, конкурси мистецтв, спортивна
тематика.
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1906 ГОДА КАК ПРЕДПОСЫЛКА
ВОЗРОЖДЕНИЯ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ КОНКУРСОВ ИСКУССТВ
Иванна Литвинец, Антон Литвинец, Богдан Виноградский
Львовский государственный университет физической культуры
В статье рассмотрена деятельность французского барона Пьера де Кубертена в плоскости
популяризации Олимпийских игр современности благодаря сочетанию древнегреческой
концепции спорта и искусства. Целью исследования является выяснение значения
Консультативной конференции 1906 года в контексте восстановления древнегреческих конкурсов
искусств в программах Игр Олимпиад современности.
Акцентировано внимание на значении Консультативной конференции, как официальной
предпосылки возрождения древнегреческих конкурсов искусств в программе Олимпийских игр
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современности. Описаны актуальные аспекты принятых решений. Установлено, что результатом
конференции было предложение в Международный олимпийский комитет организовать пять
соревнований в области литературы, архитектуры, скульптуры, живописи и музыки.
Ключевые слова: Консультативная конференция, МОК, конкурсы искусств, спортивная
тематика.
CONSULTATIVE CONFERENCE 1906 AS A PREREQUISITE REVIVAL ANCIENT
GREEK ART COMPETITIONS
Ivanna Lytvynets, Anton Lytvynets, Bogdan Vynogradskiy
Lviv State University of Physical Culture
In the article de als with the activities of the French Baron Pierre de Coubertin in the plane of
popularizing the Olympic Games today through a combination of the Greek concept of sport and art.
The study aims to clarify the meaning of the Consultative Conference of 1906 in the context of the
restoration of ancient Greek art competitions in the Olympics Games of our programs.
Attention is focused on the meaning of the Consultative Conference, a formal prerequisites for
the revival of ancient Greek art competitions at the Olympic Games program. We describe the relevant
aspects of decisions. It was established that the result of the conference was a proposal to the
International Olympic Committee to organize five competitions in the field of literature, architecture,
sculpture, painting and music.
Key words: Consultative Conference, IOC, art competitions, sports subjects.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА
СТУДЕНТІВ ВНЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Едуард Маляр, Наталія Опришко, Сергій Наумов, Ігор Білоус
Тернопільський національний економічний університет
Постановка проблеми. Cучасна висококваліфікована праця характеризується
значним напруженням розумових, психічних і фізичних зусиль, високою
концентрацією людини, що вимагає конкретного профілювання фізичної підготовки
студентів у відповідності до особливостей майбутньої професії. Проте, фізичне
виховання у вищих навчальних закладах (ВНЗ) вирішує переважно питання загальної
фізичної підготовки (ЗФП) студентів. Причин такого становища є багато, серед яких
відсутність науково-методичного забезпечення професійно-прикладної фізичної
підготовки (ППФП) студентів окремих спеціальностей, зокрема економічних [2, 3, 5].
Одним із шляхів підвищення якості професійно-орієнтованої психофізіологічної
підготовки студентів-економістів є удосконалення змісту фізичного виховання
майбутніх спеціалістів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній науковій літературі
представлені дослідження присвячені проблемі професійно-прикладної фізичної
підготовки (ППФП) студентів різних спеціальностей: Н.Ю. Борейко визначив
педагогічні умови ППФП студентів технічних спеціальностей [2]; О. Петришин
обґрунтував сучасні методологічні підходи вивчення проблеми ППФП майбутніх
лікарів [5]; А. Бусол узагальнив сучасні погляди на особливості побудови ППФП
музичних спеціальностей [3], І.В Тимкович обґрунтував важливість ППФП для
студентів спеціальності «Археологія» [9]. Результати досліджень Б.І. Безьязичного,
А.С. Ровного, Ж. Цимбалюка свідчать про ефективність використання засобів
футболу та баскетболу для покращення психофізичних якостей людини [1, 7, 10].
Проте не достатньо вивченими залишаються питання професійно-орієнтованої
психофізіологічної підготовки студентів економічних спеціальностей (менеджерів,
банкірів, адміністраторів, бухгалтерів, фінансистів, маркетологів, ревізорів та ін.).
Роботу виконано згідно з планом НДР Тернопільського національного
економічного університету.
666

ІV. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
Мета дослідження – обґрунтувати доцільність застосування засобів футболу та
баскетболу для розвитку професійно важливих якостей студентів економічних
спеціальностей.
Методи дослідження: методи психодіагностики (коректурний метод
В.П. Анфімова, метод В.І. Василенка, метод Шульте-Платонова), методи
математичної статистики.
Організація дослідження. Експериментальне дослідження проводилося на базі
Тернопільського національного економічного університету (вересень 2013 р. –
травень 2014 р.). Контингент досліджуваних складався із хлопців першого та другого
курсів, віком 17-19 років, факультету фінансів, спеціальності “Фінанси” в кількості
85 чоловік. Експериментальна та контрольна групи були створені шляхом випадкової
вибірки та з урахуванням розкладу занять студентів спеціальності “Фінанси”.
Студенти ЕГ (n=42) навчалися за програмою фізичного виховання з використанням
експериментальної методики розвитку їхніх професійно важливих якостей (ПВЯ)
засобами футболу та баскетболу в елективному компоненті. Студенти КГ (n=43)
навчалися за загально прийнятою програмою для ВНЗ.
Результати дослідження. Професіографічний аналіз дав можливість визначити
професійно важливі якості (ПВЯ) та здібності майбутніх економістів: емоційна
стійкість, високі показники функцій уваги, високий рівень функціонування зорового
та слухового аналізаторів, ініціативність, здогадливість, кмітливість, високий рівень
функціонування та надійності серцево-судинної та дихальної систем, продуктивність
та аналітичність мислення, креативність, стійка короткочасна та довготривала
пам’ять [6].
Оцінювання кількісних і якісних показників розумової працездатності: обсягу,
стійкості, інтенсивності розподілу та переключення уваги; якості пам’яті; темпу та
рівномірності роботи; швидкості орієнтування майбутніх економістів проводилося за
результатами тестів: коректурний метод В.П. Анфімова; метод Шульте-Платонова;
метод Ю.І. Василенка [4].
Результати дослідження функцій оперативної пам’яті студентів (метод
Ю.І. Василенко) КГ та ЕГ до початку експерименту були майже однаковими:
середній показник у КГ – 3,9±0,102 об’єкта, в ЕГ – 4,0±0,128 об’єкта (табл. 1).
Таблиця 1
Результати тестування студентів контрольної (n=43) та експериментальної
(n=42) груп до початку формувального експерименту
№
з/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

ПОКАЗНИКИ
Показник уваги (коректурний
метод
В.П. Анфімова), (у.о.)
Коефіцієнт точності (за
формулами Г.М. Уіпла), (у.о.)
Коефіцієнт розумової
працездатності, (у.о.)
Кількість оброблених знаків
(помилки), (В.П. Анфімов)
Короткочасна зорова пам’ять
(к-сть запам’ятованих
об’єктів)
Обсяг, розподіл,
переключення уваги, (к-сть
правильних відповідей)

Групи
ЕксперименКонтрольна
тальна
Mx±Smx
Mx±Smx

t

p

82,2±6,27

86,1±4,85

0,42

р>0,05

0,9±0,009

0,9±0,012

0,89

p>0,05

191,4±3,158

184,8±4,85

0,44

p>0,05

894,5(12,3)±15,
2

856,2(15,7)±13,5

1,27

р>0,05

3,9±0,102

4,0±0,128

0,41

р>0,05

35,4±0,692

34,4±1,102

0,52

p>0,05
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Показники обсягу, розподілу та переключення уваги (метод Шульте-Платонова)
у студентів КГ та ЕГ також суттєво не відрізнялися: у КГ – 35,4±0,692 правильних
відповідей (6 балів), в ЕГ – 34,4±1,102 правильних відповідей (6 балів) (табл. 1).
Результати оцінювання розумової працездатності, концентрації, стійкості та
інтенсивності уваги, точності виконання роботи, кількісні та якісні показники
розумової працездатності (коректурний метод В.П. Анфімова) студентів КГ та ЕГ до
початку експерименту були відповідно такими: показник уваги – 82,2±6,27; 86,1±4,85
(у.о.); коефіцієнт точності (за формулами Г.М. Уіпла) – 0,9±0,009; 0,9±0,012 (у.о.);
коефіцієнт розумової працездатності (Г.М. Уіпл) – 191,4±3,158; 184,8±4,85 (у.о.);
кількість оброблених знаків (помилки) – 894,5(12,3) ±15,2; 856,2 (15,7) ±13,5 (р>0,05)
(табл. 1).
За результатами тестових випробувань визначено, що між показниками
розумової працездатності; обсягу, стійкості, інтенсивності розподілу та
переключення уваги; якості пам’яті студентів дослідних груп відсутня достовірна
різниця (р>0,05) (табл. 1).
Для розвитку та удосконалення функцій уваги (обсяг, розподіл, переключення,
концентрація, стійкість) студентів-економістів ЕГ використовували такі засоби
футболу та баскетболу: передачі м’яча в парах, трійках з переміщенням; біг із
жонглюванням чи веденням м’яча; вправи з використанням персональної опіки; гра в
міні-футбол, баскетбол двома м’ячами; ведення м’яча із зоровим контролем та без
нього, із зміною швидкості і напрямів, із зупинками та обведенням стійок, із зміною
рухових завдань за сигналом викладача, човниковий біг з почерговим перенесенням
декількох предметів від старту до фінішу.
Розвиток та вдосконалення функцій зорового аналізатору студентів ЕГ
забезпечували такими вправами: біг зі зміною напрямку руху, спиною вперед, з
поворотами у русі та зупинками за зоровим сигналом; обведення стійок;
жонглювання та ведення м’яча; початок, зміна та закінчення техніко-тактичних дій за
зоровим сигналом викладача; удари по воротах та кидки м’яча в кошик на точність.
Особливістю вправ, спрямованих на вдосконалення зорового аналізатору була їхня
нестандартність, новизна, варіативність рухових завдань.
Для розвитку продуктивності, аналітичності та оперативності мислення
майбутніх економістів ЕГ використовували елементи тактичної підготовки; широко
застосовувати різноманітні вправи з протидією суперника; вправи спрямовані на
вирішення різноманітних рухових задач за обмежений проміжок часу; утримання
м’яча з обмеженою кількістю дотиків (4х4, 5х5, 6х6).
Розвитку короткочасної та довготривалої пам’яті сприяли шляхом реалізації
складних рухових завдань, тактичних схем в іграх після їхнього одноразового показу
на тренуваннях у звичайних умовах та під впливом різних екстремальних факторів.
Розвитку пам’яті сприяло також перегляд ігор суперників із запам’ятовуванням їхніх
найбільш характерних техніко-тактичних дій.
Після реалізації запропонованої методики розвитку професійно важливих
якостей студентів спеціальності “Фінанси” було проведено повторне тестування, яке
виявило суттєві позитивні зміни показників розумової працездатності; обсягу,
стійкості, інтенсивності розподілу та переключення уваги; якості пам’яті у студентів
ЕГ, на відміну від студентів КГ (табл. 2).
Після педагогічного експерименту найбільші темпи зростання результатів
відбулися в ЕГ у показниках функцій уваги (метод В.П. Анфімова) – 49,1%
(128,4±6,26) (p<0,001). У КГ темпи зростання показника уваги значно нижчі ніж в ЕГ
і становлять 1,6% (83,5 ±5,65) (p>0,05) (табл. 2).
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

ПОКАЗНИКИ

Показник уваги
(коректурний метод
В.П. Анфімова), (ПУ)
Коефіцієнт точності
(за формулами
Г.М. Уіпла), (К)
Коефіцієнт розумової
працездатності (Г.М.
Уіпл), (J)
Кількість оброблених
знаків (помилки),
(В.П. Анфімов)
Короткочасна зорова
пам’ять, (метод
Ю.І. Василенко)
Обсяг, розподіл,
переключення уваги
(кількість правильних
відповідей)

До експерименту

Після
експерименту

%

№

група

Етап дослідження

Зростання

Таблиця 2
Результати тестування студентів контрольної (n=43) та експериментальної
(n=42) груп до після формувального експерименту

t

p

Мх±Smx

Мх±Smx

К

82,23±6,27

83,59±5,65

1,65

0,161

р>0,05

Е

86,1±4,85

128,4±6,26

49,1

7,522

р<0,001

К

0,92±0,009

0,96±0,002

4,34

4,339

р<0,001

Е

0,9±0,012

0,97±0,004

7,7

7,115

р<0,001

К

191,4±3,158

195,12±2,84

1,94

0,874

р>0,05

Е

184,86±4,85

198,23±3,93

7,2

3,649

р<0,001

К

894,1(12,3)±15,2

922,8(6,9)±13,9

3,19

4,792

р<0,001

Е

856,2(15,7)±13,5

952,5(7)±12,8

11,2

5,176

р<0,001

К

3,9±0,102

4,03±0,076

3,3

2,42

p<0,05

Е

4,0±0,128

4,54±0,102

13,5

3,45

p<0,001

К

35,49±0,692

36,59±0,641

3,09

2,42

p<0,05

Е

34,49±1,102

42,2±0,692

22,58

5,99

p<0,001

Також покращилися показники обсягу, розподілу та переключення уваги (метод
Шульте-Платонова). Кращі результати спостерігалися у майбутніх економістів ЕГ:
зростання становило 22,5% (42,2±0,692 у.о.), у студентів КГ, відповідно 3,0%
(36,5±0,0641 у.о.).
Порівняльний аналіз коефіцієнтів точності та розумової працездатності (за
формулами
Г.М.
Уіпла),
кількості
оброблених
знаків
(В.П. Анфімов) студентів дослідних груп теж виявив перевагу студентів ЕГ (див.
табл. 2). Так темпи зростання коефіцієнту точності (К) в ЕГ були вищими: 7,7% (
0,9±0,004 у.о.). У КГ цей показник становив 4,3% (0,9±0,002 у.о.). Зростання
коефіцієнту розумової працездатності в ЕГ становило 7,2%( 198,2±3,93 у.о.). Кінцеві
результати коефіцієнту розумової працездатності у КГ були нижчими: зростання
результатів становило 1,9% ( 195,1±2,846 у.о.).
Після впровадження запропонованої методики у студентів спеціальності
“Фінанси” ЕГ спостерігалося значне покращення результатів в обробці знаків
таблиць В.П. Анфімова на відміну від результатів майбутніх економістів КГ.
Зростання результатів в обробці знаків в ЕГ становило 11,2% ( 952,5(7)±12,8 знаків),
а у КГ тільки 3,1% (922,8(6,9)±13,9 знаків) (табл. 2).
Результати перевірки обсягу оперативної зорової пам’яті (метод Ю.І.
Василенка) показали, що у студентів КГ відбулося незначне зростання цього
показника, яке становило 3,3% (4,0±0,076 об’єктів). В ЕГ спостерігалося значно
більше зростання показника оперативної зорової пам’яті: 13,5 % (4,5±0,102 об’єктів)
(табл. 2).
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Висновки.
1.
Порівняльний аналіз результатів тестувань студентів, які приймали
участь в експерименті, виявив значно більше зростання за всіма показниками
випробувань у студентів ЕГ.
2.
Застосування засобів футболу та баскетболу є доцільним та ефективним
для забезпечення належного рівня професійно-орієнтованої психофізіологічної
підготовленості студентів економічних спеціальностей.
Перспективи подальших досліджень. Передбачається провести подальші
дослідження в напрямку визначення рівня фізичної підготовленості та стану здоров’я
студентів після впровадження експериментальної методики розвитку професійно
важливих якостей майбутніх економістів засобами футболу та баскетболу.
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
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АНОТАЦІЇ
ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА
СТУДЕНТІВ ВНЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Едуард Маляр, Наталія Опришко, Сергій Наумов, Ігор Білоус
Тернопільський національний економічний університет
У статті наведено результати наукового дослідження після впровадження у навчальний
процес експериментальної методики розвитку професійно важливих якостей студентів
економічних спеціальностей засобами баскетболу та футболу; розкрито особливості
комплексного застосування засобів спортивних ігор у процесі професійно-орієнтованої
психофізіологічної підготовки майбутніх економістів; зроблено порівняльний аналіз результатів
тестування студентів-економістів контрольних і експериментальних груп під час педагогічного
експерименту, а саме: кількісних та якісних показників розумової працездатності, концентрації,
стійкості та інтенсивності уваги, точності виконання роботи, (коректурний метод В.П.
Анфімова); показників обсягу, розподілу та переключення уваги (метод Шульте-Платонова);
функцій оперативної пам’яті (метод Ю.І. Василенка); обгрунтовано доцільність та ефективність
використання засобів баскетболу та футболу для підвищення рівня фахової дієздатності
студентів ВНЗ економічного профілю.
Ключові слова: студент-економіст, психофізіологічна підготовка, професійно важливі
якості, засоби баскетболу та футболу.
ПРОФЕССИНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ВУЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Едуард Маляр, Наталия Опришко, Сергей Наумов, Игор Билоус
Тернопольский национальный экономический університет
В статье наведены результаты научного исследования после внедрения в учебный процесс
экспериментальной методики развития профессионально значимых качеств студентов
экономических специальностей средствами баскетбола и футбола; раскрыты особенности
комплексного использования средств спортивных игр в процессе профессиональноориентированной психофизиологической подготовке будущих экономистов; сделан
сравнительный анализ результатов тестирования студентов контрольных и экспериментальных
груп во время педагогического эксперимента, а именно: количественных и качественных
показателей умственной работоспособности, концентрации, стойкости и интенсивности
внимания; точности выполнения работы (корректурный метод В.П. Анфимова); показателей
объема, распределения и переключения внимания (метод Шульте-Платонова); функций
оперативной памяти (метод Ю.И. Василенка); обоснована целесообразность и эффективность
использования средств баскетбола и футбола для повышения уровня профессиональной
дееспособности студентов ВУЗ экономичнского профиля.
Ключевые
слова:
студент-экономист,
психофизиологическая
подготовка,
профессионально значимые качества, средства баскетбола и футбола.
PROFESSIONAL-ORIENTED PSYHO-PHYSIOLOGICAL PREPARATION OF
STUDENTS IN HIGH SCHOOLS OF ECONOMIC PROFILE
Eduard Maliar, Natalia Oprushko, Sergiy Naymov, Igor Biloys
Ternopil National Economic University
The article imposed by the results of scientific research after the implementation of the learning
processes of the experimental procedure of professionally significant qualities of students of economic
faculties using resources basketball and football; open features of the integrated using of sport in the
process of professional-oriented psycho-physiological preparation of future economists; made the
comparative analysis of the students’ test result, overhead and control groups during the pedagogical
experiment, namely quantitative and qualitative indicators of mental performance, concentration,
persistence and intensity of attention; precision performance of work (compensation method of
Anfimova V.P.); indicators of volume, distribution and switching the attention (Schulte-Platonov’s
method); memory functions (Y.Vasylenko’s method); expediency and efficiency of using basketball and
football to enhance professional capacity of students in the Universities of economic profilzes.
Keywords: economics students, psycho-physiological training, professionally significant quality,
resource of basketball and football.
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ВПЛИВ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК ВПЕВНЕНОСТІ В
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
Валентина Марчик, Ірина Мінжоріна
Криворізький педагогічний інститут
ДВНЗ «Криворізький національний університет
Постановка проблеми. Впевненість це стан розуму, в якому він дає міцну
згоду судженню без остраху можливості помилки; це стан буття без сумніву.
Впевненість у своїх фізичних і психічних можливостях – найважливіша умова
розкриття потенційних можливостей особистості студента. Впевненість у собі також
важливе джерело мотивації у повсякденному житті. Людина, яка впевнена в собі,
вважає, що вона здатна успішно досягти цілі або гідно виконати певну роботу.
Цілеспрямованому культивуванню впевненості у студентські роки може сприяти
активна спортивна діяльність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Показано, що виходячи з ідеї
холістичної моделі побудови організму, цілком очевидно, що своєрідність впливів
різних видів рухової діяльності, яка фіксується в змінах кровообігу, дихання, обміну
речовин і енергії, не може не позначитися на психоемоційних процесах. Особливо
потужний вплив такого характеру справляє спортивна діяльність. Цінність таких
впливів, підкреслюється, важко переоцінити, адже саме вони, створюючи
оптимістичний, світлий, творчий стан психіки, сприяють зміцненню здоров’я людини
[6, с. 67].
В роботі було досліджено значимі методи саморегуляції психічного стану
студентів-спортсменів і розкрито умови, за яких можлива повна реалізація їх
можливостей. Серед них такі: діяти у різноманітних психологічних умовах, не
піддаючись навіяному впливу інших людей; виконувати необхідні рухи і дії з
високим ступенем точності, щоб звести до мінімуму кількість помилок; швидко і
правильно оцінювати обставини; приймати рішення і без вагань здійснювати їх;
самостійно регулювати стан нервово-психічного напруження [7, с. 19].
Показано, що під час іспитів, у зв’язку з нервово-емоційним порушенням,
відзначається різке збільшення частоти серцевих скорочень і зміни в
електрокардіограмі, що свідчить про погіршення роботи серця. Засобом, який
допомагає впоратися з негативними впливами високих нервово-емоційних напружень
є фізична культура. Організм у спортсменів, зазначають автори, під час стресів
функціонує більш ощадливо, та й самі стреси добре «знімаються» заняттями спортом
[5, с. 585].
Навряд чи існує реальна і ефективна формула успіху, однак є такі якості, без
яких успіх неможливий, серед яких - впевненість у собі. Упевненій в собі людині
властива свобода, незалежність, переконання у власній унікальності і той, хто це
дійсно усвідомлює, може відчувати себе в потрібні моменти вище чиєїсь критики.
Впевненість у собі передбачає відмову на прохання, не відчуваючи себе винуватим
або егоїстичним; не звернення уваги на поради оточуючих і бажання слідувати своїм
власним переконанням; відкрито і щиро висловлювати свої почуття і думки. Таких
людей навколишні цінують за невимушеність, природність, почуття гумору і
розкутість у спілкуванні. Їм легше досягти тієї мети, яку вони собі намітили за
рахунок тієї рішучості, наполегливості, незалежності, готовності відстояти свою
думку, які дає незмінна впевненість у собі і своїх вчинках [2].
Метою роботи стало виявлення впливу занять в спортивних секціях на розвиток
впевненості як норми поведінки у студентів в залежності від успішності результатів
сесії.
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Методи та організація дослідження. В дослідженні, що було проведено у
лютому 2015 року, прийняли участь студенти педагогічного інституту представниці
жіночої статті, які представляли дві групи (в кожній по 18 осіб). В дослідницьку
групу (спортсмени) увійшли студентки, які займаються в шаховому клубі з різних
курсів і факультетів. Контрольну групу (студенти) склали студентки 2 курсу
переважно з одного факультету.
Через анонімне анкетування респонденти висловили своє відношення до 32
стверджень психолого-педагогічного тесту на визначення рівня самооцінки, а також
зазначили середню оцінку зимової сесії 2014/2015 н.р. за національною шкалою [3].
Власну невпевненість найчастіше характеризують такою поведінкою: важко
сказати "ні", встановити контакт із незнайомою людиною, відстояти свою точку зору,
прийняти рішення, почуття, що інші експлуатують, немає балансу "давати - брати" у
відносинах, відчуття власної неповноцінності [4]. Для визначення рівня
невпевненості було вибрано з тесту такі ствердження: а) мені хочеться, щоб мої друзі
підбадьорювали мене; б) на жаль, мені не вистачає впевненості; в) мені здається, що
зі мною повинна статися якась неприємність. Варіанти відповіді оцінювали так: дуже
часто – 3 бали, часто – 2 бали, іноді-рідко – 1 бал.
За показником середнього балу зимової сесії в кожній групі було сформовано
дві підгрупи: «Оцінка 3-3,9» і «Оцінка 4-5». Рівень невпевненості визначали за
середнім балом відповідей тестування в кожній підгрупі.
Оскільки вибірки були мало чисельними отримані результати можна розглядати
на рівні тенденції, що розвивається на сьогодення.
Результати досліджень та їх обговорення. Аналіз отриманих результатів
показав, що показники рівня невпевненості у «спортсменів» є меншими як в групі з
середньою оцінкою 3-3,9, так і в групі з середньою оцінкою сесії 4-5, ніж аналогічні
показники у «студентів» (рис.1).
Неочікуваним результатом серед спортсменів став менший показник рівня
невпевненості в групі з середньою оцінкою зимової сесії 3-3,9, ніж в групі з
середньою оцінкою 4-5. Проте відомо, що якісні показники успішності навчання у
вузі не корелюють з досягненнями і успішністю в трудовій діяльності.

Рівень невпевненості

4,4

Спортсмен
Студенти

4,2
4
3,8
3,6

Рис. 1. Рівень невпевненості в залежності від успішності зимової сесії.

3,4

В контрольній групі, що складалася
зі студентів,
спортивною
"Оцінка
3-3,9" які не займаються
"Оцінка 4-5"
діяльністю, не виявлено відмінностей в показниках рівня невпевненості в залежності
від успішності сесії, хоча перед проведенням дослідження передбачалось, що чим
кращі будуть показники у навчанні, тим нижчим може бути рівень невпевненості.
Кілька шляхів, за яких, можна додати собі почуття впевненості: відкрийте себе
для себе; навчіться любити себе та приймати себе таким, яким ви є; докладайте
зусиль, щоб вийти з дому в найкращому вигляді; не надавайте виняткового значення
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тим вадам, які у вас, як ви думаєте, є; активно займайтеся спортом; не будьте
критичні по відношенню до інших; прагніть зрозуміти інших; почуття провини і
сорому не допомагають досягати успіху; не кажіть про себе погано; використовуйте
самонавіювання як віру в позитивні ідеї, які собі обираєте [2].
Впевненість - почуття, властиве всім успішним особистостям. Впевнені люди і
зовні виглядають впевнено: постановка постави, голосу і погляду. Слідкуйте за своєю
поставою, ходою, ваші пози повинні бути відкритими, жести виразними. Не
сутультеся, розправте плечі: хода повинна бути прямою і чіткою. Поставте свій голос,
за допомогою інтонації, тембру і висоти можна справляти на інших враження дуже
впевненої в собі людини. Домагайтеся того, щоб ви могли дивитися в очі будь-якій
людині, не відводячи погляду і передавати за допомогою погляду необхідні вам
емоції. Частіше посміхайтеся, усмішка - одна з найголовніших ознак впевненого в
собі людини [1].
Основні висновки і перспективи подальших досліджень.
1.
Очевидно, що спортивна діяльність сприяє розвитку впевненості,
оскільки у студентів, які займаються спортивною діяльністю, зафіксовано нижчий
рівень невпевненості при порівнянні зі студентами, які спортивною діяльністю не
займаються.
2.
Виявлено, що якісні показники результатів сесії знаходяться в прямій
залежності з показниками рівня невпевненості серед студентів, які займаються
спортивною діяльністю. Серед студентів, які не займаються спортивною діяльністю,
не знайдено впливу успішності сесії на рівень невпевненості.
3.
Подальше вивчення впливу спортивної діяльності на розвиток
впевненості в залежності від успішності навчання потребує залучення більш
інформаційних і достовірних методик.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
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АНОТАЦІЇ
ВПЛИВ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК ВПЕВНЕНОСТІ В
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
Валентина Марчик, Ірина Мінжоріна
Криворізький педагогічний інститут
ДВНЗ «Криворізький національний університет
Впевненість у своїх фізичних і психічних можливостях – найважливіша умова розкриття
потенційних можливостей особистості студента. Впевненість у собі важливе джерело мотивації у
повсякденному житті. Цілеспрямованому культивуванню впевненості у студентські роки може
сприяти активна спортивна діяльність. Робота присвячена виявленню впливу занять в
спортивних секціях на розвиток впевненості як норми поведінки у студентів в залежності від
успішності результатів сесії. В дослідницьку групу увійшли студентки, які займаються в
шаховому клубі з різних курсів і факультетів. Контрольну групу склали студентки 2 курсу
переважно з одного факультету. Через анонімне анкетування респонденти висловили своє
відношення до стверджень психолого-педагогічного тесту на визначення рівня самооцінки, а
також зазначили середню оцінку зимової сесії 2014/2015 н.р. за національною шкалою. Рівень
невпевненості визначали за сумою балів у відповідях на такі ствердження: мені хочеться, щоб
мої друзі підбадьорювали мене; на жаль, мені не вистачає впевненості; мені здається, що зі мною
повинна статися якась неприємність. Аналіз результатів дослідження показав, що спортивна
діяльність сприяє розвитку впевненості, оскільки у студентів, які займаються спортивною
діяльністю, зафіксовано нижчий рівень невпевненості при порівнянні зі студентами, які
спортивною діяльністю не займаються. Виявлено також, що якісні показники результатів сесії
знаходяться в прямій залежності з показниками рівня невпевненості серед студентів, які
займаються спортивною діяльністю. Серед студентів, які не займаються спортивною діяльністю,
не знайдено впливу успішності навчання на рівень невпевненості.
Ключові слова: спортивна діяльність, впевненість, невпевненість.
ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗВИТИЕ УВЕРЕННОСТИ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСПЕВАЕМОСТИ
Валентина Марчик, Ирина Минжорина
Криворожский педагогический институт
ГВУЗ «Криворожский национальный университет
Уверенность в своих физических и психических возможностях - важнейшее условие
раскрытия потенциальных возможностей личности студента. Уверенность в себе важный
источник мотивации в повседневной жизни. Целенаправленному культивированию уверенности
в студенческие годы может способствовать активная спортивная деятельность. Работа посвящена
выявлению влияния занятий в спортивных секциях на развитие уверенности в качестве нормы
поведения студентов в зависимости от успешности результатов сессии. В исследовательскую
группу вошли студентки, которые занимаются в шахматном клубе с разных курсов и
факультетов. Контрольную группу составили студентки 2 курса преимущественно с одного
факультета. Путем анонимного анкетирования респонденты выразили свое отношение к
утверждениям психолого-педагогического теста на определение уровня самооценки, а также
отметили среднюю оценку зимней сессии 2014/2015 учебного года по национальной шкале.
Уровень неуверенности определяли по сумме баллов в ответах на такие утверждения: мне
хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня; к сожалению, мне не хватает уверенности; мне
кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность. Анализ результатов
исследования показал, что спортивная деятельность способствует развитию уверенности,
поскольку у студентов, которые занимаются спортивной деятельностью, зафиксировано низкий
уровень неуверенности при сравнении со студентами, которые спортивной деятельностью не
занимаются. Выявлено также, что качественные показатели результатов сессии находятся в
прямой зависимости с показателями уровня неуверенности среди студентов, которые занимаются
спортивной деятельностью. Среди студентов, которые не занимаются спортивной деятельностью
не найдено влияния успеваемости на уровень неуверенности.
Ключевые слова: спортивная деятельность, уверенность, неуверенность.
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INFLUENCE OF SPORTS DEVELOPMENT CONFIDENCE DEPENDING UPON THE
SUCCESSFUL TRAINING
Valentyna Marchyk, Irina Minzhorina
Kryvyi Rih Pedagagical Institute of State
Institution of Higher Education “Kryvyi Rih National University”
Confidence in their physical and mental abilities - an essential condition for opening the potential
of the individual student. Confidence important source of motivation in everyday life. Purposeful
cultivation of confidence in student can promote active sports activities. The work is devoted to
revealing the impact of lessons in sports clubs to develop confidence as norms of behavior in students
depending on the success of the results of the session. In the study group included students who are
engaged in the chess club with various courses and faculties. The control group consisted mainly
student 2 courses from one faculty. Through an anonymous survey respondents expressed their
assertions related to psychological and educational testing to determine the level of self-esteem, and
indicated an average rating winter session 2014/2015 academic year national scale. The level of
uncertainty determined by the number of points in the answers to the following statement: I want to get
my friends encouraged me; Unfortunately, I lack confidence; I think that should happen to me some
trouble. Analysis of the survey results showed that sporting activities promotes confidence because
students are engaged in sporting activities, recorded a lower level of uncertainty when compared with
students who are not involved in sports activities. It was also found that the quality indicators session
results are directly dependent on indicators of uncertainty among students engaged in sports activity.
Among students who are not involved in sports activities were found to influence the success of training
level of uncertainty.
Key words: sports activities, confidence and uncertainty.

ВПЛИВ РІВНЯ САМООЦІНКИ НА ЕФФЕКТИВНІСТЬ ЗМАГАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ХОКЕЇСТІВ ВИСОКОГО КЛАСУ
Андрій Міхнов
Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ
Постановка проблеми та її зв'язок з науковими планами, темами. Змагальна
діяльність хокеїстів високого класу характеризується високою емоційністю,
багатогранністю техніко-тактичних дій, постійною зміною ігрових ситуацій на льоду
[1,2,5].
Одним із важливих чинників, на думку спеціалістів, який суттєво впливає на
ефективність підготовки спортсменів та участь їх у змаганнях, є самооцінка. Серед
чинників, які обумовлюють формування механізмів саморегуляції, центральне місце
належить самооцінці, яка детермінує напрямок та рівень активності суб’єкта,
становлення його особистості, тощо [4,6].
Самооцінка спортсмена інтерпретується фахівцями як складне особистісне
утворення, яке приймає безпосередню участь в регуляції його поведінкової
діяльності, як автономна характеристика його особистості [3,6].
Самооцінку хокеїста можна вважати складним та багатофакторним
компонентом його свідомості, складним процесом опосередкованого пізнання самого
себе, яка має залежність від оцінювання інших людей, які беруть участь в розвитку
особистості спортсмена [6].
Разом з тим, аналіз літературних джерел показав, що питанням дослідження
впливу самооцінки на ефективність змагальної діяльності хокеїстів приділялася
недостатня увага.
Актуальним завданням, на наш погляд, є встановлення взаємозв’язків між
рівнем самооцінки хокеїстів високого класу та ефективністю їх виступу в умовах
офіційних змагань.
Також, певний інтерес представляє дослідження впливу самооцінки хокеїстів на
реалізацію ними окремих техніко-тактичний дій у матчі, визначення
внутрішньогрупових та міжгрупових взаємозв’язків досліджуваних показників та ін.
676

ІV. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
Робота виконується в рамках науково-дослідної теми 2.4. «Теоретико-методичні
основи та індивідуалізація навчально-тренувального процесу в ігрових видах
спорту» згідно Зведеного плану НДР в сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015
рр.
Мета роботи: визначити вплив рівня самооцінки хокеїстів високого класу на
ефективність їх змагальної діяльності в матчах офіційних змагань.
Методи та організація досліджень: педагогічне спостереження, педагогічний
аналіз та узагальнення передового досвіду, аналіз даних спеціальної науковометодичної літератури, аналіз даних мережі Internet. В дослідженнях аналізувався
рівень самооцінки і дані техніко-тактичних дій шістнадцяти хокеїстів, які виступали
в Континентальній хокейній лізі (КХЛ) за клуб «ХК Атлант» (Московська обл.) в
матчах регулярної першості сезону 2012-2013 рр.
Результати досліджень. На представленому нижче рисунку 1 показані
результати тестування рівня інтегральної (підсумкової) самооцінки хокеїстів високого
класу, які визначалися за даними дев’ятнадцяти окремих шкал. Дослідження
самооцінки хокеїстів, за пропозицією тренерів та експертів відбувалося по трьом
основним напрямам (кожен із яких включав від чотирьох до дев’яти шкал): 1)
самооцінка фізичної підготовленості і здоров’я; 2) самооцінка техніко-тактичної
підготовленості; 3) самооцінка психологічної підготовленості. Після дослідження
кожного із напрямів визначався інтегральний рівень самооцінки гравця.
Серед обстежуваних хокеїстів четверо із шістнадцяти мали високий
інтегральний рівень самооцінки, у інших гравців рівень самооцінки характеризувався
як середній та вище середнього.
На рисунку 1 також можна побачити, що величина стандартного відхилення від
середніх даних у більшості хокеїстів має досить значний розмах, що може свідчити
про значні відмінності при самооцінці спортсменами окремих досліджуваних
показників.
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Рисунок 1. Рівень прояву самооцінки у хокеїстів високого класу

Середньогруповий рівень інтегральної самооцінки склав - 74,31±6,62 балів, що
відповідає діапазону середньої самооцінки особистості. Результати дослідження
хокеїстів високого класу за рівнем домагань (середній показник в групі – 89,14±6,62
балів) свідчать про бажання спортсменів вдосконалювати свої можливості, що є
важливим як для безпосереднього педагогічного впливу, так і для створення
необхідних передумов для психологічної корекції.
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Інтегральне відхилення від
середньогрупової моделі, %

Діапазон цільового відхилення практично у всіх хокеїстів знаходився на
оптимальному рівні (за виключенням гравця №6). Середній рівень в групі
досліджуваних хокеїстів склав 14,6±3,82 балів.
В свою чергу, аналіз змагальної діяльності хокеїстів, який проводився на основі
співставлення рівня відхилення від модельних характеристик (для кожного гравця за
відповідним амплуа), дозволив визначити наступний рівень ефективності гравців
(рисунок 2.).
На рисунку 2 видно, що лише п’ятеро гравців, що приймали участь у
дослідженнях, мали позитивне інтегральне відхилення від модельних величин
техніко-тактичних дій. Тобто, спортсмени в середньому перевершили середній рівень
реалізації техніко-тактичних дій, якій є характерним для хокеїстів високого класу.
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Рисунок 2. Інтегральне відхилення від модельних величин техніко-тактичних дій
хокеїстами високого класу

Інші хокеїсти мали негативні значення інтегрального відсоткового відхилення
від середньогрупових моделей. Найбільш негативне інтегральне відхилення
спостерігалось у хокеїста №6, який на 68 % поступився модельним орієнтирам.
Отримані дані змагальної діяльності та рівня самооцінки хокеїстів високого
класу дозволили провести дослідження характеру їх взаємозв’язку.
Також нами був визначений (інтеркореляційний) взаємозв’язок між окремими
техніко-тактичними діями, які спортсмени високого класу виконують в матчах
(таблиця 1).
Високий кореляційний зв'язок спостерігається між закинутими шайбами і
процентом реалізації кидків по воротам (r=0,875), закинутими шайбами та
набраними очками у матчі (r=0,680). Цей взаємозв’язок, є цілком зрозумілим, адже
набрані очки в матчі розраховуються за системою гол плюс пас.. Також високий
кореляційний взаємозв’язок можна спостерігати між результативними передачами
шайби та грою гравця під час вкидання. (r=0,931,907,808). Виявлений в даному
випадку зв'язок, можливо, є наслідком впливу ігрової спеціалізації спортсменів. Адже
у боротьбі під час вкидання шайби частіше беруть участь центральні нападаючі, які
також мають високий показник передач і закинутих шайб. Чим вищим є рівень
майстерності центрального нападника, тим, як правило, він більш успішно діє під час
вкидання шайби
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Наступним етапом наших досліджень був аналіз взаємозв’язків між рівнем
самооцінки хокеїстів та ефективністю їх змагальної діяльності у матчах. Результати
цих досліджень представлені в таблиці 2.
Із таблиці 2 видно, що між рівнем самооцінки та ефективністю змагальної
діяльності хокеїстів спостерігається позитивний, статистично достовірний (p<0,001)
кореляційний взаємозв’язок – r=0,739.
Таблиця 1
Кореляційна матриця, яка відображає взаємозв’язок техніко-тактичних дій
хокеїстів високого класу (n=16)
Показник

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
2

0,05

3

0,680

0,728

4

0,24

0,565

0,526

5

0,146

0,311

0,311

0,399

6

0,043

0,178

0,219

0,322

0,236

7

0,875

-0,008

0,566

0,158

0,012

-0,347

8

-0,04

0,931

0,651

0,450

0,539

0,087

-0,119

9

-0,05

0,907

0,636

0,435

0,461

0,05

-0,128

0,986

10

-0,158

0,808

0,512

0,268

0,467

-0,012

-0,209

0,933

0,964

11

-0,386

0,332

-0,010

0,254

-0,315

-0,304

-0,073

0,172

0,191

0,168

12

-0,396

0,210

-0,029

0,286

0,248

0,396

-0,438

0,354

0,321

0,280

0,159

Примітки: 1 –закинуті шайби; 2 – результативні передачі; 3 – набрані очки; 4
– умовний показник (+/-); 5 – штрафні хвилини; 6 – кидки по воротам; 7 – реалізація
кидків по воротам, %; 8 – загальна сума вкидань; 9 – виграні вкидання; 10 – програні
вкидання; 11- відсоток виграних вкидань, %; 12 – ігровий час на льоду, хв.
Отримані результати досліджень взаємозв’язків між рівнем самооцінки та
ефективністю змагальної діяльності дозволяють в цілому стверджувати, що високий
рівень самооцінки хокеїстів, може мати позитивне значення для успішної змагальної
діяльності спортсменів.
Таблиця 2
Кореляційний взаємозв’язок між рівнем самооцінки та ефективністю
змагальної діяльності хокеїстів високого класу
Показник
Рівень самооцінки
гравців

Ефективність змагальної
діяльності

r

t-кр

p

0,739

3,19

0,001

У зв’язку з цим, можна казати про необхідність наукового обґрунтування та
впровадження в процес підготовки хокеїстів високого класу спеціалізованої програми
для корекції самооцінки спортсменів. На основі отриманих даних можна
прогнозувати, що корекція самооцінки хокеїстів шляхом її підвищення буде мати
позитивний вплив на ефективність їх змагальної діяльності.
Висновки:
1.
Аналіз самооцінки хокеїстів високого класу показав, що для хокеїстів,
характерним є середній та вище середнього рівень самооцінки. Середньогруповий
рівень інтегральної самооцінки склав – 74,31±6,62 балів.
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2.
Дослідження ефективності змагальної діяльності хокеїстів високого
класу дозволило встановити особливості реалізації гравцями різних технікотактичних дій в матчі, а також визначити інтегральне відхилення від
середньогрупових модельних величин. П’ятеро гравців, що приймали участь у
дослідженнях мали позитивне інтегральне відхилення від модельних величин
техніко-тактичних дій, інші гравці – негативне.
3.
Отримані коефіцієнти кореляції між рівнем самооцінки та ефективністю
змагальної діяльності дозволяють в цілому стверджувати, що високий рівень
самооцінки спортсменів може мати позитивне значення для успішної змагальної
діяльності спортсменів. Інтегральний взаємозв’язок між рівнем самооцінки та
ефективністю змагальної діяльності склав – r=0,739.
Перспективи подальших досліджень пов’язані з науковим обґрунтуванням,
розробкою та експериментальним впровадженням в процес підготовки хокеїстів
спеціалізованої програми по корекції самооцінки спортсменів.
1.
2.
3.

4.

5.

6.
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АННОТАЦИИ

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ САМООЦЕНКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОККЕИСТОВ ВЫСОКОГО КЛАССА
Андрей Михнов
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
В статье рассматривается проблема влияния уровня самооценки на эффективность
соревновательной деятельности хоккеистов высокого класса. Для выявления взаимосвязей
между уровнем самооценки и эффективностью соревновательной деятельности, были
проанализированные данные выступления спортсменов хоккейного клуба Атлант (Московская
обл.) в регулярном первенстве (КХЛ) в сезоне 2013-2014 гг., а также уровень самооценки
игроков. В работе использовались средние данные реализации технико-тактических действий
игроков за сезон, в котором спортсмены проводили от 30 до 50 отдельных матчей. Установлено,
что для хоккеистов характерным является средний уровень самооценки. Среднегрупповой
уровень интегральной самооценки составил – 74,31±6,62 балла. Уровень притязаний в среднем
по группе был равен – 89,14±6,62 балла, а диапазон целевого отклонения находился на
оптимальном уровне и составлял 14,6±3,82 балла.
Полученные коэффициенты корреляции между уровнем самооценки и эффективности
соревновательной деятельности, позволяют в целом предположить, что высокий уровень
самооценки спортсменов, может иметь благоприятное влияние на успешность игровой
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деятельности спортсменов. Интегральная взаимосвязь между уровнем самооценки и
эффективностью соревновательной деятельности составила – r=0,739. Спортсмены, у которых
отмечался более высокий уровень проявления самооценки, эффективней выступали в условиях
соревнований.
Ключевые слова: уровень самооценки, уровень притязаний, эффективность
соревновательной деятельности, технико-тактические действия, диапазон целевого отклонения.
ВПЛИВ РІВНЯ САМООЦІНКИ НА ЕФФЕКТИВНІСТЬ ЗМАГАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ХОКЕЇСТІВ ВИСОКОГО КЛАСУ
Андрій Міхнов
Національний університет фізичного виховання і спорту України
В статті розглядається проблема впливу рівня самооцінки на ефективність змагальної
діяльності хокеїстів високого класу. Для визначення взаємозв’язку між рівнем самооцінки та
ефективністю змагальної діяльності, були проаналізовані данні виступу спортсменів «ХК
Атлант» (Московська обл.) у регулярній першості (КХЛ) в сезоні 2013-2014 рр., а також рівень
самооцінки гравців. В роботі використовувались середні данні реалізації техніко-тактичних дій
гравців за сезон, в якому спортсмени проводили від 30 до 50 окремих матчів. Встановлено, що
для хокеїстів характерним є середній та вище середнього рівень самооцінки. Середньогруповий
рівень інтегральної самооцінки склав – 74,31±6,62 балів. Рівень домагань в середньому по групі
був рівним – 89,14±6,62 балів, а діапазон цільового відхилення знаходився на оптимальному
рівні і складав 14,6±3,82 балів.
Отримані коефіцієнти кореляції між рівнем самооцінки та ефективністю змагальної
діяльності, дозволяють в цілому стверджувати, що високий рівень самооцінки спортсменів, може
мати позитивне значення для успішної змагальної діяльності спортсменів. Інтегральний
взаємозв’язок між рівнем самооцінки та ефективністю змагальної діяльності склав – r=0,739.
Спортсмени, у яких відмічався високий рівень прояву самооцінки, більш ефективно виступали в
умовах змагань.
Ключові слова: рівень самооцінки, рівень домагань, ефективність змагальної діяльності,
техніко-тактичні дії, діапазон цільового відхилення.
EFFECT OF THE EFFECTIVENESS SELF-ASSESSMENT OF COMPETITIVE
ACTIVITY OF HIGH-CLASS HOCKEY PLAYER
Andrei Mihnea
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
In the article the problem of influence of level of self-appraisal is examined on efficiency of
competition activity of hockey players of high class. For the exposure of intercommunications between
the level of self-appraisal and efficiency of competition activity, there were analysed these appearances
of sportsmen of hockey club «Atlant» (Moscow obl.) in regular championship (KHL) in a season 20132014, and also level of self-appraisal of players. This middle realization of technique-tactical actions of
players was in-process used for a season in which sportsmen conducted from 30 to 50 separate matches.
It is set that for hockey players characteristic is a middle and high-middle level of self-appraisal.
Middle-group level of integral self-appraisal made – 74,31±6,62 mark. The level of claims on the
average on a group was equal – 89,14±6,62 mark, and a range of having a special purpose rejection is at
optimum level and is 14,6±3,82 mark. Got coefficients of correlation between the level of selfappraisal and efficiency of competition activity, allow on the whole to suppose that high level of selfappraisal of sportsmen, can have a favourable influence on success of playing activity of sportsmen.
Integral intercommunication made between the level of self-appraisal and efficiency of competition
activity – r=0,739. Sportsmen which more high level of display of self-appraisal was marked at more
effective came forward in the conditions of competitions.
Keywords: level of self-appraisal, level of claims, efficiency of competition activity, techniquetactical actions, range of having a special purpose rejection.
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ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНОГО МИСЛЕННЯ СПОРТСМЕНІВ У
ІГРОВИХ ВИДАХ СПОРТУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛЕЙБОЛУ)
Діана Міщук
Національний технічний університет України «КПІ»
Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими завданнями.
Волейбол є одним з найбільш успішних і популярних змагальних видів спорту, що
включає в себе весь спектр позитивних факторів впливу на фізичний і психічний стан
людини [1]. Популярність волейболу пояснюється доступністю, високою
емоційністю, різноманіттям технічних прийомів і тактичних дій, виконанням
складно-координаційних рухів [2, 3, 4]. Крім цього, волейбол включає кілька
найважливіших взаємодоповнюючих елементів, взаємодія яких робить його
унікальним серед усіх видів спорту, в яких є розіграш м'яча [5].
Характерна особливість волейболу зумовлена кількома специфічними
факторами:
- це єдина командна спортивна гра, в якій час гри не регламентовано (гра йде не
на час, а на результат);
- у волейболі не може бути нічийного результату, необхідність перемагати
створює додаткове емоційне напруження на майданчику;
- під час гри суперники не контактують один з одним, вони розділені сіткою;
- контакт гравців з м'ячем обмежений короткочасним дотиком (не більше 0,1 с)
[5,6].
Когнітивні здібності розглядаються як стійкі індивідуальні особливості, які
визначають своєрідність стратегії сприйняття і переробки інформації, вирішення
завдань, навчання та інших видів пізнавальної діяльності. Успішність ігрової
діяльності визначається не тільки функціональними можливостями, що дозволяють
підтримувати заданий темп гри, але і комплексом психофізіологічних характеристик,
що лежать в основі здібностей волейболістів до тактичним дій. Тактичні дії
спортсменів під час гри є фактором, який може мати вирішальне значення для
перемоги або поразки [3, 6, 7].
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Тактичні дії у волейболі здійснюються у три етапи:
1. Сприйняття і аналіз ігрової ситуації.
2. Розумове вирішення тактичної задачі.
3. Рухове вирішення тактичної задачі.
Ю. М. Клєщьов в своїх дослідженнях дій волейболістів високого класу
встановив, що у волейболістів за рахунок вироблення відповідного динамічного
стереотипу до мінімуму зводяться такі складові частини латентного періоду реакції,
як моменти розрізнення, розпізнавання і особливо вибору дії.Також було
встановлено, що у висококваліфікованих спортсменів ігрові навички настільки
сильно автоматизовані, що ті дії, які повинні відбуватися за типом складної реакції,
проходять за типом простої реакції[8].На другому етапі вирішення тактичної задачі у
волейболі найбільш важливими є психофізіологічні характеристики, які забезпечують
швидкість переробки інформації:
- пам'ять;
- оперативне мислення;
- рівень загальних здібностей.
Оперативне мислення − це аналіз отриманої інформації і прийняття на основі
цього аналізу певного рішення з управління. Характеризується результативністю
розв'язання тактичної задачі та деякими кількісними характеристиками, що визначає
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якість рішення (часом рішення, кількістю помилок, напруженістю роботи тощо).
Специфічними особливостями й ознаками оперативного мислення є:
наявність тісного зв'язку між сприйняттям та переробкою
швидкоплинної інформації, умов обстановки. Прийняття рішення нерідко зливається
з процесом його виконання;
наявність відповідальності за прийняте рішення. Іншими словами,
важливою ознакою оперативного мислення є наявність екстремальних умов;
наявність жорстких часових рамок.
Робота виконана за планом НДР Національного технічного університету
України в м. Києві.
Метою наших досліджень було вивчення особливостей оперативного мислення
волейболістів різних амплуа.
Методи та організація дослідження. Особливості оперативного мислення
вивчались за допомогою апаратно-програмного комп’ютерного комплексу
«Мультипсіхометр-05».
Тестові завдання для оцінки окремих розумових операцій (тест «Порівняння
чисел за величиною»), представлені в блоці «Когнітивні стилі», спрямовані на оцінку
«елементарних» інформаційних процесів і змісту оперативного мислення. У тесті
«Порівняння чисел за величиною» передбачається виконання послідовного
порівняння чисел за величиною.
З допомогою тесту визначаються показники оперативного мислення:
ефективність (коефіцієнт складності тесту) - розраховується як
відношення середнього латентного періоду правильної відповіді до ймовірності
безпомилкового дії, що виражається в мс;
латентний період реакції (середній латентний час відповіді) - середнє
арифметичне значення інтервалів часу від початку пред'явлення стимулу до першого
в даній пробі натискання на відповідну клавішу, вимірюється в мілісекундах;
точність - відношення сумарного числа правильних відповідей до
загальної кількості переглянутих (пред'явлених) пунктів, вимірюється в умовних
одиницях;
стабільність (нормована варіативність) - відношення середньої різниці
між суміжними значеннями базового параметра до їх суми, помноженої на константу.
Визначається у відсотках до середнього значення базового параметра.
Статистичний аналіз проводився за допомогою програмного пакету
STATISTICA 6.0. В зв’язку з тим, що наша вибірка не підлягає закону нормального
розподілу, було застосовано методинепараметричної статистики. Для оцінювання
достовірності відмінностей було використано критерій Вілкоксона.
Результати досліджень та їх обговорення. Аналіз результатів тесту
«Порівняння чисел» показав, що всі волейболісти мають значення нижче середнього
за ефективністю (1091,66±415,791 мс) і латентним періодом рішень (1036,22±376,299
мс), що відповідає високому рівню даних показників. За точністю (0,95±0,038 у. од.) і
стабільністю (26,32±7,593 %) волейболісти демонструють середній рівень.
За ефективністю, латентним періодом рішень і точністю у волейболістів різних
амплуа присутні достовірні відмінності (p<0,05). За продуктивністю спостерігається
тенденція погіршення результатів серед волейболістів різних амплуа
Діагональні нападники показують другий результат точності оперативного
мислення. Ефективність і латентний період рішень у цій групі знаходяться на третій
позиції. Група має саму низьку стабільність оперативного мислення.
Крайні нападники демонструють самі низькі швидкісні і якісні значення
оперативного мислення.
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Розігруючі гравці за всіма показниками тесту «Порівняння чисел»
демонструють найкращі значення. Причому, за ефективністю, латентному періоду
рішень і точністю група демонструє достовірно кращі значення в порівнянні з
крайніми нападниками (p<0,05). Розігруючі гравці у волейболі демонструють
високий рівень оперативного мислення, це відзначають багато авторів[2, 4, 6, 8].
Центральні блокуючі показують другий результат за ефективністю, латентним
періодом рішень і стабільністю. За показником точності група демонструє достовірно
низькі значення по відношенню до груп діагональних нападників і розігруючих
гравців (p<0,05). Високі характеристики ефективності, латентного періоду рішень і
стабільності при низькому значенні точності для центральних блокуючих
пояснюються тим, що для вирішення оперативних завдань центральні блокуючі
задіють другий тип стратегії переробки інформації за Стернбергом [9].
Таблиця 1
Особливості оперативного мислення волейболістів різних амплуа
Показники

Ефективність, мс

Латентний
період реакції, мс

Точність, ум.од.

Стабільність,
%

медіана
нижній
квартіль
верхній
квартіль
медіана
нижній
квартіль
верхній
квартіль
медіана
нижній
квартіль
верхній
квартіль
медіана
нижній
квартіль
верхній
квартіль

діагональні
нападники
(n=16)
995,56

Значення показників
крайні
розігруючі
нападники
(n=16)
(n=20)
1124,05
869,47*

центральні
блокуючі
(n=15)
947,31

897,57

882,55

763,14

812,06

1313,70

1297,05

1064,40

1217,85

960,90

1027,05

844,34*

913,69

872,44

841,61

748,27

783,72

1248,05

1229,60

1023,10

1151,55

0,97

0,96

0,98*

0,95**

0,95

0,93

0,97

0,92

0,99

0,98

0,99

0,96

29,26

26,77

22,84

25,58

22,87

20,48

17,74

19,34

37,63

33,02

28,14

30,13

Примітки: * − відмінності достовірні щодокрайніх нападниківна рівнір<0,05;
** − відмінності достовірні щодорозігруючих на рівнір<0,05;
Висновки. В результаті проведених досліджень можна зробити висновки:
всі волейболісти, незалежно від амплуа за показниками оперативного
мислення мають середній рівень та рівень вище за середній;
розігруючі гравці за всіма показниками (ефективністю, латентним
періодом рішень, точністю та стабільністю) оперативного мислення демонструють
високий рівень;
центральні блокуючі мають високі швидкісні характеристики
оперативного мислення на фоні низьких якісних показників.
В перспективі подальших досліджень передбачається вивчення загальних
когнітивних здібностей волейболістів різних амплуа.
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АНОТАЦІЇ

ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНОГО МИСЛЕННЯ СПОРТСМЕНІВ У ІГРОВИХ
ВИДАХ СПОРТУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛЕЙБОЛУ)
Діана Міщук
Національний технічний університет України «КПІ»
В роботі проведенийаналіз особливостей оперативного мислення, швидкісних та якісних
показників сприйняття та переробки оперативної інформації волейболістів різних амплуа.
Ключові слова: волейбол, волейболісти різних амплуа, сприйняття, переробка інформації,
оперативне мислення.
ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ В ИГРОВЫХ
ВИДАХ СПОРТА (НА ПРИМЕРЕ ВОЛЕЙБОЛА)
Диана Мищук
Национальный технический университет Украины «КПИ»
В работе проведен анализ особенностей оперативного мышления, скоростных и
качественных показателей восприятия и переработки оперативной информации волейболистов
различных амплуа.
Ключевые слова:волейбол, волейболисты разных амплуа, восприятие, переработка
информации, оперативное мышление.
FEATURES OPERATIONAL THINKING ATHLETE IN PLAYING SPORTS
(VOLLEYBALL FOR EXAMPLE)
Diana Mishchuk
National Technical University of Ukraine "KPI"
In work the analysis of the peculiarities of operational thinking, fast and qualitative indicators of
the perception and processing of operational information volleyball players of different roles.
Key words:volleyball, volleyball players of different roles, perception, information processing,
operational thinking.
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ДІАГНОСТИКА СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО
КОМПОНЕНТА ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ
Ярослав Остафійчук, Ганна Презлята, Богдан Мицкан
ДВНЗ «Івано- Франківський національний медичний університет»
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Постановка проблеми. На сучасному етапі соціально-економічних та
екологічних змін останнього десятиліття спостерігається погіршення здоров’я нації.
Відповідно у державі підвищуються вимоги до професійної підготовки майбутніх
медичних працівників, здатних піклуватися як про власне здоров’я, так і про здоров’я
інших людей.
У зв’язку з вищевикладеним, сьогодні виникає потреба перегляду цілей і якості
валеологічної грамотності студентів медичних закладів. У контексті
вимог
нормативно-правових документів на порядок денний вищих навчальних закладів
виноситься проблема – створення умов для формування здоров’язбережної
компетентності студентської молоді [4]. Ефективним підходом у вирішенні зазначеної
проблеми, на думку значної частини вчених [5, 8], є міжпредметна інтеграція, яка
спроможна створити у свідомості людини цілісний образ здоров’я та шляхи його
збереження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз матеріалів наукових
досліджень О. Овчарук [7], І.Є.Швець [9] засвідчують, що формування валеологічних
компетенцій у вищій школі України в основному проходить у процесі вивчення
окремих предметів і позапредметних видів діяльності (практики, творчі роботи
тощо). На сьогоднішній день вони не сформульовані як цілі і результат навчання. На
наш погляд, основною технологічною причиною цього підходу є відсутня взаємодія
викладачів, які здебільшого реалізують свою професійну діяльність у царині однієї
навчальної дисципліни, тому інтегративний підхід до навчання нині не тільки
актуальний, але й перспективний. При цьому для забезпечення цілісності і
ефективності професійно-валеологічної підготовки майбутнього медичного
працівника міжпредметна інтеграція медико-біологічних, гуманітарних, психологопедагогічних і методичних навчальних дисциплін повинна здійснюватися на підставі
ведучих системоутворюючих понять та ідей становлення людини у
здоров’яохоронній професії. Такий підхід має складну структуру і включає три
основні інтеграційні компоненти: знанєвий (когнітивний), емоційно-ціннісний та
поведінковий, які складають основу розробленої нами моделі формування
валеологічних компетенцій студентів медичних коледжів у процесі фізичного
виховання.
Зв'язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота виконана у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту у сфері фізичної культури і спорту на 20062010 p.p. в межах теми 3.1.1. «Теоретико-методичні та програмно-нормативні основи
фізичного виховання учнів та студентів» (номер державної реєстрації 0107UU000771)
та Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на
2011-2015 p.p. у межах теми « Методологічні та нормативно-правові засади
організації освіти з фізичної культури та кадрового забезпечення у сфері фізичної
культури і спорту».
Мета дослідження – виявити стан сформованості емоційно-ціннісного
компонента валеологічної компетентності студентів-медиків.
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Організація і методи дослідження. У дослідженні брали участь 440 студентів
медичних коледжів (м.Івано-Франківськ, м.Коломия). Для визначення рівня
сформованості емоційно-ціннісного компонента валеологічної компетентності
використовували психологічні методи дослідження. Адже сучасна людина може
реалізувати себе тільки в тому випадку, якщо вона має достатній рівень психічної
енергії, що визначає її працездатність, і в той же час достатню пластичність,
гармонійність психіки, що дозволяє адаптуватися до суспільства, бути адекватною до
його вимог. Ці критерії є основними при характеристиці психічного стану та
діагностиці психічного здоров'я [1].
Результати дослідження. У частині дослідження стану сформованості
емоційно-ціннісного валеологічного компонента визначалося ставлення студентів до
засобів фізичного виховання, як вагомого чинника зміцнення власного здоров’я, так і
ставлення до інших людей. З цією метою проводилося анкетування за методикою
Н.О. Земської (2012) та М.К. Голубенка (2011).
Результати дослідження засвідчили, що найчисельніша група студентів (55,1 %–
57,2 %) виявила високий інтерес до фізичного виховання. Середній рівень інтересу
простежується у 33,1 % першокурсників, 32,4 % другокурсників і 31,2 %
третьокурсників. Низький рівень інтересу виявлено від 9,7 % до 12,1 % респондентів
перших – третіх курсів.
Вищевисвітлені дані переконливо доводять, що під час навчання студентів у
медичних коледжах з кожним роком спостерігається зниження їхнього інтересу до
фізичної культури.
Засвідчений високий інтерес до занять фізичною культурою у значної частини
студентів ще не засвідчує про їх ставлення до рухової активності та систематичне
використання засобів фізичної культури в особистісній життєдіяльності. З цією
метою простежимо за ставленням студентів до занять у спортивних секціях.
Так на питання «Чи займались Ви раніше у спортивній секції?» 22,3 %
майбутніх медичних працівників відповіли «так». Проте 77,7 % – призналися, що не
займались раніше. Тому дивно, що серед 440 опитаних незначна їх частина, а саме:
3,9 % студентів першого курсу, 3,4 % – другого і 3,5 % – третього відповіли, що
мають спортивний розряд з одного з видів спорту.
Переважна більшість студентської молоді хотіла б займатися у спортивних
секціях: 55,8 % – першого курсу; 55,2 % – другого; 52,5 % – третього курсів. Разом з
цим, важливо зазначити, що з кожним навчальним роком бажання студентів
знижується і різниця між першим і другим курсами становила в середньому близько
3,3 %. Викликає інтерес прояв емоційно-вольового ставлення респондентів першоготретього курсів медичних коледжів до занять фізичною культурою.
Аналіз даних засвідчив, що найчисельніша група студентів (65,6 % першого
курсу, 68,3 % – другого і 65,2 % – третього) займаються фізичною культурою в
медичних коледжах із великим бажанням. Разом із цим, значна частина опитаних, а
це 34,8 % першокурсників, 31,7 % другокурсників і 34,8 % студентів третього курсу
зізналися, що відвідують заняття без особливого бажання.
На запитання «Як часто Ви пропускаєте заняття з фізичної культури?» відповідь
студентів була такою: практично не пропускають занять – 74,7 % студентів першого
курсу і відповідно 75,2 % та 70,9 % другого і третього курсів; зізнались, що
пропускають заняття 3–4 рази на семестр 25,3 % студентів першого курсу, 24,8 % –
другого і 29,1 % – третього курсу.
Серед респондентів перших – третіх курсів, які приходять на заняття з фізичної
культури без бажання чи пропускають їх більше п’яти разів на семестр – не
виявлено.
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Аналіз матеріалів дослідження самооцінювання студентами перших–третіх
курсів медичних коледжів власного стану здоров’я за останні роки засвідчив, що
більше ї половина (53,2 % першого курсу, 52,4 % другого курсу та 50,4 % третього
курсу) вважали, що покращився. Разом з цим, 42,9 % студентів першого курсу та
44,1 % і 46,1 % відповідно другого і третього курсів вважають, що їх стан здоров’я
залишився без змін, а 3,9 % респондентів першого, а також 3,4 % і 3,5 % другого і
третього курсів вказали на погіршення.
На питання «Чи відчуваєте Ви втому після занять у ВНЗ?» суттєвої різниці у
відповідях студентів першого–третього курсів не спостерігалося: сказали «так і
досить швидко» 18,8 % опитаних першого курсу, 17,2 % й 17,0 % – другого і третього
курсів відповідно; відповіли «дуже рідко, практично ніколи» 14,9 % студенток
першого курсу, 15,2 % і 14,2 % респондентів другого і третього курсів.
Аналіз матеріалів анкетування засвідчив, що студенти медичних коледжів добре
усвідомлюють значення фізичного виховання для зміцнення здоров’я. Так на питання
«Яка, на Вашу думку, повинна ставитися мета до фізичного виховання у вищих
закладах освіти?» суттєвої різниці між відповідями респондентів першого–третього
курсів не спостерігалося. Із 440 опитаних студентів вказали на «зміцнення здоров’я»
59,7 % першокурсників; 58,6 %, 61,0 % – майбутніх медичних працівників другого і
третього курсів. Разом з цим, невелика різниця у показниках спостерігалась під час
відповіді, де студенти вибрали спрямування «формування рухових умінь і навичок» –
лише 14,3 % студентів першого курсу, 15,2 % другого і 15,6 % – третього курсів, і
«підвищення рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості» – відповідно
27,3 %, 26,2 % і 24,1 % опитаних.
Також незначна частина молоді (7,8 % першого курсу, 6,9 % другого курсу і
6,4 % третього курсу) вбачала спрямування мети фізичного виховання у ВНЗ на
розвиток моральних, вольових та естетичних якостей особистості.
Викликає занепокоєння, що жоден із студентів першого–третього курсів серед
дев’яти запропонованих відповідей на вищеназване питання не зупинився на
відповіді «формування потреб і мотивів до регулярних занять фізичною культурою»,
хоча із вищеподаних даних далеко не всі респонденти систематично займаються
руховою активністю.
Численні дослідження сучасних вчених [2, 3, 6], власні дослідження
переконливо доводять, що важливою умовою ставлення особистості до занять
фізичною культурою мають мотиви. Аналіз результатів дослідження засвідчив, що
найбільш поширеним мотивом до занять фізичною культурою серед студенток
медичних коледжів є «зміцнення здоров’я» (середній показник становив
55,2 % ± 2,6 % осіб). Проте викликає стурбованість, що з кожним роком їх відсоток
зменшується, а різниця між першим і третім курсом становила 4,0 %.
Значна частина опитаної молоді (середній показник 56,6 % ± 3,2 %) відвідує
заняття з фізичної культури для поліпшення власної фізичної підготовленості. На
мотив «Мати гарну будову тіла» вказали в середньому 23,3 % респондентів. При
цьому найбільш він виражений у студентів другого курсу (29,0 %), відповідно в
опитаних першого і третього курсів становить 19,5 % і 21,3 %. Лише незначна
кількість опитаних мотивом занять фізичною культурою вважала «Оволодіння
технікою видів спорту» (13,6 % першого курсу, 16,6 % другого курсу і 14,9 %
третього курсу).
Значна частина студентської молоді (31,2 %) відвідує заняття через бажання
уникнути неприємностей, пов’язаних із пропуском занять, що викликає занепокоєння
і засвідчує про недостатнє усвідомлення респондентами оздоровчого впливу рухової
активності на організм людини.
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Серед мотивів до занять фізичною культурою 24,1 % студентів другого курсу
назвали «інтерес до викладача». Натомість різниця у відносно незначних показниках
опитаних першокурсників (16,2 %) і студентів третього курсу (17,7 %) становить
1,5 % на користь останніх.
Ці дослідження засвідчили, що основними причинами, які заважають студентам
займатися спеціально організованою оздоровчою фізичною культурою для
55,9 % ± 0,3 % анкетованих є нестача вільного часу.
Доводиться констатувати, що серед причин, які не дозволяють займатися
фізичними вправами у щоденному побуті 14,3 % першокурсників, 15,2 % студентів
другого курсу і 14,9 % третього курсу вказали на відсутність умов та спортивних
секцій у медичному коледжі, які б їх зацікавили (11,0 %; 12,4 %; 9,2 % відповідно).
Разом з цим, 10,8 % ± 0,4 % назвали поганий стан здоров’я, 19,1 % ± 2,1 % –
признались, що не мають компанії для занять фізичними вправами, а в середньому
для 4,0 % респондентів займатися руховою активністю не дозволяє їх фінансова
неспроможність та 3,6 % відзначили, що відчувають себе здоровими, тому і не
займаються фізичною культурою.
Оцінювання рівня міжособистісних стосунків студентів першого–третього
курсів медичних коледжів, що проводилося за опитувальником М.К. Голубенка, дало
можливість більш предметно висвітлити прояв емоційно-вольових якостей
респондентів. Вони простежувалися через рівень стосунків між одногрупниками,
іншими особами навчально-виховного процесу, інтерес та задоволення від навчання,
спілкування в колективі, взаємодопомоги, вражень студентів від оздоровчих заходів,
які проводяться в коледжі.
Аналіз матеріалів дослідження засвідчує, що для 45,5 % першокурсників;
51,0 % студентів другого курсу та 44,0 % – третього курсу навчання в коледжі
приносить їм задоволення, що відповідає високому рівню. Подобається навчатись у
коледжі відповідно 51,9 % студентам першого курсу; 46,9 % – другого курсу; 53,3 %
– третього курсу.
На запитання «Чи задоволені Ви стосунками зі своїми одногрупниками?»
відповіді були неоднозначними: високий рівень притаманний був у середньому
38,8 % студентам (39,6 % – на першому; 44,8 % – на другому; 31,9 % – на третьому
курсах); достатній – в середньому 39,9 % опитаних (30,5 %; 31,1 %; 38,3 % першоготретього курсів відповідно). Відповіді значної частини респондентів (29,2 % першого
курсу; 21,1 % другого курсу і 29,8 % третього курсу) відповідали критичному рівню.
Кількість студентів, які переконані, що навчальна група, в якій вони здобувають
освіту, є дружною і згуртованою в середньому становить 20,8 % респондентів
(високий рівень). При цьому, різниця в показниках між першим і третім курсом
дорівнює 6,5%, а між другим і третім курсом 11,9%. Виходячи з вищесказаного,
напрошується думка про те, що з кожним роком навчання студентів у медичних
коледжах погіршуються міжособистісні стосунки в навчальних групах.
На запитання «Чи задовольняють Вас стосунки з викладачами?» більша частина
респондентів (середній показник 56,1 %) дала позитивну відповідь, що відповідала
достатньому рівню, 12,0 % вказали, що «дуже подобається» та 17,9 % – «не
подобається, дуже погані».
Не можуть залишитися поза увагою результати, які розкривають
доброзичливість у ставленні студентів і викладачів один до одного.
Аналіз матеріалів дослідження засвідчив, що лише незначна частина
респондентів (16,9 % першого курсу; 17,2 % другого курсу; 19,1 % третього курсу)
оцінила їх високим рівнем. Разом з цим, спостерігається достовірне зниження частки
студентів третього курсу (27,0 %), які мали достатній рівень, порівняно з першого
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(42,2 %) та другого (45,5 %) курсами (χ2 = 7,69; р< 0,05). Мало місце зростання
частки студентів третього курсу з критичним і недопустимим рівнями. Різниця між
першим і третім курсами становила 5,9 % і була дещо вищою (7,8 %) між другим і
третім курсами.
У середньому 14,6 % студентів (13,0 % студентів першого курсу; 10,3 % –
другого курсу; 20,6 % – третього курсу) відповіли, що ні їхні одногрупники, ні вони,
не готові прийти один одному на допомогу в разі потреби.
При цьому різниця між частками студентів першого і другого курсів становила
7,6 %, а другого і третього – 10,3 %, що підтверджує тенденцію до погіршення
стосунків між суб’єктами навчально-виховного процесу в умовах ВНЗ. Це зумовлено,
на наш погляд, браком у сучасних студентів емпатійних якостей (співчуття,
співпереживання), уміння розуміти емоційний стан, переживання іншої людини, що
має бути, на нашу думку, однією із найважливіших якостей медичного працівника.
Сьогодні не можуть залишитися поза увагою результати відповідей студентів на
питання «Чи задоволені Ви оздоровчими заходами, які проводяться у Вашому
коледжі?». Лише незначна частина (середній показник 18,1 %) респондентів
відповіла «цілком задоволена», що відповідало високому рівню; 26,8 % заявили, що
вони задоволені оздоровчими заходами у медичному коледжі. Разом з цим, викликає
стурбованість відповідь 20,8 % першокурсників, 14,5 % студентів другого і 29,8 % –
третього курсів, які заявили, що їм «не подобається», «не задоволені», «не
погоджуються» із якістю проведення оздоровчих заходів у їх навчальних закладах.
Це зумовлює потребу піднесення на якісно новий рівень спортивно-оздоровчу роботу
в медичних коледжах.
Узагальнені результати розподілу за рівнем міжособистісних стосунків
майбутніх медиків засвідчили, що з першого (22,1 %) по третій (14,2 %) курси
достовірно зменшується їх кількість з високим рівнем міжособистісних стосунків.
Аналіз вищевисвітлених окремих складових міжособистісних стосунків
студенток переконливо доводить їх недостатню обізнаність з шляхами
саморегулювання (володіння собою, самоконтролю, керування своїми емоціями) та
брак емпатійних здібностей комунікативного досвіду щодо взаємодії в соціумі в
контексті як самозбереження, так і збереження здоров’я інших людей.
Узагальнені показники стану сформованості емоційно-ціннісного компонента
(рис.1) переконливо доводять, що в студентів третього курсу домінує критичний
рівень із середнім показником (50,6 ± 0,50) %.

Рис. 1. Розподіл студенток медичних коледжів за рівнем сформованості
емоційно-ціннісного компонента залежно від року навчання
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При цьому, суттєвих розбіжностей у результатах не спостерігається: різниця в
розподілі за рівнями сформованості між студентами першого і третього курсів
становила 6,9 % у сторону збільшення останніх.
Другу позицію зайняли студентки з достатнім рівнем, де різниця часток між
респондентами першого і третього курсів становить 8,8 %, а між другим і третім
курсами – 1,6 %.
Високий рівень сформованості емоційно-ціннісного компонента мали тільки
1,3 % першокурсників і 0,7 % – другокурсників, серед студентів третього курсу такі
були відсутні.
Отримані результати у цій частині дослідження відображають (емоційноціннісні) особистісні почуття студентів, які пов’язані зі ставленням до фізичного
виховання, до себе й суб’єктів навчально-виховного процесу.
Негативна тенденція, яка простежувалася під час аналізу матеріалів
дослідження, обумовлюється, на наш погляд, переживаннями, пов’язаними з
погіршенням стану фізичного здоров’я та психічного самопочуття.
Висновки
1.
Розподіл студенток медичних коледжів за рівнем ставлення до фізичної
культури засвідчує, що на всіх трьох курсах домінує критичний рівень (80,5% на
першому курсі; 77,2% на другому курсі; 76,6% на третьому курсі).
2.
Оцінка міжособистісних стосунків суб’єктів навчально-виховного
процесу засвідчує про тенденцію до їх погіршення: з першого (22,1%) по третій
(14,2%) курси достовірно зменшується їх кількість з високим рівнем (р<0,05).
Перспективи подальших досліджень лежать у площині вивчення ефективності
розробленої авторської моделі формування валеологічної компетентності у студентів
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АНОТАЦІЇ

ДІАГНОСТИКА СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО
КОМПОНЕНТА ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ
КОЛЕДЖІВ
Ярослав Остафійчук, Ганна Презлята, Богдан Мицкан
ДВНЗ «Івано- Франківський національний медичний університет»
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Проведена діагностика
стану емоційно-ціннісного
компонента валеологічної
компетентності студентів медичних коледжів, яка відображала рівень сформованості зазначеного
компонента за ступенем задоволеності студентів навчанням у медичному коледжі,
міжособистісними стосунками з одногрупниками, викладачами й оздоровчими заняттями
фізичною культурою, що проводяться в коледжі, а також ставлення студентів до засобів
фізичного виховання, як вагомого чинника зміцнення власного здоров’я.
Ключові слова: студенти медичних коледжів, фізичне виховання, валеологічна
компетентність.
ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЦЕННОСТНОГО КОМПОНЕНТА ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Ярослав Остафийчук, Анна Презлята, Богдан Мицкан
ГВУЗ «Ивано Франковский национальный медицинский университет»
ГВУЗ «Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника»
Целью исследования была диагностика сформирования уровня эмоционально-ценностного
компонента валеологических компетенций студентов медицинских колледжей, которая
отображала состояние сформированности данного компонента за степеню удовлетворения
студентов, как учебой в медицинском колледже, так и междуличностными отношениями с
одногруппниками, преподавателями й оздоровительными занятиями физической культурой,
которые проводятся в колледже, отношение студентов к средствам физического воспитания, как
приоритетного фактора укрепления собственного здоровья.
Ключевые слова: студенты медицинских колледжей, физическое воспитание,
валеологическая компетентность.
DIAGNOSTICS OF FORMATION OF EMOTIONALLY-VALUABLE COMPONENT
VALEOLOGICAL COMPETENCE OF STUDENTS OF MEDICAL COLLEGE
Jaroslav Ostafiychuk Anna Prezlyata, Bogdan Mytskan
SHEI "Ivano-Frankivsk National Medical University"
SHEI "Carpathian National University named after V. Stefanik"
Was performed the diagnostics of emotionally-valuable component of valeological competence
of students of medical colleges, which reflects the level of development of this component of the degree
of satisfaction of students studying in medical college, interpersonal relationships with classmates,
teachers and health physical education that are held in college and the attitude of students to the means
of physical education as an important factor in strengthening their health.
Keywords: students of medical colleges, physical education, valeological competence.
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ
СУЧАСНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ
Лідія Радченко
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Олімпійський спорт являє собою одне з дивовижних явищ в історії людства.
Зародившись у Стародавній Греції в 776 р. до н.е. (рік проведення Ігор першої
Олімпіади) Олімпійські ігри проводилися понад 1000 років, будучи однією з
найважливіших частин загальноеллінської цивілізації. Закінчив свій давньогрецький
цикл в 394 р. н.е. Олімпійські ігри відродились у позаминулому столітті у зовсім
нових історичних умовах після 1500 років повного забуття [4].
Основи сучасного олімпізму були закладені наприкінці XIX ст. французьким
науковцем, педагогом та просвітником бароном П’єром де Кубертеном, коли їм
уперше була сформульована доктрина, що базувалась на загальнолюдських
моральних устоях. Сучасний олімпійський рух – наймаштабніше соціальне явище
нашої епохи до участі в якому залучено понад 200 країн світової спільноти. У цьому
соціально, політично й ідеологічно складному суспільному русі основними є такі
прогресивні олімпійські принципи, як неприпустимість політичної, расової й
релігійної дискримінації, визнання суверенітету й рівноправності національних
спортивних організацій, невтручання в їхнє внутрішнє життя, демократичні основи
організації руху, участь у боротьбі за досягнення загального миру та реалізації
загальнолюдських моральних принципів [4, 10].
Аналіз літературних джерел [1-10 та ін.], опитування фахівців дозволяють
зазначити, що життєздатність ідей олімпізму, масштабність та світова популярність
сучасного олімпійського руху тісно пов’язані з культурно-освітніми програмами та
заходами, що реалізуються в рамках його розвитку. Саме це і обумовлює актуальність
проведення наукових досліджень.
Зв'язок роботи з науковими програмами, темами або практичними
завданнями. Представлене дослідження виконано в рамках теми 0111U001714
«Історичні, організаційно-методичні й правові засади реалізації олімпійської освіти
України», що розробляється відповідно до замовлення Міністерства освіти і науки
України № 1241 від 28.10.11 р.
Мета роботи полягає у тому, щоб на основі системного аналізу дослідити
проблемне поле, ретроспективу, стан наукової розробленості питання формування
культурно-освітньої складової сучасного олімпійського руху та обґрунтувати
актуальність цього дослідження для спортивної науки.
Методи дослідження: аналіз, синтез і узагальнення; порівняння, зіставлення й
аналогія; абстрагування, індукція, дедукція; моделювання; аналіз науково-методичної
літератури та документальних джерел; історико-логічний, конкретно-історичний,
порівняльно-історичний; системний підхід і структурно-функціональний аналіз;
опитування й спостереження.
Результати досліджень та їх обговорення. Дослідження дозволяють зазначити,
що на думку провідних фахівців галузі, в умовах розвитку сучасного світового
суспільства, для якого характерними є складні міжполітичні відносини, девальвація
культурних та моральних цінностей що, в свою чергу, є головною причиною
системної кризи цивілізації, стратегічної важливості набуває боротьба за розвиток
ідей олімпійського руху, за дотримання гуманістичних цінностей олімпізму та
збереження історико-культурної спадщини Олімпійських ігор [2, 3, 9].
Сьогодні, як зазначають соціологи [1], трансформація ціннісних орієнтацій
особистості призводить до змін у моральному обліку частини світового населення, і в
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першу чергу, в представників молодого покоління. І хоча більша частина сучасної
молоді глибоких ціннісно-нормативних деформацій не виявляє, інша частина
відрізняється розмитістю моральних устоїв, терпимістю до девіацій, настроями
правового нігілізму. Як зазначають спеціалісти [1, 2], це призводить до росту
егоцентризму, завищеного рівня амбіцій, індивідуалізму, зростання жорстокості,
агресивності, цинізму, безвідповідальності тощо. З іншого боку, науково доведено [3,
8, 9] що олімпізм має ту інтегруючу силу, яка дозволяє збагатити процеси виховання
й освіти філософією моральності та культури, що у свою чергу, сприяє гуманізації
суспільства на шляху його розвитку.
Міжнародний олімпійський комітет докладає значних зусиль в питанні
інтеграції мистецтва у спорт, виходячи з концепції, що саме ця інтеграція забезпечує
таку тривалу життєздатність, масштабність та світову популярність олімпійського
руху [7, 9]. МОК розробляє політику, спрямовану на надання ресурсів для розвитку
культури та освіти в спорті і через спорт на національному, регіональному та
міжнародному рівні, і, зокрема на Олімпійських іграх та інших змаганнях, що
проходять під його патронатом. Дослідження дозволяють зазначити, що питання
інтеграції культури та освіти в олімпійський рух неодноразово підіймались на Сесіях
та Конгресах Міжнародного олімпійського комітету. Задля вирішення цієї проблеми
МОК, Національні олімпійські комітети, Організаційні комітети та міста-господарі
Олімпійських ігор, Міжнародна та Національні олімпійські академії, Олімпійський
музей, Міжнародні центри олімпійських досліджень та освіти, тощо запровадили
цілу низку проектів: конкурси мистецтв; культурні Олімпіади; грантові програми для
проведення досліджень; міжнародні наукові конгреси, круглі столи, семінари та
конференції; сесії для молоді, фахівців, спортивних журналістів, атлетів та ін. В січні
2004 р. Міжнародний олімпійський комітет підписав нову угоду про співпрацю з
ЮНЕСКО з метою об’єднання зусиль та сприяння тісної взаємодії між
олімпійськими ідеалами та завданнями, що ставить перед собою Організація
об’єднаних націй з питань освіти, науки і культури.
Дослідження дозволяють зазначити, що олімпійський рух не обійдений увагою
як з боку істориків, так і культурологів, і було б несправедливо заперечувати наявний
досвід у дослідженні цієї теми. Так, детально вивчені історичні аспекти формування
та розвитку олімпійського спорту, його цілі та завдання [5, 9, 10] обґрунтованими є
філософські засади концепції олімпізму [1, 6]; розкриті питання «олімпійської
педагогіки» та дотримання принципів «Чесної гри» [2, 9, 10], висвітлено соціальну та
педагогічну значущість олімпійської освіти [2, 6, 10].
При цьому менш висвітленим є те, що сучасні Олімпійські ігри також
охоплюють понад 100 років олімпійського культурного та художнього
програмування, а саме цей досвід, на думку фахівців [7] відіграє істотну, чи навіть
визначальну, роль у розвитку олімпійського руху. Як зазначають спеціалісти [8], події
Ігор є не лише хорошим рекламним інструментом для локального впровадження
місцевих традицій, зростання національної самосвідомості та патріотизму населення,
а й ефективним засобом для реалізації культурних та навіть політичних стратегій
держави загалом.
Проблема полягає і в тому, що сьогодні переважна більшість дослідників
сучасного олімпійського руху орієнтуючись на Давньогрецьку спадщину, як догму,
ігнорують той факт, що сучасний олімпізм є самостійним культурним явищем, яке
беручи ідею у світогляді та бутті стародавніх греків, досить віддалено нагадує
античні Олімпійські ігри, що являли собою культове дійство на честь бога Зевса.
Сучасні Ігри позбавлені релігійного змісту, і священний вогонь, що доставляється з
Олімпії, має лише символічне значення. Побудова, зміна програми Олімпійських ігор
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здійснюється під дією економічних і політичних факторів. Сучасний олімпійський
спорт розвивається відповідно до загальної логіки розвитку світового співтовариства.
Саме це і обумовлює необхідність дослідження і висвітлення культурно-освітньої
складової олімпійського руху, як самостійного явища, з урахуванням норм та
традицій Новітнього часу.
Актуальним питанням наукових досліджень є і систематизація «змісту»
культурно-освітньої складової сучасного олімпійського руху, який постійно
розвивається. Зокрема, накопиченні знання, норми, цінності, зразки поведінки,
підходи до організації та проведення Олімпійських ігор, Культурні олімпіади,
олімпійські конкурси мистецтв, рішення Конгресів, динаміка питань, що
розглядаються на Сесіях МОК. Дослідження саме цих складових дозволить
висвітлити їх роль та місце в олімпійському русі в різі історичні періоди, окреслити
тенденції та спрогнозувати динаміку розвитку культурно-освітніх програм.
Актуальність зазначених вище проблем, їх важлива соціальна значущість
обумовлюють необхідність організації та проведення ґрунтовних наукових
досліджень, спрямованих на вивчення історії, структури, змісту, місця та ролі
культурно-освітньої складової у розвитку сучасного олімпійського руху.
Висновки.
1.
Олімпійський спорт являє собою одне з дивовижних явищ в історії
людства. Зародившись у Стародавній Греції Олімпійські ігри відродились у
позаминулому столітті у зовсім нових історичних умовах. Сучасний олімпійський
рух – наймасштабніше соціальне явище нашої епохи до участі в якому залучено
понад 200 країн світової спільноти.
2.
Аналіз літературних джерел дозволяє зазначити, що таке масштабне
соціальне явище, як олімпійський рух, не обійдене увагою науковців. Детально
вивченими є його динаміка розвитку, педагогічні аспекти, окреслений гуманістичний
потенціал, висвітлені актуальні проблеми олімпійського спорту. При цьому,
культурно-освітня складова, що на думку, фахівців, обумовлює життєздатність ідей
олімпізму, залишається актуальним питанням наукових досліджень.
3.
Дослідження дозволяють зазначити, що особливої уваги вимагають такі
питання, як:
 означення історичних аспектів формування та дослідження особливостей
динаміки культурно-освітнього компоненту розвитку системи сучасного
олімпійського руху;
 окреслення складових реалізації культурно-освітніх програм Олімпійських
ігор, а також інших комплексних змагань, що відбуваються в рамках розвитку
сучасного олімпійського руху під патронатом Міжнародного олімпійського комітету;
 обґрунтування методологічного аспекту формування культурно-освітніх
програм, які реалізуються в рамках розвитку сучасного олімпійського руху;
 розробка концептуальної моделі проведення культурних та освітніх заходів в
рамках розвитку сучасного олімпійського руху.
4.
Практична значущість досліджень полягає у можливості використання
отриманих результатів для оптимізації діяльності Національного олімпійського
комітету та національних спортивних федерацій України; для розширення змісту й
підвищення якості підготовки фахівців у галузі фізичної культури і спорту на всіх
рівнях фахової освіти; для вдосконалення системи олімпійської освіти, поширення
філософії і цінностей олімпізму.
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АНОТАЦІЇ

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ
СУЧАСНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ
Лідія Радченко
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Аналіз літературних даних дозволяє судити, що таке важливе соціальне явище, як
олімпійський рух, не залишилося за рамками уваги провідних фахівців. Детально вивченими є
динаміка його розвитку, педагогічні аспекти, обґрунтований гуманістичний потенціал,
висвітлені актуальні проблеми олімпійського спорту. При цьому культурно-освітня складова,
що, на думку фахівців, обумовлює життєздатність ідей олімпізму, залишається актуальним
питанням наукових досліджень.
Дослідження дозволяють відзначити, що особливої уваги потребує вивчення таких питань,
як: обґрунтування історичних аспектів формування і динаміки розвитку культурно-освітнього
компонента системи сучасного олімпійського руху; визначення складових реалізації культурноосвітніх програм Олімпійських ігор, а також інших комплексних змагань, які проходять під
егідою МОК; обґрунтування методологічного аспекту формування культурно-освітніх програм
та розробка концептуальної моделі проведення культурних та освітніх заходів в рамках розвитку
сучасного олімпійського руху.
Ключові слова: олімпійський спорт, культура, олімпійська освіта.
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СОВРЕМЕННОГО ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Лидия Радченко
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Анализ литературных данных позволяет судить, что такое важное социальное явление, как
олимпийское движение, не осталось за рамками внимания ведущих специалистов. Подробно
изученными являются динамика его развития, педагогические аспекты, обоснован
гуманистический потенциал, освещены актуальные проблемы олимпийского спорта. При этом
культурно-образовательная составляющая, которая, по мнению специалистов, обусловливает
жизнеспособность идей олимпизма, остается актуальным вопросом научных исследований.
Исследования позволяют отметить, что особого внимания требует изучение таких
вопросов, как: обоснование исторических аспектов формирования и динамики развития
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культурно-образовательного компонента системы современного олимпийского движения;
определение составляющих реализации культурно-образовательных программ Олимпийских
игр, а также других комплексных соревнований, которые проходят под эгидой МОК;
обоснование методологического аспекта формирования культурно-образовательных программ,
которые реализуются в рамках развития современного олимпийского движения; разработка
концептуальной модели проведения культурных и образовательных мероприятий в рамках
развития современного олимпийского движения.
Ключевые слова: олимпийский спорт, культура, олимпийское образование.
PROBLEMS OF FORMATION OF CULTURAL AND EDUCATIONAL COMPONENT
OF MODERN OLYMPIC MOVEMENT
Lydia Radchenko
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Analysis of the literature shows that such large-scale social phenomenon as the Olympic
movement is popular among scientists. Dynamics of development, pedagogical aspects, humanistic
potential, current problems are Olympic sports are well studied. Thus, cultural and educational
component that according to specialists, determines the viability of ideas of Olympism, it remains
questionable research.
Research allows noting that require special attention such problems as: definition of the historical
aspects of the formation and characteristics of the study of the dynamics of cultural and educational
component of the development of the modern Olympic movement; outline the components of the
implementation of cultural and educational programs of the Olympic Games and other events taking
place as part of the modern Olympic movement, under the patronage of the International Olympic
Committee; justification of methodological aspects of the formation of cultural and educational
programs implemented in the development of the modern Olympic Movement; Design of a conceptual
model of cultural and educational events in the development of the modern Olympic movement.
Keywords: Olympic sport, culture, Olympic education.

ДО 130-РІЧЧЯ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Олександр Розпутній, Ірина Павлюк
Національний університет харчових технологій
Актуальність. У 2014 році виповнюється сто тридцять років із часу заснування
Національного університету харчових технологій (НУХТ), одного з найстаріших
навчальних закладів нашої країни, що готує фахівців для всіх галузей харчової і
переробної промисловості.
Сучасний НУХТ – це потужний освітній, науковий та спортивний центр. До
складу НУХТ крім базового навчального закладу у м. Києві входять два інститути
післядипломної освіти, тринадцять коледжів і технікумів, дев’ять
заочних
факультетів, розташованих у різних регіонах України. Історія Національного
університету харчових технологій багатогранна та значна і велику увагу в збереженні
та популяризації історії університету приділили видатні вчені та викладачі.
Досягнення університету – це результат самовідданої праці всіх поколінь його
педагогів і науковців, а також керівників університету. Кожен студент і випускник
університету усвідомлює свою велику причетність до загальної справи, до іміджу
свого навчального закладу, його традицій та до розбудови незалежної України.
Історія університету - це яскраве відображення економічного розвитку країни, її
науково-технічного прогресу, суспільно-політичного культурного та спортивного
життя.
Мета роботи: систематизація наукових даних і публікацій з історії кафедри
фізичного виховання Національного університету харчових технологій.
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Методи дослідження.
• аналіз літературних джерел, архівних даних, нормативно-правових і
регламентуючих документів;
• метод аналізу, синтезу, зіставлення і порівняння;
• соціологічні методи: опитування, бесіда;
• методи теоретичної інтерпретації.
Результати дослідження та їх обговорення. Кафедра фізичного виховання
створена у 1930 році на базі відділення військової підготовки та розпочала свою
роботу під керівництвом А. І. Прудкого.
Період, коли утворилася кафедра, був не зовсім звичайним в історії освіти та в
області фізичної культури і спорту м. Києва. В той час на кафедрі була зосереджена
велика кількість провідних спортсменів, тренерів, організаторів, учених і методистів.
Вже перший склад кафедри здійснював велику навчальну та спортивно-масову
роботу серед студентів. Крім відвідування навчальних занять студенти тренувались в
спортивних секціях з фехтування, плавання, шахів, лижного спорту, баскетболу,
волейболу, футболу, легкої атлетики, мотоспорту, кульової стрільби, гімнастики та
акробатики, академічної греблі.
Загальний підйом спортивно-фізкультурного руху, природно, відбився і на
розвитку кафедри. Цей період був початком розквіту футбольної збірної команди
інституту, яка вперше стала чемпіоном м. Києва, ще у довоєнні роки. На той час в
центрі уваги колективу кафедри забезпечення учбово-виховного процесу, що
спрямований на оздоровлення студентів, прищеплення їм здорового способу життя та
необхідних у майбутній роботі професійно прикладних навичок, та вдосконалення їх
спортивної майстерності.
Слід зауважити, що такий бурхливий підйом спортивних успіхів ґрунтувався на
глибокій методичній основі, яка дала поштовх і створила умови як для розкриття
яскравих спортивних талантів, так і для розвитку теорії і методики викладання
спортивних ігор. За 9 років 1932-1941 рр. на кафедрі було підготовлено 2000
значкистів ГТО (табл.1).
Таблиця 1
Спортивна підготовка студентів
19321941
значкистів ГТО
спортсменів
розрядників
майстрів
спорту
громадських
інструкторів
суддів по
спорту

19451950
1525

19511955
950

19561960
1070

19611965
1317

19661967
1020

19752000
0

611

707

845

2152

1427

1000

0

0

0

0

0

3

0

0

290

108

95

200

500

0

570

43

20

189

510

2000

250

Особливо треба відзначити період розквіту кафедри під керівництвом доцента
О.П.
Кульчицького,
який
значно
розширив
та
укомплектував
її
висококваліфікованими
викладачами.
Керівництво
навчальним
процесом
здійснювали викладачі з великим досвідом, які безпосередньо приймали участь у
формуванні післявоєнної кафедри. До складу кафедри входили досвідчені викладачі:
В.А. Воронкова (майстер міжнародного класу з волейболу), Н.Г. Климова
(заслужений майстер спорту, чемпіонка миру та олімпійських ігор з баскетболу), Н.П.
Карпюк (майстер спорту, суддя всесоюзної категорії, учасник суддівської колегії XXII
Олімпійських Ігор з легкої атлетики).
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У цей час в університеті були введені нові структури управління фізичною
культурою та спортом: створено Раду з питань фізичної культури та спорту у якій
працювали декани всіх факультетів, представники громадських організацій на чолі з
професором В.О. Аністратенко. Впроваджено громадські посади заступників деканів
з фізичного виховання та спорту, які займають ведучі викладачі кафедри. Це дало
можливість більш чітко та організовано вести навчальний процес з фізичного
виховання та стимулювати спортивно-масову роботу на факультетах.
З 1990 року на кафедрі велику увагу приділяють удосконаленню навчального
процесу. Таким чином, спільно зі спортклубом кафедра проводила активну
пропагандистку політику серед студентів та викладачів, щодо активного їх залучення
до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи. З цією метою були
створені секції з 22 видів спорту серед студентів та 6 для викладачів.
За період існування кафедри завідування здійснювалось наступними
висококваліфікованими, професійно підготовленими фахівцями (табл.2).
За час існування університету багато його випускників ставали видатними
викладачами, науковцями, директорами різних підприємств харчової промисловості,
політиками, громадськими діячами та спортсменами. Кожний випускник залишив
свою історію в стінах університету.
Таблиця 2
Керівництво кафедри фізичного виховання НУХТ з 1930 – по теперішній
час
П.І.Б.
керівника кафедри
Прудкий А.І.
Чертов О.О.
Ільін В.М.
Люстін Г.Є.
Ковтурман С.А.
Кульчицький О.П.

Роки

Звання

1930–1937 рр.
1944–1945 рр.
1945–1953 рр.
1953–1956 рр.
1956–1963 рр.
1964–1983 рр.

Поярков Ю.М.

1983–1986 рр.

Зємцов Й.Ф.

1986–1993 рр.

Македон А.А.

1993–2002 рр.

був репресований
–
–
–
–
доцент
заслужений майстер спорту з волейболу
міжнародного класу, чемпіон світу та олімпійських
ігор
кандидат педагогічних наук, доцент, майстер
спорту міжнародного класу з водного поло
кандидат педагогічних наук, доцент, майстер
спорту з велосипедного спорту
доцент
кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
доцент

Довгич О.В.
Павлюк І.С.

2002–2012 рр.
з 2012 р. по
теперішній час

В різні роки серед студентів, що навчалися в НУХТ були: В.С. Яценко (чемпіон
ВУЗІВ м. Києва з плавання), А.М. Василенко (чемпіонка м. Києва з вітрильного
спорту), А.С. Тупкало (чемпіон з акробатики ВУЗІВ м. Києва та УССР), С. Кушнір
(чемпіон УССР з академічного веслування), В.Г. Ярмілко (чемпіон ВУЗІВ м. Києва з
фехтування на рапірах), Л. Ворона (чемпіон м. Києва у групових вправах (трійки) з
акробатики), М.І. Мовчиков (чемпіон першості ВУЗІВ м. Києва з спортивної
гімнастики), М.Я. Тімофеєв (чемпіон м. Києва з мотоциклетного спорту), О.Б.
Терьошина (заслужений майстер спорту, чемпіонка світу та Олімпійських ігор з
академічного веслування), Н. Осколок (заслужений майстер спорту, чемпіон країни та
студентських ігор зі стрибків у висоту), В. Ардеріхін (майстер спорту, абсолютний
чемпіон України з фехтування), К. Шурова, Л. Іваніченко, Т. Іщенко (майстри спорту,
чемпіони VІ студентської спартакіади України з фехтування), В. Хлуз,
О. Шовковський, В. Ващук, С. Федоров («Динамо» Київ), В. Поліщук, Д. Коренсов
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(СКА Київ), В. Сирота («Дніпро» Дніпропетровськ), О. Локтіонов («Нива» Вінниця),
Г. Мєдвєдєв («Ворскла» Полтава), П. Нестерчук («Зірка» Кіровоград) Р. Пилипчук
(«Динамо» Москва) – футболісти вищої ліги та Київського «Динамо». Практично усі
випускники того часу добилися високих успіхів в якості спортсменів, тренерів,
організаторів, суддів, учених, масажистів.
На сьогоднішній день у спортивному комплексі функціонують два
спеціалізованих ігрових зали для гри у міні-футбол, баскетбол, волейбол й інших
видів спорту. Ігрові зали оснащені всім необхідним обладнанням, що створює чудові
умови для спортивних тренувань та організації і проведення змагань різного рівня.
Великою популярністю у студентів користуються тренажерний зал, зал для занять
аеробікою, фітнесом та боксом, зал для занять настільним тенісом. Наприкінці 2009
року введено в експлуатацію плавальний басейн.
За ініціативою та безпосередньою участю викладачів кафедри в усіх
студентських гуртожитках створені кімнати здоров’я, які обладнані сучасними
тренажерами і забезпечені необхідною сучасною методичною літературою.
Працюють клуби за інтересами: шахово-шашковий, атлетичної гімнастики, аеробіки,
чарлідінга, спортивних єдиноборств, клуб настільного тенісу.
На теперішній час на кафедрі фізичного виховання працює 18
висококваліфікованих викладачів серед яких майстри спорту міжнародного (рис. 1)

Рис. 1. Спортивній рівень викладачів кафедри фізичного виховання НУХТ
Досягнення університету це результат самовідданої праці всіх поколінь його
педагогів і науковців, а також керівників університету. Кожний студент і випускник
університету усвідомлює свою велику причетність до загальної справи, до іміджу
свого навчального закладу, його традицій та до розбудови незалежної України.
Історія університету - це яскраве відображення економічного розвитку країни, її
науково-технічного прогресу, суспільно-політичного культурного та спортивного
життя.
В центрі уваги колективу кафедри забезпечення учбово-виховного процесу, що
спрямований на оздоровлення студентів, прищеплення їм здорового способу життя та
необхідних у майбутній роботі професійно прикладних навичок, та вдосконалення їх
спортивної майстерності. За період своєї діяльності кафедра здійснює багатогранну і
плідну роботу по вдосконаленню форм і методів учбового процесу.
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Колектив кафедри підтримує і примножує ті, що склалися традиції в усіх
областях її діяльності і маючи високий науково-педагогічний потенціал, здатний
вирішувати поставлені завдання підготовці фахівців в області фізичної культури і
спорту.
Висновок. Проведений ретроспективний аналіз засвідчив, що Національний
Університет Харчових Технологій та її структурні ланки приділяють спортивномасовій роботі достатню увагу, розуміючи, що захист потреб та інтересів студентів та
працівників, їх фізичного здоров'я є невід'ємною складовою діяльності сучасного
національного руху.
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АНОТАЦІЇ
ДО 130-РІЧЧЯ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ТА
РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Олександр Розпутній, Ірина Павлюк
Національний університет харчових технологій
В статті систематизовані наукові данні і публікації, щодо історичних аспектів становлення
та розвитку кафедри фізичного виховання Національного університету харчових технологій.
Розглянуті різні періоди розвитку кафедри, досягнення студентів та випускників університету
які в подальшому стали видатними викладачами, науковцями, директорами різних підприємств
харчової промисловості, політиками, громадськими діячами та спортсменами. Описана
інфраструктура спортивного комплексу, та дана характеристика спортивним секціям що
популяризуються на даний час в університеті. Виділені основні напрямки роботи кафедри.
Ключові слова. Національний університет харчових технологій, кафедра фізичного
виховання, історія, структура.
К 130-ЛЕТИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ПИЩЕВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Александр Распутий, Ирина Павлюк
Национальный университет пищевых технологий
В статье систематизированы научные данные и публикации, относительно исторических
аспектов становления и развития кафедры физического воспитания Национального
университета пищевых технологий. Рассмотрены различные периоды развития кафедры,
достижения студентов и выпускников университета которые в дальнейшем стали выдающимися
преподавателями, учеными, директорами различных предприятий пищевой промышленности,
политиками, общественными деятелями и спортсменами. Описана инфраструктура спортивного
комплекса, и дана характеристика спортивным секциям, которые популяризируются в настоящее
время в университете. Выделены основные направления работы кафедры.
Ключевые слова. Национальный университет пищевых технологий, кафедра физического
воспитания, история, структура.
130 YEARS TO NATIONAL UNIVERSITY FOOD TECHNOLOGIES:
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF FORMATION AND DEVELOPMENT DEPARTMENT OF
PHYSICAL EDUCATION
Alexander Rasputyy, Iryna Pavlyuk
National University of Food Technologies
In this article presented systematic scientific data and publications about historical aspects of
formation of department of physical education in University of food technologies. Discovered and
presented different periods of developing of department, students' and graduates achieve. Graduates of
university become successful teachers, scientists, directors of enterprises, politicians, public figures,
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sportsmen’s. Described infrastructure of sports complex and describes the sports sections that
popularized currently in the university. Identified the main areas of the development.
Key words. National University of Food Technologies, department of physical education,
history, structure.

РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В КАДЕТСЬКИХ
КОРПУСАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
(ХVІІІ –ПОЧАТОК ХХ СТ.)
Наталія Соколова
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми. На сьогодні в Україні однією з актуальних проблем в
суспільстві є становлення здорової нації. Для більш ефективного вирішення даного
питання необхідно звертати увагу на історичний досвід нашої країни в галузі
формування здорового способу життя молоді. Яскравим прикладом для сучасних
фахівців в галузі фізичного виховання можуть виступати кадетські корпуси – середні
військові навчальні заклади закритого типу, переважно для дітей шляхетського
походження, які готували майбутніх кадрових офіцерів. Саме в цих освітніх
установах найраніше в Російській імперії почала формуватися система фізичного
виховання, а фізкультура визнана обов’язковою навчальною дисципліною ще в 30-х
рр. ХІХ ст. Аналіз урядових постанов та статутів кадетських корпусів дозволить нам
не лише отримати уявлення про фізичну підготовку майбутніх офіцерів, а й
виокремити найефективніші методи в системі виховання здорового молодого
покоління.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема функціонування
кадетських корпусів в Російській імперії неодноразово ставала об’єктом дослідження
вітчизняних науковців. Так, Т. Булгакова, М. Карпенко, О. Скрябін присвятили свої
наукові розвідки історії діяльності Київського Володимирського кадетського корпусу,
С. Решетов – Одеському закладу. На проблемі діяльності українських кадетських
корпусів в дореволюційний період зосередили увагу А. Ткачук, Ю. Пікуль. Слід
відзначити низку робіт Ю. Коміренка, де увага акцентується на морально-виховному
процесі в кадетських корпусах України. Однак, поза увагою дослідників залишились
питання регламентації здорового способу життя й формування системи фізичного
виховання в даних навчальних закладах Російської імперії впродовж ХVІІІ – початку
ХХ ст.
Мета дослідження – спроба висвітлити, на основі широкої джерельної бази,
процес формування здорового способу життя вихованців кадетських корпусів в
Російській імперії.
Методи дослідження – проблемно-хронологічний, аналітичний, порівняльноісторичний та описовий.
Результати досліджень та їх обговорення. Перший кадетський корпус в
Російській імперії засновано в липні 1731 р. в Санкт-Петербурзі як навчальний
заклад для дворян, де вони мали змогу отримувати початкову, середню й вищу освіту
одночасно. В 1766 р. з ініціативи Головного начальника Сухопутного шляхетського
кадетського корпусу І. Бецького розроблено статут даного учбового закладу, який
визначав мету установи й регламентував навчальний процес.
Вихованців поділили на п’ять груп, для кожної з яких передбачений свій курс
навчання. З п’яти і до дев’ятирічного віку хлопчики вивчали ази математики,
російську та іноземні мови, Закон Божий, малювання й танці [9, 91]. Весь навчальний
процес дітей контролювали керівниця й виховательки.
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Кадети другої вікової групи (9–12 років) додатково вивчали історію, географію,
арифметику, геометрію, основи слов’янської мови й етикет. Під час навчання на
третій сходинці – від 12 й до 15 років вихованці визначались з майбутнім напрямком
навчання: військовим чи громадянським. До навчальної програми в цьому віці
включили латинську мову, бухгалтерію й військову та громадянську архітектуру [9,
93].
З 15 років, в залежності від обраного напрямку навчання, кадетів ділили на дві
великі групи. Майбутні військові під керівництвом офіцерів – капітана, поручика,
підпоручика та прапорщика вивчали математику, філософію, красномовство, етику,
військову справу, малювання, фехтування, хореографію й верхову їзду [9, 99].
Аналогічну навчальну програму засвоювали й хлопці, котрі обрали громадянські
професії, але під наглядом інспектора й професорів-вихователів.
Остання вікова група (18–21 рік) вивчала військові науки, фортифікацію, Закон
Божий й предмети мистецького циклу: малювання, музику, фехтування, танці та
верхову їзду.
Як наголошується в статуті Сухопутного шляхетського кадетського корпусу,
перед вчителями стояло важливе завдання не лише навчити кадетів військовому
мистецтву, а й вмінню підпорядковуватися старшим та надавати накази підлеглим [9,
119]. Паралельно, вихованців поступово привчали до проходження військової
служби: нести караул, добре їздити верхи й піклуватися про коней. Якщо хлопець за
станом здоров’я не міг впоратись з фізичним навантаженням, напрямок його
навчання переорієнтовувався на громадський [9, 120].
Майбутній офіцер виховувався в досить жорстких умовах: дозволялось вживати
лише приготовану в кадетському корпусі їжу, в побуті обходитись без допомоги слуг
[9, 122]. Для дворянських дітей з заможних родин звикати до такого способу життя
було складно. Проте, відсутність необхідної військової підготовки (гімнастики,
стройової підготовки, стрільби, плавання тощо) перетворили даний навчальний
заклад на установу університетського типу, де надавали гарну освіту, але так і не
змогли забезпечити країну кадровими офіцерами.
Досить низька фахова підготовка в кадетських корпусах на поч. ХІХ ст.,
відсутність жорсткого підпорядкування старшим в системі виховання, існування
певної свободи мислення, про що свідчить непокора владі офіцерів-декабристів,
змусила уряд переглянути навчально-виховний процес в кадетських корпусах
Російської імперії. Впродовж 20–30-х рр. ХІХ ст. в країні відкрито цілу низку
кадетських корпусів (1836 р. – Петровсько-Полтавський корпус в Україні), учбововиховний процес в яких вівся згідно нового «Загального положення для всіх
військово-учбових закладів» та «Статуту всіх військово-учбових закладів 2-го класу».
На відміну від попереднього статуту 1766 р. в новому документі велика увага
приділяється проблемі здорового способу життя кадетів. Вже в перших статтях
визначається розпорядок дня вихованців, котрі мали в обов’язковому порядку спати 8
годин на добу, півтори години виділялось на санітарно-гігієнічні заходи та ранкову й
вечірню молитву; такий же відрізок часу пропонувався на вживання їжі. Навчальний
процес тривав 7 годин, тоді як додаткові 2 години відводились на повторення
вивченого матеріалу. Нововведеннями стали гімнастика, військова підготовка, якими
учні мали займатись щодня 2 години. Статут передбачав відрізок часу, а саме 2
години, на відпочинок та ігри [8, 292].
Даний документ регламентував не лише розпорядок дня кадетів, а й визначав
щоденний раціон майбутніх офіцерів, що складався з простих м’ясних та овочевих
страв, житнього хліба, квасу й чистої води. Категорично заборонялося вживати
алкогольні напої, а також палити [8, 291].
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Значна увага зосереджувалась і на правилах утримання житлових приміщень,
які необхідно було постійно провітрювати та дотримуватись необхідної температури
повітря (взимку, наприклад, не більше 15 градусів Цельсія). Жорстко
регламентувались й вимоги з особистої гігієни кадетів, котрі мали щотижня
відвідувати баню, постійно обтиратися холодною водою, слідкувати за зовнішнім
виглядом і бути охайними [8, 291–292]. До того ж хлопці повинні проходити огляд
лікаря.
Як вже наголошувалось, щоденно кадети займалися гімнастикою, де особлива
увага приділялась вправам на спритність і гнучкість. Додатково займались лазінням,
плаванням, танцями, фехтуванням, верховою їздою, вольтижуванням (акробатичні та
гімнастичні вправи на конях) й іграми з уважності й влучністі [8, 292]. На
проведення занять з перерахованих дисциплін відводились окремі години: до обіду з
11.30 до 12.30, після обід – з 18.30 й до 19.30 [8, 298].
Окремий розділ статуту присвячено етичному вихованню хлопчаків. Перед
вчителями ставилось завдання навчити вихованців боятися Бога, безмежної
відданості цареві й повній покорі керівництву. За будь яку провину учнів карали: від
зауваження й до арешту та тілесних покарань [8, 296]. Такий підхід до виховання
кадетів мав протилежний ефект. Вчителі, а це виключно офіцери, які звикли
командувати солдатами й не враховували вік й соціальне походження учнів,
намагались віднайти в дітях негативні риси та їх викорінити за допомогою покарань і
заборон. Кадети не лише не поважали своїх наставників, а сприймали їх як людей,
здатних тільки на покарання й приниження підлеглих.
Ситуацію намагались виправити в 1848 р., коли на пропозицію начальника
Штаба військово-навчальних закладів генерал-майора Я. Ростовцева, імператор
Микола І наклав резолюцію на «Настанову для освіти вихованців військовонавчальних закладів» від 24 грудня 1848 р. По-перше, чітко визначили мету
кадетських корпусів – виховання кадрового офіцера, відданого батьківщині та царю,
а аж ніяк не вченого чи світської особи. По-друге, спростили учбову програму,
перевагу надали дисциплінам військового характеру [3, 37]. Таким чином,
нововведення зводило навчальний процес до надання елементарних знань,
необхідних вірнопідданому військовому, в той же час анулювали старання вчителів
виховати самостійну, здатну критично мислити людину.
Поразка в Кримській війні (1853–1856 рр.) змусила царську владу реформувати
військову галузь й звернути увагу на удосконалення навчально-виховного процесу в
військових учбових установах. В жовтні 1866 р. кадетські корпуси реорганізовано у
військові гімназії, де освіту мали змогу отримувати діти дворян та офіцерів. На
навчання до даних учбових закладів приймали хлопчаків з 10-річного віку й
терміном навчання 6 років. В 16 років юнаків переводили до військових училищ.
На відміну від кадетських корпусів, в військових гімназіях надавалась якісна
середня освіта, оскільки до учбового процесу залучали найкращі педагогічні кадри.
Особливу увагу в навчальному процесі приділяли російській та іноземним мовам,
математиці, географії та історії.
Фізична підготовка вихованців зводилась до викладання гімнастики, військової
виправки, марширування, піхотних сигналів й танців [6, 135]. Відсутність належної
підготовки в галузі фізичної культури у гімназистів не давала їм можливості
виконати всі нормативи й без проблем перейти до військових училищ. Не дивно, що
22 липня 1882 р. царська влада вирішує повернути в систему військової освіти
кадетські корпуси.
В 1886 р. за підписом військового міністра генерал-ад’ютанта П. Ванновського
затверджено «Положення про кадетські корпуси», яке визначило мету реформованих
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навчальних закладів. Кадетські корпуси мали надавати якісну підготовку вихованцям,
щоб останні без проблем могли продовжити навчання в військових училищах.
Рекомендувалось ретельно підбирати викладацький штат викладачів-офіцерів з
педагогічним досвідом. При збереженні загальноосвітньої програми, вимагалось
збільшити години на фізичну підготовку вихованців та залучити їх до проходження
практики в літніх військових таборах [7].
Згідно «Положення» в кадетські корпуси як і раніше приймались виключно
хлопчики з привілейованого стану віком від 10 до 18 років. Навчання тривало 7 років
(навчальний рік тривав з серпня по червень). Впродовж вказаного періоду вихованці
мали засвоїти такі дисципліни як: Закон Божий, російську, німецьку й французьку
мови, математику, історію, фізику, космографію, географію та малювання. Додатково,
в позакласні години хлопці займались стройовою підготовкою, гімнастикою,
фехтуванням, плаванням, танцями, співами й музикою [5, 66–67].
«Інструкція з виховної частини для кадетських корпусів» 1886 р. надає уявлення
про зміни, що сталися в навчальному процесі кадетських корпусів. Перш за все
зменшувалась тривалість уроків з 60 до 50 хвилин, в результаті вивільнялось близько
5 годин на тиждень, які рекомендувалось використовувати для занять фізкультурою.
Для кращого сприйняття учбових дисциплін, в день кадети мали вивчати не більше
трьох предметів.
Виходячи з цього, змінювався й розпорядок дня кадетів. Тривалість уроків
обмежувалась 6–8 годинами на день в залежності від віку вихованців. 8–9 годин
виділялось на додаткові справи, в тому числі ігри та відпочинок. Час, що залишився
відводився на сон (8–9 годин) [2].
Оскільки майже увесь день вихованці проводили в стінах корпусу, були
розроблені спеціальні правила утримування усіх приміщень корпусу: класних й
рекреаційних кімнат, їдальні, спальні та спортивних залів. Всі вони зводились до
одного: приміщення тримати в чистоті, постійно провітрювати, виділяти на кожного
учня необхідний простір (класна кімната – 4 аршини , а це приблизно 2,8 м. на особу)
[2]. Слідкували й за температурним режимом: в жилих – 10–15 градусів Цельсія; в
коридорах та на сходинах – не менше 10.
Чітко дотримувались також санітарно-гігієнічних норм – тримати в чистоті тіло,
відвідувати лазні (не менше 2 разів на місяць), двічі на тиждень міняти нижню
білизну та наволочки [2].
Крім того, урядові циркуляри регламентували харчовий раціон кадетів. Слід
відмітити, що щотижневий раціон кадетів складався за обов’язкової участі старшого
лікаря. Сніданок обмежувався м’ясною стравою й чаєм з булкою, інколи з маслом та
сиром. Обід обов’язково складався з трьох страв: різних видів супів, м’яса чи риби,
здебільшого смажених та десертів: пирогів, печива, солодкого кисіля. На вечерю як і
на сніданок давали одну страву та чай й булку з маслом. На свята та в неділю
дозволялось розширювати меню на стільки, на скільки дозволяли прибутки
навчального закладу [2]. Також кадетам доводилось притримуватися церковного
посту, але з певним послабленням через великі фізичні навантаження. Обов’язково
постували 5 січня, 29 серпня, 14 вересня та 24 грудня; в неділю говіння; усі дні
першого та страсного тижня Великого посту, а також в середу та п’ятницю інших
тижнів даного посту.
Щоб запобігти різним неприємним історіям, чітко регламентувався й вільний
час кадетів. Щодня по декілька годин, в залежності від погодних умов, хлопці мали
гуляти на вулиці, займатися ремісничими чи садовими роботами. За бажанням і
наявності здібностей хлопчаки займалися музикою та співами. Звичайно ж, постійно
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удосконалювали свої вміння в хореографічному мистецтві. А за дозволом головного
керівника військово-навчальних закладів кадети могли взяти участь у спектаклі [2].
Порушення визначених правил поведінки жорстко карались. Як і раніше,
дозволялось застосовувати різні види покарань – від догани, позбавлення певної
страви в їдальні, погонів, арешту й до тілесних покарань. Проте, шмагання різками
вважалось крайньою мірою і викладачам категорично заборонялось лупцювати
хлопчаків без дозволу педагогічного комітету та резолюції директора. Як зазначалось
в документах, призначені викладачами покарання не повинні принижувати гідність
кадета, бути образливими й грубими [2]. Царська влада намагалась врахувати
помилки попередніх років і направити процес виховання в русло гуманізації та
демократизації. Про це свідчить й той факт, що на початку ХХ ст. тілесні покарання в
кадетських корпусах взагалі відмінені як образливі та принизливі [1, 117–118].
В цей період велику увагу в кадетських корпусах почали приділяти фізичній
підготовці вихованців. В 80-х рр. ХІХ ст. розроблено спеціальну програму з
фізичного виховання для майбутніх військовослужбовців, співавтором якої став
полковник О. Бутовський – основоположник наукової системи фізкультурної освіти
військових.
«Загальна програма розподілення часу й настанова для ведення позакласних
занять в кадетських корпусах» передбачала, що в позаурочні години кадети мали
займатись стройовою підготовкою, яка включала в собі марширування без рушниці
для молодших класів й з рушницею – для старших; вивчення піхотних сигналів,
будови гвинтівки і правил поводження з нею, стрільбу дробинками, топографічне
креслення та правила поведінки для військовослужбовців. На проведення занять з
стройової підготовки відводилось 2 години на тиждень.
Комплекс фізичних вправ включав гімнастику й рухливі ігри, фехтування,
плавання (тому числі стрибки й пірнання) і танці. Заняття з гімнастики проводились
щодня після вечірніх уроків тривалістю 15 хвилин та 2 години впродовж тижня в
покласний час. Для молодших класів рекомендувалось збільшити кількість годин до
3 на уроки гімнастики та при цьому скоротити тривалість стройової підготовки до 1
години [4, 8].
Вдосконалювати навики з фехтування кадети могли двічі на тиждень по 10
хвилин. На хореографію в учбовому розкладі кадетських корпусів виділялась 1
година на тиждень.
Додатково хлопці займались музикою – співами, грою на різних музичних
інструментах – по 2 години на тиждень в молодших класах і 1 – в старших. Також
система позакласної виховної роботи включала й ручну працю, а саме: токарну й
столярну справи, холодну обробку металів, картонажні роботи й ліпку – 3 години в
тиждень [4, 5–6].
Під час занять в літніх таборах фізичне навантаження для кадетів значно
збільшувалось. У молодших класах стройова підготовка, гімнастика, рухливі ігри
тривали по 2 години на тиждень, в старших лише на стройову підготовку виділялось
6 годин (3 рази по 2 години) на тиждень, на стрільбу та вивчення будови гвинтівки –
3 години, топографічне креслення – 2, передбачались й прогулянки двічі-тричі на
тиждень по 3 години. Також 3 години щотижнево кадети займались гімнастичними
вправами й брали участь в рухливих іграх. Рекомендувалось по можливості щоденно
виділяти час на уроки плавання [4, 8].
Заняття з фізичного виховання й військової підготовки були обов’язковими для
всіх кадетів, і лише з дозволу лікаря на певний термін хлопців могли звільнити від їх
відвідування [4, 16]. Такі дисципліни як фехтування, хореографія, музика
викладались виключно спеціально запрошеними спеціалістами [4, 18]. Гімнастика й
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стройові заняття проводились вихователями-офіцерами за умови наявності в них
належної підготовки або ж фахівцями. Щорічно хлопчаки здавали іспити з
перерахованих дисциплін, результати яких обговорювались на засідання
педагогічного комітету. Лише за умови вдалого складання дисциплін фізкультурного
циклу (7 з 10 можливих балів за стройову підготовку та 6 – гімнастику й плавання)
кадета переводили на навчання до військових училищ [4, 19]. Таким чином, з другої
половини ХІХ ст. в кадетських корпусах Російської імперії особлива увага
приділяється фізичній культурі юнаків, саме в цей час формується система фізичного
виховання в військових освітніх установах країни, коли фізична підготовка
перетворюється на обов’язковий елемент учбового процесу.
Кадетські корпуси в Російській імперії проіснували до 1918–1919 рр., коли
частина навчальних закладів в буремні часи революції були евакуйовані за кордон.
Лише в 1943 р. в СРСР відновлено спеціальні середні освітні заклади, що готували до
вступу в вищі військові училища – суворівські військові училища, де в певній мірі
збереглись традиції кадетських корпусів.
Висновки. Таким чином, в 30-х рр. ХVІІІ ст. на теренах Російської імперії
розпочинається процес формування системи спеціальних військових освітніх
закладів для дітей дворян – кадетські корпуси. Звичайно, освіта майбутнього офіцера
передбачає не лише знання дисциплін з гуманітарного та природничого циклів, а й
належну фізичну підготовку. Не дивлячись не це, в перший період існування
кадетських корпусів – до початку ХІХ ст. – основна увага приділялась наданню
хлопчикам з дворянських родин загальної освіти та належного виховання. Лише в
першій половині ХІХ ст. навчальний процес направлено на отримання спеціальних
знань та обов’язкову фізичну підготовку. Проте, відсутність професійних
педагогічних кадрів, перенавантаження учбових програм й жорстокі методи
виховання кадетів створили не сприятливі умови для розвитку військової системи
освіти в країні. Однак, після поразки Російської імперії в Кримській війні (1853–1856
рр.) ситуація змінилась. Зменшення навчального навантаження на кадетів, залучення
спеціалістів в галузі фізичного виховання, розробка учбових програм, відмова від
тілесних покарань сприяли популяризації даних навчальних закладів в країні й
покращенню фахової підготовки майбутніх офіцерів.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
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АНОТАЦІЇ

РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В КАДЕТСЬКИХ КОРПУСАХ
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ХVІІІ–ПОЧАТОК ХХ СТ.)
Наталія Соколова
Національний університет фізичного виховання і спорту України
В статті основна увага приділяється вивченню проблеми формування здорового способу
життя в спеціальних середніх навчальних закладах – кадетських корпусах на території Російської
імперії в ХVІІІ – ХІХ ст. Встановлено, що саме в кадетських корпусах найраніше формується
система фізичного виховання. Доведено, що тільки в другій половині ХІХ ст. розробляються
спеціальні навчальні програми з фізичної культури, запрошуються спеціалісти, а гімнастика
вводиться як обов’язкова дисципліна. Паралельно, кадети впродовж всього періоду існування
даного типу навчального закладу вивчали хореографію, фехтування й верхову їзду. Впродовж
ХІХ ст. всі предмети фізкультурного циклу викладались фахівцями.
Ключові слова: гімнастика, кадетський корпус, урок, фізичне виховання.
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБА ЖИЗНИ В КАДЕТСКИХ КОРПУСАХ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (ХVІІІ–ХХ СТ.)
Наталия Соколова
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
В статье основное внимание уделяется изучению проблемы формирования здорового
способа жизни в специальных средних военных учебных заведениях – кадетских корпусах на
территории Российской империи в XVIII–XIX вв. Установлено, что именно в кадетских корпусах
первой среди учебных заведений всех типов формируется система физического воспитания.
Доказано, что только во второй половине ХІХ в. разрабатываются специальные учебные
программы по физической культуре, приглашаются специалисты, а гимнастика вводится как
обязательная дисциплина. Параллельно, кадеты на протяжении всего периода существования
данного учебного заведения изучали хореографию, фехтование и верховую езду. В ХІХ в. Все
дисциплины физкультурного цикла преподавались специалистами.
Ключевые слова: гимнастика, кадетский корпус, урок, физическое воспитание.
REGULATION OF HEALTHY METHOD OF LIFE IN MILITARY SCHOOLS OF
RUSSIAN EMPIRE (ХVІІІ–ХХ CENTURIES)
Nataliia Sokolova
National university of physical education and sport of Ukraine
In the article basic attention is spared to the study of problem of forming of healthy method of
life in the special middle soldiery educational establishments - military schools on territory of the
Russian empire in XVIII - XIX eyelids. It is set that exactly in military schools of first among
educational establishments of all types the system of P.E is formed. It is well-proven, what only in the
second half of ХІХ of century the special on-line tutorials are developed on a physical culture,
specialists are invited, and a gymnastics is entered as obligatory discipline. In parallel, cadets during all
period of existence of this educational establishment studied a choreography, fencing and riding. In ХІХ
century all disciplines of athletic cycle were taught by specialists.
Key words: gymnastics, military school, lesson, physical culture.
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ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК НОВИХ СИСТЕМ ТА ФОРМ
ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА
СВІТУ В НОВИЙ ЧАС (XVII-XIX ст.)
Дмитро Соловей
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Постановка проблеми та її зв’язок з науковими і практичними завданнями.
Наукове вирішення питань теорії та практики фізичної культури неможливе без
дослідження історичних передумов виникнення і розвитку даного явища з
найдавніших часів до наших днів [8]. Починаючи з давніх часів, фізичному
вихованню приділяється культова увага серед науковців та мислителів різних епох.
Центральними віхами розвитку фізичного виховання, беззаперечно, можна вважати
появу примітивної фізичної культури первісних людей; розвиток перших
організованих центрів військової фізичної підготовки Древньої Греції та Риму;
обрядово-культурного фізичного виховання слов’ян та інституту лицарства, як форми
організації фізичного виховання в період Середніх віків.
Однак, найбільшого розвитку фізична культура та форми організації фізичного
виховання стали набувати в період нового часу, тобто в XVII-XIX століттях. В цей
час стрімко почали з’являтися різні системи фізичного виховання в країнах Європи
та світу, що дало потужний поштовх в подальшому розвитку форм організації
фізичного виховання. Тому визначення передумов виникнення, та факторів, що
впливали на розвиток різних систем та форм організації фізичного виховання країн
Європи та світу в період нового часу надасть можливість об’єктивно оцінювати дію
соціальних законів у цій сфері, а також – перспективи подальшого розвитку.
Дослідження виконані згідно з темою «Зведеного плану науково-дослідної
роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр.» Міністерства України у
справах сім’ї, молоді та спорту за темою 3.1 «Вдосконалення програмнонормативних засад фізичного виховання в навчальних закладах» (№ державної
реєстрації 0111U001733).
Метою дослідження є вивчення передумов виникнення та факторів, що
впливали на розвиток різних систем та форм організації фізичного виховання країн
Європи та світу в період нового часу (XVII-XIX ст.).
Відповідно до мети вирішувалися наступні завдання дослідження:
1. Виявити передумови виникнення систем організації фізичного виховання
країн Європи та світу в період нового часу (XVII-XIX ст.).
2. Визначити фактори, що впливали на розвиток різних систем та форм
організації фізичного виховання країн Європи та світу в період нового часу (XVIIXIX ст.).
Для вирішення завдань використовувався аналіз та узагальнення літературних
джерел.
Результати дослідження. Як стверджують науковці (Дахно І.І. 2007, Гончар
Б.М., 2007; Орлова Т.В., 2008) умовною межею переходу від середніх віків до періоду
Нового часу вважається буржуазна революція 1648 р. в найбільш передовій країні
Європи того часу – Англії. У новій історії виділяють два періоди: перший – від
англійської буржуазної революції 1640 р. до Паризької комуни 1871 р.; другий – від
Паризької комуни до Жовтневої революції 1917 року. Буржуазія зіграла на цьому
етапі історії надзвичайно прогресивну роль.
Буржуазні революції XVII-XVIII століть підірвали основи феодального ладу і
забезпечили перемогу і затвердження капіталізму. Це призвело до прискореного
промислового і культурного розвитку країн Європи. В результаті промислового
перевороту, успіхів, досягнутих у військовій справі, культурі, науці та мистецтві,
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прогрес був помітний також у галузі фізичного виховання і спорту. Буржуазія, будучи
на даному етапі нової історії класом прогресивним, потребувала людей, здатних
зміцнювати її військове і політичне панування. Для цього були потрібні сильні,
наполегливі, підприємливі люди. Щоб виховувати таких людей, буржуазія створює
ряд нових передових для свого часу засобів, форм і методів спільного, і в тому числі і
фізичного виховання [6].
Що стосується розвитку фізичного виховання в таких регіонах, як Китай, Індія,
Японія, Центральна Америка, то воно призупинилося через загострення внутрішніх
суспільних протиріч і внаслідок колонізації цих країн.
Основним напрямком фізичного виховання періоду нового часу був розвиток
теоретичних основ, найбільший вплив на які надали педагогічні погляди Дж. Локка,
Ж.-Ж. Руссо, І.Г. Песталоцці [1, 2]. Категорична відмова від традиційної точки зору
на уродженість людських ідей і уявлень дозволили Дж. Локку розробити цікаву
педагогічну систему, що зробила дуже великий вплив на подальший розвиток
педагогіки. Керівним принципом виховання він вважав принцип корисності. Звідси в
нього велика увага до фізичного розвитку дітей, турбота про зміцнення їхнього
здоров'я. Фізичне виховання він розглядав як мету в досягненні здорового духу в
здоровому тілі, що допомагає людині досягти особистого благополуччя. Завдання
виховання бачив у розвитку волі, моральної дисципліни, виробленню характеру.
У той же час, Руссо був основоположником теорії природного, вільного
виховання, згідного з законами фізичного, розумового і морального розвитку дітей.
Руссо рекомендував звертати увагу на фізичне виховання дітей до 12 років.
Загартовувати тіло, набувати вміння і навички – все це повинно, на думку Руссо,
досягатися свободою рухів, іграми, купанням у холодній воді. Для підвищення
інтересу до занять потрібно використовувати змагальний метод. Його ідеї сприяли
створенню нових методів і форм фізичного виховання, що відповідають інтересам
зароджуваного буржуазного суспільства.
І. Песталоцці – найбільший швейцарський педагог, теоретик народної школи,
що зробив величезний вплив на розвиток педагогічної теорії і шкільної практики в
багатьох країнах світу. Головні надії покладав на правильно організоване виховання і
навчання дітей, на єдність розумового, морального і фізичного виховання у поєднанні
з підготовкою до праці. Песталоцці прагнув до того, щоб діти бідняків могли
отримати фізичне, розумове і моральне виховання. Песталоцці ділив всі вправи та
ігри (залежно від рухів у суглобах) на елементарні (руху в суглобах плеча, стегна і
т.п.) і складні (біг, стрибки, метання, лазіння, плавання, верхова їзда, танці та ігри).
Розроблена ним система вправ отримала назву суглобової гімнастики Песталоцці.
Процес формування національних систем фізичного виховання проходив на
початку XIX століття на основі розвитку капіталістичних суспільно-економічних
відносин, політики, ідеології та культури буржуазії. Основні передумови і чинники,
які сприяли розвитку фізичного виховання, виникли і поширилися протягом XIX ст.
(рис. 1). Зростання промисловості, науки і техніки, військової справи привів до
необхідності поліпшення всієї сфери виховання та освіти молоді. Це стало однією з
головних причин виникнення гімнастичних і спортивно-ігрових систем фізичного
виховання. Гімнастичні системи переважно створювалися в країнах континентальної
Європи (Німеччина, Швеція, Франція). Це було обумовлено особливостями їх
політичного і військового розвитку. Заняття гімнастикою давали можливість навчати
конкретним руховим навичкам, відповідним тактиці ведення бою того часу, а також
чіткого виконання стройових команд [5].
Під впливом ідей передових педагогів і просвітителів фізичне виховання займає
своє місце в шкільних системах виховання та освіти. З'являються школи нового типу
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– філантропіни. Перша школа відкрилася в Дессау (Німеччина) в 1774 році,
викладання будувалося на основі поєднання розумового і фізичного виховання.
Філантропіни – класово-станові школи. У них навчалися учні трьох категорій:
академісти - сини зі знатних родин, педагогісти – вихідці з середніх верств –
майбутні вчителі, фамулянти (слуги) – діти простого люду. Найбільш відомими з цих
вчителів були Герхарт Фіт і Іоганн Гутс-Мутс. Розроблена ними система рухів
містила рухливі ігри, вправи для дрібних м’язів кисті, фізичні вправи. Заслуга Г. Фіта
полягала в тому, що він, узагальнивши досвід, піддав теоретичному аналізу всі
фізичні вправи [1].
Політичні

Економічні
Культурні
Військові

Соціальні

Передумови розвитку
фізичного виховання

ФІЗИЧНЕ
ВИХОВАННЯ

Виникнення
територіальних
і виробничих
організацій

Чинники впливу на розвиток
форм організації фізичного
виховання

Створення наукових
основ фізичного
виховання

Розвиток шкільного
фізичного виховання

Рис. 1. Передумови і чинники впливу розвитку фізичного виховання та форми
організації фізичного виховання у період Нового часу
На Європейському континенті шкільне фізичне виховання в XVIII - середині
XIX ст. розвивалося переважно на основі гімнастики. Цьому сприяв ряд обставин:
1.
Розвиток промисловості гостро поставив питання про необхідність
навчання дітей трудовим рухам. Було встановлено, що існує ряд головних форм
рухів, на яких засновані трудові операції.
2.
Спонукальним мотивом розвитку національних гімнастичних систем
була тактика ведення військових дій. Особиста ініціатива воїна була відсунута на
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задній план, і основна увага приділялася спільним діям, механічному виконанню
команд.
3.
Важливу роль у розвитку шкільного фізичного виховання та
позашкільного гімнастичного руху грали також національні устремління до єдності
та незалежності. Не випадково німецький гімнастичний рух знайшов своє
застосування не тільки серед німців, а й серед італійців, чехів, поляків, хорватів,
словаків, болгар, тобто там, де рух за національне визволення на початку XIX ст.
перебував в стані зародження чи розвитку.
4.
Все більше число державних діячів, лікарів і педагогів визнавало
важливість організованих форм фізичного виховання і включення його в число
обов'язкових навчальних предметів для більш успішного вирішення завдань
підготовки молоді до життя.
Німецька система гімнастики. Засновниками німецької системи гімнастики
були Іоганн Гутс-Мутс, Фрідріх Ян, Адольф Шпісс. Основу цієї системи становили
вправи на гімнастичних снарядах (перекладина, бруси, кінь, сходи, жердини і т.п.),
військово-ігрові вправи, туризм, екскурсії. Головною метою вважалося розвиток
рухових здібностей, складних рухів, витривалості, волі і дисципліни [1, 2, 5].
Шведська гімнастична система. Шведська гімнастична система створювалася
за ініціативою уряду, який доручив її розробку Перу Хенріку Лінгу (1776-1830). За
його пропозицією в 1813 році в Стокгольмі був відкритий гімнастичний інститут,
існуючий і понині. Основна мета шведської гімнастики - зміцнювати здоров'я
молодих людей, гармонійно розвивати їх тіло, готувати до військової служби. Всі
вправи, залежно від їх цілей і призначення, поділялися на педагогічну, військову,
лікарську, естетичну гімнастику. Але, незважаючи на всі недоліки, вона своєю
гігієнічної спрямованістю і методичною обґрунтованістю вигідно відрізнялася від
німецької гімнастики. Німецька система сприяла створенню основ сучасної фізичної
культури за рахунок фізичної підготовки і виховання на колективній основі, в той час,
як шведська система – шляхом локального розвитку окремих груп м'язів та охорони
здоров'я [1, 2, 7].
Французька гімнастична система. Французька гімнастична система створена
полковником Франциско Аморосом (1770-1848). Її метою було вироблення військовоприкладних навичок за рахунок використання основних вправ, таких як ходьба, біг,
стрибки, лазіння і перелазіння, перенесення вантажу, плавання і пірнання, боротьба,
метання, фехтування і стрільба. У якості снарядів застосовували канати, мости,
паркани, сходи. Головною метою французької системи фізичного виховання було
навчити солдата долати простір і перешкоди. Природність і військова спрямованість
– основні риси системи Амороса [5, 7].
У той же час, в Англії і США переважно використовували спортивно-ігровий
метод, який базувався на інших принципах, ніж гімнастичні системи. Основа
спортивно-ігрових систем – вправи з елементами змагання і спрямовані вони на
досягнення кращих результатів. Спортивно-ігрова система в Англії склалася раніше,
ніж в інших країнах. Обумовлено це було економічним, політичним, культурним
розвитком, а також географічним положенням [9].
У другий період Нової історії, який тривав від Паризької комуни до Жовтневої
революції, посилюються суперечності між працею і капіталом, що призводить до
зростання революційного руху народних мас, загострюються протиріччя між самими
капіталістичними країнами [2, 3]. Потреби панівного класу у галузі фізичної
культури вже не могли задовольнити засоби гімнастики. Видатні діячі того часу – Ж.
Демені, Н. Бук, Р. Баден-Пауєл та інші критикували однобічний характер систем
фізичного виховання, основою яких була гімнастика. Гімнастичні заняття в школі не
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відповідали вимогам, які висували передові педагоги. Протиріччя призвели до
загострення націоналізму в фізкультурних організаціях і появі нових систем
фізичного виховання, а також до воєнізації системи фізичного виховання [5].
Жорж Демені почав працювати в галузі фізичного виховання в кінці XIX ст.
Вивчивши існуючі системи гімнастики, він прийшов до висновку, що їх загальним і
основним недоліком є надмірна штучність. Ж. Демені вважав, що «мета фізичного
виховання не придбання сили, а користування нею». Від уроку вимагалося, щоб
вправи використовувалися цікаві, здатні гармонійно розвинути мускулатуру
займаються. Не слід доводити учнів до втоми, але поступово потрібно збільшувати
труднощі і інтенсивність виконання вправ. Вважаючи загальнорозвиваючий
напрямок у фізичному вихованні найважливішим, Ж. Демені адресував свою систему
вправ для фізичного виховання дітей шкільного віку. Лише для учнів старших класів
він допускав вправи військово-прикладної гімнастики (для юнаків) та елементи
гімнастики для дівчат. Він перший почав визначати величину навантаження:
потужність і час роботи [1, 7].
Іншим важливим нововведенням даного періоду була «Крива навантаження»
уроку Н. Бука, яка будувалася з розрахунком максимального підвищення напруги в
кінці другої третини заняття. Урок повинен бути безперервним, злитим, а найбільш
характерними рисами були посилений темп і щільність навантаження, послідовна
зміна однієї вправи іншим. Поки виконувалося одна вправа, давалася підготовча
команда, і до моменту виконавчої команди займаються без пауз переходили до
виконання наступного вправи (потоковий метод). Положення про те, що під час
уроку м'язи, які не беруть участі в роботі, повинні бути розслаблені, прогресивно
порівняно зі шведською методикою. Н. Бук довів моторну щільність уроку до межі, а
придумані ним вправи широко увійшли в практику і з успіхом застосовуються в
сучасних умовах.
У другий період Нового часу майже у всіх країнах стали створюватися
молодіжні, студентські, релігійні, робітничі, підприємницькі спортивні організації.
Велику увагу фізичному вихованню приділяв скаутський рух, створений в Англії
Робертом Баден-Пауелом (1857-1942). Основною метою скаутизму було виховання
патріотизму, точно так само, як для цієї мети в Швеції і Німеччині була використана
гімнастика. Скаутські загони створювалися для організації позашкільної роботи з
учнями у віці від 8 до 17 років. Скаути носили напіввоєнну форму, здавали
нормативи на значок атлета, плавця, туриста і т.п. Проводили літні канікули у
воєнізованих таборах, де навчалися орієнтуванню на місцевості, слідопитству,
плаванню, полюванню, рибальству, управлінню човном, а також наданню першої
медичної допомоги. Скаути брали участь у захоплюючих походах, екскурсіях, іграх і
змаганнях, у тому числі і з військово-прикладних вправ [1, 5].
Висновки. під впливом буржуазних революцій в країнах Європи та світу у
період Нового часу набули подальшого розвитку і форми організації фізичного
виховання. Процес утвердження капіталізму висунув потребу у “нових” людях,
здатних організувати і очолити виробництво, боротьбу за владу. Це посилило потребу
у вдосконаленні форм, методів виховання і освіти представників панівних класів. Що
зумовило появу нових прогресивних шкіл – філантропій, а також створення
гімнастичних систем (німецька, шведська, французька) для задоволення потреб цих
країн, розв’язання завдань військового, педагогічного, оздоровчого характеру. Серед
нових форм організації фізичного виховання можна назвати підприємницькі
фабрично-заводські спортивні клуби, які створювалися власниками підприємств для
своїх робітників і службовців.
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АНОТАЦІЇ

ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК НОВИХ СИСТЕМ ТА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА СВІТУ В НОВИЙ ЧАС
(XVII-XIX СТ.)
Дмитро Соловей
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Стаття присвячена основним закономірностям виникнення та розвитку нових систем та
форм організації фізичного виховання країн Європи та світу у новий час (XVII-XIX ст.). В ході
дослідження проаналізовані гімнастичні системи фізичного виховання (німецька, шведська,
французька), які виникли та поширилися в Європі у новий час. Виявлені фактори, які
безпосередньо вплинули на виникнення та розвиток форм організації фізичного виховання країн
Європи та світу у новий час. Найбільш вагомими серед них були військові, політичні,
економічні, культурні.
Ключові слова: форми організації фізичного виховання, системи фізичного виховання,
новий час, фактори.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВЫХ СИСТЕМ И ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И МИРА В НОВОЕ
ВРЕМЯ (XVII-XIX ВВ.)
Дмитрий Соловей
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта
Статья посвящена основным закономерностям возникновения и развития новых систем и
форм организации физического воспитания стран Европы и мира в новое время (XVII-XIX ст.).
В ходе исследования проанализированы гимнастические системы физического воспитания
(немецкая, шведская, французская), которые возникли и распространились в Европе в новое
время. Выявлены факторы, которые непосредственно повлияли на возникновение и развитие
форм организации физического воспитания стран Европы и мира в новое время. Наиболее
важными из них были военные, политические, экономические, культурные.
Ключевые слова: формы организации физического воспитания, системы физического
воспитания, новое время, факторы.
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AND DEVELOPMENT OF NEW SYSTEMS AND FORMS OF PHYSICAL EDUCATION
POPULATION EUROPE AND THE WORLD IN MODERN TIMES (XVII-XIX CENTURIES).
Dmitry Solovey
Dnepropetrovsk State Institute of Physical Culture and sports
The article is devoted to the basic laws of the emergence and development of new systems and
forms of physical education in Europe and the world in modern times (XVII-XIX c.). The main
gymnastic systems of physical education (German, Swedish, French), which arose and spread to Europe
in modern times are analyzed during researches. The factors that have directly affect the emergence and
development of forms of organization of physical education in Europe and the world in modern times,
are revealed. The most important of them were military, political, economic, cultural.
Keywords: forms of physical education, systems of physical education, modern time, factors.

ФУНКЦІЇ КЕРУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Олександр Терещенко
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Актуальність. Для дослідників проблема групової психології - це проблема
вивчення особистісних якостей в умовах діяльності малих груп. Логіка розвитку
соціально-психологічних і педагогічних знань вимагає усвідомлення незаперечного
факту про те, що неможливо вивчити особистість, пояснити своєрідність її поведінки,
особливо в екстремальних умовах тренування і змагань, без розкриття внутрішніх
механізмів і оцінки умов іі розвитку й удосконалення на рівні групової та
індивідуальної спортивної діяльності. Обмеженість контингенту у малих групах
дозволяє створювати моделі міжособистісних відносин з переносом на більші
об’єкти за рахунок високої інтенсивності взаємодії членів колективу в однакових
умовах.
Вивчення малих груп відкриває можливість вирішення не тільки організаційних
питань, але і проведення суворо контрольованих психолого-педагогічних
спостережень.
Сучасний спорт вимагає від людей, які ним займаються, неординарності,
пов’язаної з фізичними і психічними навантаженнями. Звідси – стресові стани, що
спричиняють нервове перенапруження, конфліктні ситуації, «передстартові
лихоманки» та інші негативні стани спортсмена. Своєчасне вживання необхідних
заходів щодо нейтралізації наслідків несприятливих ситуацій та їхньої профілактики
за рахунок використання принципів керування дозволить істотно підвищити
ефективність діяльності спортивно-педагогічних систем у цілому й окремих
спортсменів зокрема.
Мета дослідження. У даній статті зроблена спроба систематизувати накопичені
дані про генезис, структуру, динаміку керування; надати інформацію та рекомендації
викладачам фізичного виховання, тренерам.
Виклад основного матеріалу. У процесі фізичного виховання і спортивного
тренування виділяють такі управлінські функції, як: планування, організація,
мотивація, контроль.
За кожною з цих функцій стоїть складна робота тренера зі спортсменами,
викладача з учнями, студентами, тренера зі спортсменами.
Планування – одна з найважливіших функцій керування, що забезпечує основу
для всіх управлінських функцій. Інші функції керування: організація, мотивація і
контроль, орієнтовані на виконання стратегічних планів.
Стратегічне планування – це набір дій і рішень керівництва, що приводять до
розробки специфічних стратегій, спрямованих на допомогу в досягненні цілей
спортивно-педагогічною системою. Усвідомлення організаційних стратегій
навчально-тренувального процесу являє собою визначену діяльність, що передбачає
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постійний розвиток мислення керівника, тренера для пошуку більш довершених
стратегічних напрямів і підвищення професіоналізму у керуванні.
Найбільш істотним елементом під час планування є вибір мети організації.
Якщо рівень спортивних організацій має складну, розгалужену структуру, то для них
необхідними є адекватні і точно сформульовані цілі. Для того, щоб мета сприяла
ефективній діяльності організації навчально-тренувального процесу, вони повинні
відповідати певним вимогам: бути конкретними і кількісно вимірними.
Початком виконання функції планування є визначення мети. Ця функція має
кілька етапів:
1) вибір мети;
2)
визначення вихідних передумов для майбутнього прийняття рішень;
3)
пошук і визначення альтернатив для прийняття рішень;
4)
вибір оптимальної (найкращої) альтернативи серед можливих;
5)
виконання плану.
Під час реалізації функції планування варто приймати ефективні рішення, в
основі яких лежить дія двох важливих факторів:
−
вибір найкращої альтернативи;
−
урахування можливостей спортсмена.
Цими факторами визначається якість рішення. Прийняття рішень виконавцями
також є істотним чинником, що впливає на його ефективність.
При використанні функції планування реалізується принцип прийняття
зобов’язань з боку спортсмена, що розглядається з урахуванням гнучкості структури
планування для зменшення ризику втрат – зайвих енергетичних витрат і збільшення
часу досягнення запланованих результатів. Крім того, зобов’язання, прийняті
спортсменом, є додатковим стимулом для формування більш спеціалізованих
мотивацій і підвищують відповідальність за виконання запланованої тренувальної
роботи.
Для досягнення цілей потрібна взаємодія певних факторів як організаційних,
так і психологічних. Складна їхня взаємодія повинна координуватися вектором мети
для одержання позитивного результату.
Планування, як функція керування включає вибір цілей в організм
тренувального процесу, а також визначення його спрямованості, послідовної
побудови блоків і програм, засобів і методів їхнього досягнення. По суті планування
забезпечує основу прийняття інтегрованих рішень, спрямованих на досягнення
максимальної ефективності тренувального процесу, як системи відповідно до
поставлених цілей.
Процеси планування тренувального процесу і прийняття рішень взаємозалежні.
Найбільш важливим є те, що планування – це основний засіб, за допомогою якого
спортсмен як підсистема чи керований елемент може пристосовуватися до
змінюваних умов внутрішнього та зовнішнього середовища. Системний підхід до
планування вимагає від тренера визнання того, що здатність до творчої діяльності не
є рисою окремої особистості (тренера чи спортсмена), її можна набути, оскільки вона
певним чином залежить від умов, що існують усередині тренувального процесу.
Організація – одна з функцій керування тренувальним процесом, виконання якої
– це забезпечить його всім необхідним для успішного протікання: устаткуванням,
інвентарем, формою, засобами, необхідним персоналом.
Ієрархічна структура організації, незалежно від її складності, має кілька рівнів
керування з передачею інформації зверху вниз. Усі елементи організації не мають
рівних статусів. В умовах діяльності лінійної організації наявний централізований
елемент керування. Основний принцип ефективності формальної організації, яким є
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навчально-тренувальний процес – це наявність єдності мети тренера та спортсмена.
Виконання організаційних функцій пов’язане зі здійсненням діяльності як
тренером, так і спортсменами. Вихідними передумовами виконання організаційної
функції організації є такі фактори:
−урахування тренером своїх можливостей - потенційних і реальних, а також
індивідуального ресурсу спортсменів і матеріальних резервів;
−об’єктивні вимоги до спортсмена.
Необхідною умовою виконання організаційної функції є правильне спілкування
викладача зі студентами, тренера зі спортсменами. Процеси керування й організації
діяльності тренера і спортсменів не існують ізольовано, а органічно переплітаються
між собою.
У навчально-тренувальному процесі робота поділяється на складові – ОФП,
СФП, технічні, тактичні та інші види підготовки. Тому для успішного проведення
тренувальної роботи необхідна координація дій. Діяльність тренера щодо координації
роботи спортсменів становить сутність керування у спортивно-педагогічних
системах.
Для досягнення мети дії тренерів і спортсменів повинні бути скоординовані на
вертикальному поділі праці і відповідальності кожного по горизонтальній реалізації.
Проте керування в тренувальному процесі являє собою особливий вид діяльності.
Під мотиваціє у керуванні розуміється система факторів (спонукальних
причин), що сприяють виконанню визначеного завдання. Це поняття
використовується для пояснення послідовності поведінкових дій, спрямованих на
вирішені завдань, що можуть змінюватися залежно відрізних ситуацій, зокрема і
станів спортсменів. Мотивація як одна з функцій керування істотне значення при
вирішенні тренувальних завдань, від яких залежить досягнення мети, і визначається
взаємозалежною роботою тренера з спортсменами.
Мотивація – це процес спонукання себе й інших до діяльності для досягнення
індивідуальних чи спільних цілей. Підставою для мотивації може бути винагорода.
Внутрішню винагороду дає сама тренувальна робота – досягнення результатів, їхня
значимість, самоповага, подолання негативних стресових ситуацій. Зовнішня
винагорода – це форма оцінки діяльності тренера і спортсмена щодо адміністрації,
суспільства, засобів масової інформації. Вона виявляється у вигляді фінансового,
матеріального заохочення, похвали, нагород, почесних звань, визнання, а також
додаткових форм – укладання вигідних контрактів, поліпшення умов тренування,
побуту.
Основне завдання викладачів, тренерів – створення у спортсменів внутрішнього
спонукання до активної тренувальної роботи через позитивну мотивацію щодо її
стимулювання. У практичному змісті варто розрізняти поняття мотиву і стимулу. Їх
часто ототожнюють, однак за своїм змістом вони різні. Мотив – це спонукання до
виконання визначеної діяльності і вчинку, в основі яких лежать потреби людини.
Система мотивів утворює мотивацію поведінки спортсмена. При цьому характер
мотивів може бути різним, але об’єднати повинна єдина мета.
Мотивація може виконувати системоутворюючу функцію, додаючи діяльності
визначений особистісний зміст. Під мотивуванням розуміється звичайне створення у
виконавців внутрішніх психологічних спонукань до тренувальної діяльності
спортсмена і тренера. Важливими факторами є зацікавленість, задоволеність і
потреба в роботі.
У стимулюванні, на відміну від мотивування, йдеться про спонукання
спортсменів до тренувальної роботи за допомогою зовнішніх факторів. Звичайно, це
матеріальне і моральне стимулювання.
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Функція мотивування у керуванні зводиться до реалізації послідовних
поведінкових дій, за допомогою яких вирішуються управлінські завдання, що
змінюються за певних умов. У процесі керування вона є однією із найскладніших,
оскільки діючою особою є особистість спортсмена.
Функція контролю забезпечує досягнення системою визначеної мети. Контроль
включає встановлення стандартів як загальних, так і індивідуальних щодо виміру
реально досягнутих результатів і проведення корекцій, якщо отримані результати
відрізняються від установлених стандартів.
Під контролем розуміється не прагнення тренера знайти будь-які неправильні
дії спортсмена, а своєчасна допомога у вигляді схвалення, заохочення, інших
стимулюючих факторів.
Під час перспективного планування тренувального процесу доцільно визначити
фактори, що можуть призвести до помилок, тобто заздалегідь виділити форми
контролю, що дозволяють прогнозувати їхнє виникнення.
Наявність усіх форм контролю обов'язкова – оперативного поточного, етапного і
перспективного. Якщо з цієї сукупності усунути будь-яку функцію контролю, то
можливе порушення не тільки цілісності всього навчально-тренувального процесу,
спрямованого на досягнення мети, але і зв'язків між окремими блоками.
Кожен тренер намагається досягти успіху в роботі,використовуючи можливості
свої і спортсмена. Але при цьому він повинен володіти своїми емоціями,
налаштовувати себе на виконання запланованих завдань і обирати потрібну тактику
взаємин. Якщо тренувальний процес показує, що спортсмен досягає більш високих
результатів чи показників оцінки фізичної кондиції, то це не означає, що тренер
повинен прагнути покращити результати за рахунок збільшення обсягу чи
інтенсивності навантаження. Варто об’єктивно оцінити, чому це відбувається, і якщо
результати починають поліпшуватися раніше запланованих термінів, то необхідно
терміново зробити аналіз тренувальної роботи й одержати відповідь. Залежно від
причин вносяться корективи у планування тренування – продовжувати за колишнім
планом, знижувати чи збільшувати які-небудь параметри навантаженій Якщо
незаплановане зростання результатів відбувається внаслідок поліпшення техніки
виконання основної дії,то це позитивний моменті коригування в навантаження
вносяться з урахуванням економізації функцій координації рухів, тобто знижуються
фізичні витрати. Тут варто зважати на те, що планування етапу удосконалювання
технічної майстерності найбільш варіативне, оскільки неможливо заздалегідь
передбачати терміни оволодіння спортсменом складних технічних елементів. Доки
закони координації рухів у спорті вивчені недостатньо і основна проблема у
керуванні тренуванням пов’язана з технічною підготовкою спортсмена.
Ефективність тренування в цілому залежить від спортсмена. Тому тренер
повинен бути особливо чуттєвим до напруження і визначення стану своїх учнів,
прислухатися до 0ціНКи їхніх власних рухів, м’язових відчуттів і можливої
самореалізації. Враховуючи зворотний зв’язок, у якому особливе значення
приділяється думці спортсмена, можна більш ефективно вирішити завдання
тренування. У даному випадку функція керування зводиться до того, що тренер уміло
направляє і координує дію спортсменів. Спортсмени набувають необхідну
відповідальність і самостійність у прийнятті потрібних рішень спочатку під
контролем, а потім і без участі тренера.
Оцінка результатів контролю ґрунтується на реальних кількісних критеріях.
Тренер звертає увагу на найбільш істотні показники, що мають основні значення у
визначенні розвитку фізичних якостей, рухових здібностей, формуванні
запрограмованих функціональних станів.
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Здійснення контролю – це постійне порівняння тренером того, що є з тим що
повинно бути. Але він дійсний для тих, хто знає, що реально повинно бути, вчасно
вказує на це спортсмену, команді та приймає адекватні рішення.
Контроль за ходом тренувального процесу є безупинним. За наявності
постійного контролю можна оперативно одержувати дані про успіхи і можливі
невдачі та зробити висновки на майбутнє - контроль визначає успішність протікання
тренувального процесу. Оцінка основних результатів виконання навантаження і
надбання нових функціональних станів, згідно з визначеними завданнями, у періодах
і на етапах тренування набуває функцію цілеспрямованого контролю.
Висновок. Контроль – одна з управлінських функцій, що забезпечує досягнення
цілей спортсмена. Він необхідний для одержання інформації про усі види підготовки
і функціональних станів спортсмена і дозволяє приймати об’єктивні рішення щодо,
корекції навчально-тренувального процесу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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АНОТАЦІЇ

ФУНКЦІЇ КЕРУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Олександр Терещенко
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
У великому переліку розділів сучасної теорії і методики спортивного тренування та
фізичного виховання питання керування у спортивно-педагогічних системах займають особливе
місце. Без перебільшення можна сказати, що дана галузь знань, незважаючи на високу потребу,
розробляється не так інтенсивно, як вимагає час. Керування у спортивно-педагогічних системах
торкається проблеми взаємодії людей, що умовно позначаються як «малі групи». До них
належать як спортивні організації, відомства на рівні районних, міських, обласних і частково
державних рівнях, так і спортивні клуби, клубні команди різних видів спорту, секції, екіпажі,
навчальні, оздоровчі групи, спортивні класи тощо.
Ключові слова: керування, планування, організація, мотивація, контроль.
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Александр Терещенко
Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова
В большом перечне разделов современной теории и методики спортивной тренировки и
физического воспитания, вопрос управления в спортивно-педагогических системах занимает
особое место. Без преувеличений можно сказать, что данная сфера знаний, не смотря на высокую
потребность, разрабатывается, не так интенсивно, как требует время. Управление в спортивнопедагогических системах касается проблемы взаимодействия людей, которые условно
называются как «малые группы». К ним относятся как спортивные организации, ведомства на
уровне районных, городских, областных и частично государственных уровнях, так и спортивные
клубы, клубные команды разных видов спорта, секции, экипажи, научные, оздоровительные
группы, спортивные классы и т.д.
Ключевые слова: управление, планирование, организация, мотивация, контроль.
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FUNCTION CONTROL DURING PHYSICAL EDUCATION
Alexander Tereschenko
National Pedagogical University MPDragomanov
In the big number of chapters of modern theory and method of the sport training and physical
education, question of the governing in sports teaching systems take the special place. We can say
without an exaggeration that this branch of knowledge, despite its high need, is developed not as
intensive, as the time requires. Governing in sports teaching systems deals with the problem of
communication between people, who are conditionally called as “small groups”. Sports organizations,
local, regional, district and partly state offices, sport clubs, club teams of different kinds of sports,
sections, crews, educational and health groups, sports classes, etc belong to this term.
Key words: government, planning, organization, motivation, control.

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ-СПОРТСМЕНІВ ШЛЯХОМ ВРАХУВАННЯ ЇХ ПСИХІЧНИХ
СТАНІВ
Андрій Титович
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
Постановка проблеми. У професійній і спортивній діяльності фахівців
найменш вивченим залишається питання про те, який позитивний результат впливу
психічного стану суб’єкта як чинника його психологічної сфери? Для відповіді на це
питання необхідно ретроспективно розглянути виникнення вчення про психічні
стани людини та усвідомлення їх ролі в її діяльності.
Виявляється, чим більш значуща для людини у біологічному або соціальному
плані діяльність, тим більше проявляється роль її психічного стану. Так, ще в 60-ті
роки минулого сторіччя була показана роль психічного стану людини та її вплив на
діяльність [6]. Саме тому з метою підвищення надійності та ефективності значущої
для людини діяльності необхідно дбати про оптимізацію її перед робочого і робочого
стану [4,5]. Ось чому вирішення проблеми психічних станів, які попереджають
діяльність та супроводжують її, має велике практичне значення в психології і
практиці спорту [ 10].
Для контролю і керування психічним станом людини, як суб'єкта діяльності, а
необхідна умова для вирішення практичних завдань підвищення ефективності
діяльності.
Саме потреби пpaктики і зумовили те, що проблема психічних станів
найбільший розвиток отримала у прикладних дослідженнях.
Згідно діалектико-матеріалістичного розуміння детермінізму в психології,
зовнішні впливи викликають той чи інший психологічний ефект не прямо і
безпосередньо, а за посередництвом внутрішніх умов. Найважливішим компонентом
цих внутрішніх умов є психічний стан суб'єкта, що характеризує його в даний
відрізок часу і накладає певний відбиток на протікання психічних процесів [7,10].
Розпочинаючи з 60-х років минулого сторіччя у різних прикладних
дослідженнях з психології стала вирішуватись проблема психічних станів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз психічного стану з
фізіологічної точки зору переконує, що це процес, який протікає на певному рівні
збудження чи гальмування, або це мозаїка - в межах однієї будь-якої аналізаторної
системи або кори головного мозку в цілому (розлите гальмування - сон, розлите
збудження - неспання). Фізіологічною основою психічних станів є функціональні
рівні (фазові стани) кори великих півкуль головного мозку. За характером
виникнення психічні стани можуть бути умовно рефлекторними і безумовно
рефлекторними. Вони формуються в певних обставинах (під дією подразників
середовища) або під впливом внутрішніx станів організму [ 9].
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Уява про нервовий механізм передробочих станів сформульована
М. І. Виноградовим [2] в терміні "попереджувальна іннервація", тобто
іннервація м'язової діяльності, що відображає характерні особливості майбутньої
фактичної роботи і випереджає її. Оскільки попереджувальна іннервація є
фізіологічним вираженням готовності до дії, вона ближче всього відповідає уявленню
О. О. Ухтомського про "оперативний спокій" - домінантній установці організму, що
виникає з приводу зовнішнього роздратування в порядку підготовки до майбутньої
роботи.
Одним з найбільш розроблених напрямків у загальній психології, пов'язаних з
вченням про переддіяльнісні психічні стани людини, є теорія установки Д. Н.
Узнадзе. Визначаючи поняття установки, Д. Н. Узнадзе пише: "У разі наявності
потреби і ситуації її задоволення у суб'єкта виникає специфічний стан, який можна
охарактеризувати як спрямованість, як готовність його до здійснення акту, що може
задовольнити цю потребу" (за Д. Н. Узнадзе) [8]. Отже, установка - це стан
готовності певним чином задовольнити дану потребу. Спеціальні досліди дозволили
Д. Н. Узнадзе зробити висновок, що установка як готовність, спрямована до певної
активності, є особливістю діяльності "цілісної особистості". Установка, на думку Д.
Н. Узнадзе, характеризує стан особистості, який неможливо вивести з "особистих"
понять про психічні процеси, а також з особистих характеристик діяльності
периферичних частин окремих аналізаторів. Грунтуючись на концепції про те, що
необхідними умовами прояву установки є потреби людини і виникла ситуація, Д. Н.
Узнадзе визначив установку як готовність до певної активності, яка залежить від
наявності потреби і об'єктивної ситуації її задоволення. F. H. Allport писав, що
установка - це стадія, яка зароджує будь-який поведінковий акт [10].
Визначення ієрархічної підструктури психічного стану представляється нам
важливим не тільки в теоретичному плані, але і в методологічному, так як підкреслює
необхідність різнобічного комплексного підходу до дослідження цього явища.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження
проведене відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи Міністерства
України у справах сім’ї, молоді та спорту 2006–2010 рр. за темою 2.4.12.1 п
«Психолого-педагогічне обґрунтування підвищення ефективності спортивної
діяльності та відновлювальних процесів після фізичних навантажень», номер
державної реєстрації 0106U011985. При виконанні даної теми автор проводив
педагогічне тестування спортсменів, яке стосувалось виявлення впливу психічних
станів на результативність їх рухової діяльності.
Мета статті - виявлення ознак психічного стану адекватного цілям і умовам
виконання вправ, при відрізненні конкретних задач, що стоять перед спортсменом на
реалізацію максимального результату.
Методи дослідження:
1. Теоретичний аналіз й узагальнення науково-методичної літератури.
2. Педагогічне спостереження.
3. Фізіологічні методи дослідження.
4. Психологічне тестування.
5. Методи математичної обробки даних.
Результати дослідження та їх обговорення. Розгляд взаємозв'язків
досліджуваних параметрів відбувався за допомогою факторного аналізу.
На рис.1 представлені показники досліджуваних паpаметрів зі значимими
вагами, що увійшли до трьох чинників і складали 44,8% загальної дисперсії.
Перший фактор (17,7% загальної дисперсії) інтерпретується нами як
"успішність діяльності", так як у нього увійшов пaраметр 1. Розгляд цього чинника
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свідчить про те, що успішність в реалізації максимального результату у веслуванні на
байдарках пов'язана з коефіцієнтом використання кисню, з високою самооцінкою
настрою, з показниками оптимального темпу рухів, що відображають активну рухову
установку, яка була перед діяльністю.
У другий фактор (14,4% дисперсії) увійшли три показники, що характеризують
стан системи дихання, ХОД, БЕП і ЧР. Цей фактор названий "функціональним
станом". Розгляд показників, що входять до нього підтверджує положення,
висловлене під час аналізу результатів велоергометричного експерименту з юними
спортсменами про те, що відносно низький вихідний рівень БЕП є інформативним
показником сприятливого стану перед "роботою на витривалість". Іншим таким
показником виявився короткий час простої сенсомоторної реакції, що підтверджує
численні дані про зв'язок ЧР з функціональним станом спортсменів.
Третій фактор (12,7% дисперсії) інтерпретується як "активність", так як його
складають показники задоволеності тренуванням - специфічна активність і помилки
при відтворенні мікроінтервалу часу і заданого зусилля зі знаками, відповідними
швидшому відліку часу і пеpeвищенню необхідного зусилля, що, за численними
літературними даними, також пов'язане з наростаючим збудженням чи активністю .

Рис. 1. Значимі факторні ваги показників психічного стану спортсменів,
отриманих до навантаження, показників успішності їх діяльності та функціонального
стану
Примітка: 1 - педагогічна оцінка успішності; 2 - ХОД; 3 - КВО2 ; 4 - ВК2/кг; 5 КП; 6 - Н-й; 7 - ЗТ; 8 - РЧно; 9 - Т-Топт; 10 - Т-Топт / макс; 11 - Диндоз; 12 - ЧР; 13 БЕП.
Інша факторна структура тих же покaзників виявилася тоді, коли всі вони
отримувалися відразу після проходження змагальної дистанції (рис. 2.1, 2.2.)
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Рис. 2.1. Факторна структура показників, отриманих після проходження
спортсменами (чоловіками) змагальної дистанції
Примітка: 1 - педагогічна оцінка успішності діяльності; 2 - ХОД; 3 - КВО2; 4 КП; 5 - П / кг ; 6 - ГДЗ; 7 - РЧно; 8 - Т-Тмакс; 9 - Т-Топт; 10 - Т-Топт/макс; 11 - Динмакс;
12 - Динопт; 13 - Динопт / макс; 14 - Диндоз; 15 - Диндоз.но; 16 - місце у випробуваннях за
спеціальною силовою підготовленістю).

У чоловіків в перший фактор (16,8% дисперсії) увійшли показники
використання кисню (3), самооцінки готовності до змагань (6), зручного темпу руху
(9 і 10) і зручного зусилля (13). Враховуючи ці взаємозв’язки, можна відмітити, що
збереження великої рухової активності після виконання навантаження пов'язане з
високою самооцінкою самого інтегративного показника стану спортсмена – його
готовності до змагання.
У другий фактор (15,02% дисперсії) увійшли три показника динамометрії (11,
12, 14), що характеризують збереження після навантаження установки на
максималізацію зусиль.
У третій фактор (14,0% дисперсії) увійшли з негативними знакaми показники
ХОД, КП, П / кг і з позитивним знаком Диндоз.но. У психології спорту відомі факти
про те, що перевищення заданого зусилля часто спостерігається у спортсменів, які
відчувають себе некомфортно, незадоволених своєю спортивною діяльністю.
Цим можна пояснити зв'язок показників, що складають третій чинник. Інша
факторна структура виявлена у жінок. У дорослих спортсменів-веслярів чітко
простежується вплив статевого диморфізму на взаємозв'язок показників після
навантаження.
У перший фактор (23,8% дисперсії) у жінок, поряд з високою самооцінкою
готовності до змагань, увійшли показники, що свідчать про збереження після
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навантаження активації рухових компонентів психологічного стану спортсмена:
тенденція до передчасних РЧ (7), Т-Тмакс (8), Динмакс (11), Динопт (12).

Рис. 2.2. Факторна структура показників, отриманих після проходження
спортсменами (жінками) змагальної дистанції
Примітка: 1 - педагогічна оцінка успішності діяльності; 2 - ХОД; 3 - КВО2; 4 КП; 5 - П / кг ; 6 - ГДЗ; 7 - РЧно; 8 - Т-Тмакс; 9 - Т-Топт; 10 - Т-Топт/макс; 11 Динмакс; 12 - Динопт; 13 - Динопт / макс; 14 - Диндоз; 15 - Диндоз.но; 16 - місце у
випробуваннях за спеціальною силовою підготовленістю).
Таким чином, перший фактор тут, як і у чоловіків, свідчить про те, що
збереження високої рухової активності після навантаження сприяє високій
самооцінці готовності до змагання.
Другий фактор (21,6% дисперсії) складають усього два показника педагогічна
оцінка успішності (1, зі знаком "+") і помилка при відтворенні заданого зусилля (14,
зі знаком «-»). Отже, успішність реалізації максимального результату у веслуванні
пов'язана у жінок з точним управлінням рухами по параметру інтенсивності
прикладених зусиль.
У третьому факторі (17,1% дисперсії) два показника з протилежними знаками,
що свідчать про те, що кращі місця у випробуваннях з силової підготовленості (16)
займають жінки з великим кисневим пульсом (4).
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Таблиця 1
Умовні позначення визначаємих факторів та одиниці їх виміру
№
з/п
1.
2
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Показники

Умовні
Одиниці вимірювання
позначення
Усвідомлювані показники психічного стану спортсменів
Самооцінка настрою
Н-й
Бали
Готовність до змагань
ГдЗ
Бали
Задоволеність ходом тренувального процесу
ЗТ
Бали 10-ступеневої
шкали «градусник»
Рухові показники психічного стану спортсменів
Помилка при відтворенні 7-секундного інтервалу
РЧ
с
(реакція на час)
Напрямок помилок РЧ
РЧно
ум. од
Час простої реакції на звуковий подразник
ЧР
ум. од
Максимальна кількість рухів за 10 с – теппінг-тест
Т-Тмакс
Відносна величина
Оптимальна кількість рухів за 10 с
Т-Топт
Відносна величина
Відношення оптимальної кількості рухів до
Т-Топт/макс
Відносна величина
максимальної
Максимальне зусилля при ручній динамометрії
Динмакс
кг
Зручне зусилля при ручній динамометрії
Динопт
кг
Відношення оптимального зусилля до максимального
Динопт/макс
ум. од
при ручній динамометрії
Помилка при відтворенні заданого зусилля
Диндоз
кг
Напрямок помилки при Диндоз
Диндоз.но
ум. од
Вегетативні показники психічних станів і функціонального стану організму спортсменів
Біоелектропотенціометрія
БЕП
ма
Хвилинний обсяг дихання
ХОД
л/хв.
Коефіцієнт використання кисню
КВО2
мл
Використання кисню на 1 кг маси тіла
ВК2/кг
мл/хв./кг
Кисневий пульс
КП
ВК2•хв/кг
Потужність на 1 кг маси тіла
П/кг
кгм•с/кг

Висновки: Проведене дослідження дозволило визначити ознаки психічних
станів, які надають позитивне і негативне значення впливу на результативність
звичайної тренувальної діяльності і на можливість реалізації максимального
результату.
Перспективою подальших досліджень є подальше дослідження чинників
стану спортсменів, що сприяють і перешкоджають досягненню максимального
результату в роботі на витривалість.
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АНОТАЦІЇ

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВСПОРТСМЕНІВ ШЛЯХОМ ВРАХУВАННЯ ЇХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ
Андрій Титович
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
В статті аналізувалися дані про ознаки психічних станів, які надають позитивне і
негативне значення впливу на результативність звичайної тренувальної діяльності і на
можливість реалізації максимального результату. Головним завданням професійної підготовки в
будь-якому виді діяльності людини, і в спорті в тому числі, є формування у неї психічного стану
готовності до засвоєння знань, умінь та навичок. Особливо це є значущим в напружених видах
діяльності . Суттєвим є те, що успішність людини в таких видах діяльності можлива лише при
досягненні суб’єктом оптимального рівня професійно важливих психічних станів. Причому ці
стани повинні переживатись людиною і бути усвідомленими і оціненими нею як актуальні (або
необхідні) у даний період часу .
Ключові слова: тренування, психічний стан, теппінг-тест, біоелектропотенціометрія.
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ ПУТЕМ УЧЕТА ИХ ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
Андрей Титович
Сумской государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко
В статье анализировались данные о признаках психических состояний, которые дают
позитивное и негативное значение влияния на результативность обычной тренировочной
деятельности и на возможность реализации максимального результата. Главным заданием
профессиональной подготовки в каком-либо виде деятельности человека, и в спорте в том числе,
есть формирование у него психологического состояния готовности к усвоению знаний, умений и
навыков. Особенно это значимо в напряженных видах деятельности. Весомым есть то, что
успешность человека в таких видах деятельности возможна только при достижении субъектом
оптимального уровня профессионально-важных психологических состояний. Причем, эти
состояния должны переживаться человеком и быть осмысленным и оцененным ним как
актуальные (или необходимые) в данный период времени.
Ключевые
слова:
тренировка,
психическое
состояние,
теппинг-тест,
биоэлектропотенциометрия.
INDIVIDUALIZATION MANAGEMENT TRAINING PROCESS STUDENT-ATHLETES
BY THEIR CONSIDERATION OF MENTAL STATES
Andrei Titovich
Sumy State Pedagogical University named after Makarenko
In this article were analyzed information about signs of psychological states which give positive
and negative meaning of influence on the results of normal training, activity and the opportunity of
realizing the highest possible result.
The main task of professional training in any kind of men`s activity, including sport, is forming
psychological state of readiness for mastering skills, habits and knowledge. Especially significant it is
in activities that require tension. Man`s success in such kinds of activity is possible only if subject gains
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an optimal level in professionally important psychological states. These states are to be experienced by
man and be realized evaluated as relevant (or necessary) at the time given.
Key words: training, psychological condition, tepping-test, bioelectropotentiometria.

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ФІЗИЧНОГО
САМОВДОСКОНАЛЕННЯ СТУДЕНТОК ВНЗ
Валерія Тищенко, Максим Малиш
Запорізький національний університет, Запоріжжя
Постановка проблеми. Фізичне виховання – невід’ємна частина загальної й
спеціальної культури особистості сучасного фахівця, складова фундаменту його
фізичного, духовного благополуччя та успіху у виробничій діяльності. Воно слугує
якісною динамічною характеристикою рівня розвитку й реалізації можливостей
людини, забезпечує біологічний потенціал його життєдіяльності, необхідний для
гармонічного розвитку, прояву соціальної активності, творчої праці. Збереження та
зміцнення здоров’я студентської молоді є одним з найбільш важливих завдань
сучасного суспільства. Необхідною передумовою успішної реалізації фізичного
виховання у вищих навчальних закладах є формування позитивних мотиваційних
установок та звички до системних занять фізичними вправами. Проте, як показує
досвід та численні наукові дослідження, більшость студентів не мають належної
мотивації до занять фізичною культурою, вони без зацікавлення відносяться до цього
важливого предмету.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фізичне ховання у вищій школі є
навчальною дисципліною, що формує загальну і професійну культуру особи
майбутнього фахівця. Вона дає студентові необхідні знання, уміння і навички,
впливає на формування потреби в систематичному фізичному вдосконаленні.
Теоретичний матеріал формує світоглядну систему науково-практичних знань і
відношення студентів до фізичної культури. Ці знання необхідні, аби розуміти
природні і соціальні процеси функціонування фізичної культури суспільства і особи,
вміти їх творчо використовувати для професійно-особистісного розвитку,
самовдосконалення, організації здорового способу життя [6].
Як зазначають вчені навчання у вищій школі відбувається під впливом стимулів,
бажань і мотивів, які спонукають студента до дії та утворюють мотиваційну сферу
[1,3,4]. Саме з їх дією пов’язані досягнення мети й успіхів у навчанні. Навчальний
процес як спосіб студентської діяльності – це професійна освіта, розвиток уміння
приймати самостійні рішення, виховання особистості. Тому він має орієнтуватися не
тільки на засвоєння знань, а й на розвиток особистості, передусім на вивчення і
врахування її мотиваційної сфери [5].
Отже для того, щоб особистість, яка навчається, включалась в роботу, потрібно,
щоб завдання, які поставлені перед нею, протягом навчальної діяльності, були не
тільки зрозумілі, а й внутрішньо прийняті. Викладач має не тільки правильно
викладати певну дисципліну, а також шляхом спілкування уміти викликати ентузіазм
і довести цінність того, чому він навчає [2,7]. Отже обрана тема дослідження є
актуальною на сьогоднішній день.
Об’єктом даного дослідження є вивчення формування мотивації до фізичного
самовдосконалення студенток ВНЗ.
Предмет дослідження: спортивно-оздоровчі потреби студенток, ставлення їх до
запропонованої методики проведення занять з фізичного виховання.
Мета дослідження – визначити спортивно-оздоровчі потреби студенток 2-4
курсів, та рівень їх задоволення в умовах вищого навчального закладу, а також
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вивчити ставлення дівчат до запропонованої методики проведення занять з фізичного
виховання та рівня задоволення їх змістом під час навчання.
У зв’язку з метою дослідження перед роботою були поставлені наступні
завдання:
1. З’ясувати, яким мотивам викладачі фізичного виховання ВНЗ віддають
перевагу у формуванні мотивації студенток до фізичного виховання.
2. Виявити спортивно-оздоровчі потреби студенток 2-4 курсів та рівень їх
задоволення в умовах вищого навчального закладу.
3. Визначити ставлення студенток до запропонованої методики проведення
занять з фізичного виховання та рівня задоволення їх змістом під час навчання.
Методи дослідження – аналіз та узагальнення літературних джерел, педагогічні
спостереження за фізичним вихованням студентів, опитування викладачів кафедри
фізичного виховання, анкетування, оцінка рівня мотивації студенток, опитування,
методи математичної статистики.
Результати досліджень та їх обговорення. Дослідження проводилося у
Запорізькому національному університеті з вересня 2014 року по березень 2015 року.
Також нами проведено анкетування студенток 2-4 курсів щодо визначення їх
спортивно-оздоровчих потреб та рівень їх задоволення в умовах вищого навчального
закладу, а також визначення ставлення дівчат до запропонованої методики
проведення занять з фізичного виховання в загальній кількості 135 осіб.
Організація дослідження. Серед основних форм занять, яким дівчата надають
перевагу на дозвіллі є заняття за комп’ютером, перегляд телепередач, зустрічі з
друзями, читання літератури та азартні ігри – ці види занять посіли перші місця у
ранговому переліку. Заняття спортом та відвідування змагань не користуються серед
дівчат популярністю. Лише 8,3% опитаних дівчат займаються спортом та 7%
відвідують спортивні змагання. Імовірно існуючі організаційні форми занять спортом
не сприяють активному включенню дівчат до спортивної діяльності.
Звертає на себе увагу той факт, що значущість занять спортом від курсу до
курсу знижується. На четвертому курсі лише 6,3% опитаних свідчать про
продовження занять спортом у вільний від навчання час. Це найнижчий рейтинг
серед інших видів занять на дозвіллі. Кількість дівчат, які відвідують змагання на
третьому і на четвертому курсах дещо вища, ніж на другому. Імовірно ті, що
припинили тренуватися, переключилися на відвідування змагань. У ранговому
списку цей захід посідає шосту позицію. Вищенаведені результати знову ж таки
підтверджують те, що фізична культура і спорт у житті дівчат не набули належного
значення, перевага надається інтелектуальним розвагам та пасивному відпочинку.
На різних курсах навчання запропоновані студентками заходи щодо покращення
змісту занять мають різну рангову структуру. Лише пропозиція щодо зміни змісту
занять та надання можливості займатися фізичними вправами за вибором посідають
чільні місця на всіх курсах. Такої думки дотримуються більше двох третин опитаних
на кожному курсі. Відповідно рис. 1, досить багато студенток вважають доцільним
обов’язкові заняття з фізичного виховання будувати на матеріалі одного виду спорту.
Кількість таких відповідей становить 43,8%. Майже п’ята частина (18,2%) дівчат
хотіли б займатися різними видами спорту, 16% – вважають доцільними заняття
загальною фізичною підготовкою (ЗФП), 10,5% студенток не визначилися щодо
доцільного змісту занять з фізичного виховання. Найменша кількість (7,5%)
опитаних вважають доцільними заняття лише професійно-прикладною фізичною
підготовкою (ППФП).
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Рис.1 Доцільний зміст занять з фізичного виховання студенток вищого
педагогічного навчального закладу, %
Аналіз відповідей студенток щодо доцільного змісту занять з фізичного
виховання дозволив виявити цікаву закономірність – кількість тих, які хотіли б на
обов’язкових заняттях з фізичного виховання займатися одним або кількома видами
спорту від курсу до курсу зростає, а тих, які надають перевагу традиційному змісту
занять – зменшується.
Одне із питань анкети пропонувало обрати найбільш привабливий для кожної
студентки вид спорту, яким би вона хотіла займатись на заняттях з фізичного
виховання (рис.2).

Рис.2 Найбільш бажаний вид спорту на заняттях з фізичного виховання
студенток вищого педагогічного навчального закладу, %
Так, найбільша кількість студенток 2-го курсу (22%) бажає займатись
ритмічною гімнастикою, волейболом (17,2%) та плаванням (16,5%). У студенток 3-го
курсу на першому місці серед видів спорту, яким вони хотіли б займатись на заняттях
з фізичного виховання, були: ритмічна гімнастика – 24%, на другому місці – плавання
– 17,2%, на третьому – волейбол – 16,5%. На 4-му курсі вподобання виду спорту такі:
ритмічна гімнастика – 20,6%, плавання – 18,4%, волейбол – 17,2%. Аналізуючи
відповіді загальної кількості респондентом на це запитання, виявили, що 21,4%
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студенток на заняттях з фізичного виховання бажають займатись ритмічною
гімнастикою, 7,4% – міні-футболом, 16,8% – волейболом, 9,6% – туризмом, 17,2%–
плаванням, 6% – баскетболом. Інші відповіді не відповідають і 5% кожна.
Висновки: 1. Викладачі фізичного виховання віддали перевагу при формуванні
у студенток мотивації до занять фізичними вправами основному мотиву фізичного
самовдосконалення, як другорядному – процесуальному, а також емоційному
компоненту у структурі інтересу до занять фізичними вправами. Перешкодою у
формуванні мотивації у студенток до занять фізичними вправами більшість
викладачів назвали відсутність у них бажання до занять.
2. Встановлено, що найголовнішим мотивом відвідування занять з фізичного
виховання є необхідність отримання залікової оцінки. Ставлення респонденток до
навчальних занять фізичним вихованням позитивне, але оцінка традиційного змісту
занять за розкладом – негативна. Майже 90% студенток не висловили в ході
опитування бажання займатись на заняттях з фізичного виховання загальною
фізичною підготовкою за традиційною програмою.
4. Серед найбільш бажаних видів спорту на заняттях з фізичного виховання
студентки називають ритмічну гімнастику, плавання, волейбол.
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АНОТАЦІЇ

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ФІЗИЧНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ
СТУДЕНТОК ВНЗ
Валерія Тищенко, Максим Малиш
Запорізький національний університет
У ході дослідження виявлено, що викладачі фізичного виховання віддали перевагу при
формуванні у студенток мотивації до занять фізичними вправами, як основному мотиву,
фізичному самовдосконаленню, а перешкодою у її формуванні назвали відсутність у дівчат
бажання до занять. Майже половина опитаних дівчат ніколи не займається фізичними вправами
у позанавчальний час. Виявлено, що лише близько 15% студенток не хворіють і систематично
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відвідують заняття з фізичного виховання упродовж навчального року. Встановлено, що
найголовнішим мотивом відвідування занять з фізичного виховання є необхідність отримання
залікової оцінки. Ставлення респонденток до навчальних занять фізичним вихованням
позитивне, але оцінка традиційного змісту занять за розкладом – негативна. Найбільш суттєвим
заходом підвищення рівня мотивації студенток до занять фізичним вихованням під час навчання
у ВНЗ є поліпшення якості змісту навчальних занять.
Ключові слова: студентки, вправа, мотивація, фізичне виховання.
ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ФИЗИЧЕСКОМУ
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СТУДЕНТОК ВУЗОВ
Валерия Тищенко, Максим Малыш
Запорожский национальный университет
В ходе исследования выявлено, что преподаватели физического воспитания предпочли при
формировании у студенток мотивации к занятиям физическими упражнениями, как основному
мотиву, физическом самосовершенствованию, а препятствием в формировании назвали
отсутствие у девушек желание к занятиям. Почти половина опрошенных девушек никогда не
занимается физическими упражнениями во внеучебное время. Выявлено, что только около 15%
студенток не болеют и систематически посещают занятия по физическому воспитанию в течение
учебного года. Установлено, что главным мотивом посещения занятий по физическому
воспитанию является необходимость получения зачетной оценки. Отношение респонденток к
учебным занятиям физическим воспитанием положительное, но оценка традиционного
содержания занятий по расписанию - отрицательная. Наиболее существенным мерой повышения
уровня мотивации студенток к занятиям физическим воспитанием во время учебы в вузе
является улучшение качества содержания учебных занятий.
Ключевые слова: студентки, упражнение, мотивация, физическое воспитание.
BUILDING MOTIVATION TO PHYSICAL SELF-IMPROVEMENT OF FEMALE
STUDENTS HEI
Valery Tishchenko, Maxim Malysh
Zaporizhzhya National University
In the study found that the physical education teachers prefer students during the formation of
motivation to exercise, as the main motive, physical self-improvement, and an obstacle in its formation
is the lack of girls desire to attend classes. Almost half of respondent’s girls never engaged in physical
exercises outside the classroom. Found that only about 15% of students do not get sick and regularly
attend classes in physical education during the school year. Established that the most important motive
for attending classes on physical education is the need to obtain record-assessment. The attitude of the
respondents to the physical education classes positive score but traditional content classes on schedule no. The most significant event raising motivation of students in physical education while studying at the
university is to improve the quality of the content of the training sessions.
Кеуwords: female students, exercise, motivation, physical education.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ
КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА УСПІШНІСТЬ
СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Інна Толкунова, Олександра Голець
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми. Вдосконалення сучасної системи підготовки
спортсменів включає питання побудови структури вдосконалення технічної,
тактичної та інших аспектів процесу підготовки спортсменів [5,8,9]. Однак,
незважаючи на детальну розробку багатьох аспектів підготовки спортсменів у спорті
вищих досягнень, психологічні сторони процесу спортивної діяльності вивчені все
ще недостатньо.
В процесі вивчення динаміки ціннісно-смислових утворень особистості
спортсмена було зроблено висновок, що ціннісно-смислова сфера особистості є
важливою складовою успішності в спорті, тому що вона включає уявлення й поєднує
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різні мотиваційні утворення: життєві настанови й позиції, світогляд і переконання,
цілі й домагання, ідеали, які є значущими для спортсмена і певним чином впливають
на процес спортивного вдосконалення. Таким чином, аналіз наявних даних показує,
що проблема вивчення ціннісних орієнтацій особистості спортсмена не була
предметом спеціальних досліджень і вимагає більш глибокого вивчення, що
визначило актуальність теми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фахівці, які займаються проблемами
психології спорту, вивчали питання ціннісних орієнтацій [4,7] та смислових сфер
кваліфікованих спортсменів, а також різні форми психологічного забезпечення
спортивної діяльності. Слід виділити низку досліджень, присвячених аналізу
психологічних особливостей особистості спортсмена [2,7]. Проблематика
особистості спортсмена як суб’єкта спортивної діяльності вимагає більш глибокого й
ретельного вивчення та залишається актуальною. Спортсмен та його внутрішній світ
часто були поза полем зору спортивних фахівців, серед яких і психологи, а
психологічна проблематика особистості спортсмена повинна стати предметом
постійного вивчення.
У відповідних наукових роботах є фрагментарні дані досліджень ролі й
необхідності формування ціннісно-смислової сфери особистості спортсмена. Проте,
в них відбиті лише загальні уявлення про морально-вольові аспекти спортивної
підготовки, а також проблеми особистісної адаптації у професійному самовизначенні
фахівців з фізичного виховання та спорту [6]. Що ж стосується детального вивчення
тих перетворень, яким підлягає вся мотиваційна сфера особистості, її спрямованість
на різних етапах спортивного вдосконалення, то такі дані практично відсутні в
доступній нам літературі [1,3]. В той же час великого значення набуває проблематика
особистості спортсмена через те, що зміст і цінності створюють у свідомості ту мету,
яка стимулює спортсмена до досягнення більш високого результату [3,10].
Основні напрямки досліджень проблеми ціннісних орієнтацій розглядаються як
підґрунтя спрямованості суб’єкта діяльності. Аналіз останніх досліджень і
публікацій дозволив визначити, що успішність у спорті супроводжують особистісні
змісти й цінності спортсмена [4,8]. Встановлено, що серед чинників, які
обумовлюють формування особистості, здатної до самореалізації, центральне місце
належить ціннісним орієнтаціям, що детермінують напрямок і рівень активності
суб’єкта, становлення його особистості. Опираючись на динаміку ціннісних
орієнтацій можна здійснити перебудову свідомості особистості й включитися в її
реалізацію. Ціннісні орієнтації мають велике значення для формування активної
особистості і її готовності до подолання труднощів, будучи центральним
особистісним утворенням, що виконує регулятивні функції в становленні
мотиваційної, вольової й емоційної сфери суб’єкта.
Ціннісні орієнтації за своєю значущістю є такими, що визначають сенс життя
спортсмена. Формування й динаміка ціннісних орієнтації спортсмена надають змісту
і цілям особливого значення, задають ракурс бачення діяльності (дій, операцій) і
самого себе у процесі їх здійснення.
Дослідження виконувались на кафедрі психології і педагогіки НУФВСУ за
Тематичним планом НДР Міністерства освіти і науки України на 2012-2014 рр.; тема
2.19 «Детермінанти психологічного супроводу і педагогічних способів
удосконалення підготовки спортсменів у різних видах спорту» (№ держреєстрації
0111U001727).
Постановка завдання – дослідити прояви ціннісних орієнтацій спортсмена та
їх вплив на успішність змагальної діяльності.
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Методи дослідження. Вибір методів визначався необхідністю системного
вивчення різних аспектів дослідження, одержання достовірних даних, коректною
математичною обробкою матеріалів дослідження.
Для досягнення поставленої мети і завдань використані такі методи
дослідження: узагальнення науково-методичної, психолого-педагогічної та
спеціальної літератури з проблеми дослідження; методи психодіагностики;
педагогічне спостереження у процесі тренувальної та змагальної діяльності;
методи математичної статистики.
Дослідження проводилися зі спортсменами, які входять до складу національних
збірних команд України в різних видах спорту, а також зі студентами НУФВСУ, які
спеціалізуються у таких групах видів спорту: спортивні єдиноборства, циклічні,
складнокоординаційні та спортивні ігри.
У дослідженнях взяли участь 143 кваліфікованих спортсменів віком від 16 до 23
років, а також студенти НУФВСУ (кваліфікація спортсменів від 1 розряду до
МСМК).
Результати досліджень та їх обговорення. Дослідження проводилися за
методикою В.Ф.Сопова «Морфологічний тест життєвих цінностей» (МТЖЦ) [10]. В
результаті досліджень домінуючих життєвих цінностей і найбільш значущих сфер
життя у кваліфікованих спортсменів була виявлена значна перевага цінності
«досягнення» (6,72 стена). На другому місці - життєва цінність «духовне
задоволення» (6,23 стена) і на третьому – «соціальні контакти» (6,18 стена) (рис. 1).

Рис. 1. Показники виразності термінальних цінностей у кваліфікованих
спортсменів (n=143):
1 – власний престиж;
2 – матеріальне становище;
3 – креативність;
4 – збереження індивідуальності;
5 – розвиток себе;
6 – соціальні контакти;
7 – духовне задоволення;
8 – досягнення
За результатами аналізу літературних джерел [4,5,8], основною метою
професійного спортсмена є досягнення максимально можливого результату в
обраному виді спорту. Тому ми опирались на припущення, що спортсмени, які брали
участь у наших дослідженнях, зосереджені на досягненні високих спортивних
результатів і плануванні подальшої спортивної кар’єри.
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Серед домінуючих життєвих сфер у спортсменів (рис. 2) – «фізична активність»
(7,39 стена), яка має достовірні відмінності з іншими показниками життєвих сфер
(p<0,05), такими як «захоплення» (6,18 стена) і «професійне життя» (6,09 стена).

Рис. 2. Показники життєвих сфер у кваліфікованих спортсменів (n=143):
1 – громадське життя;
2 – освіта і навчання;
3 – сімейне життя;
4 – професійне життя;
5 – захоплення;
6 – фізична активність
У результаті дослідження взаємозв’язків окремих термінальних цінностей зі
значущими життєвими сферами спортсменів ми одержали наступні дані,
представлені в табл. 1. На домінуючу цінність «досягнення» найбільший вплив
мають сфери «освіта і навчання» (r = 0,724, p < 0,01) і «фізична активність» (r =
0,706, p < 0,01). Високий взаємозв’язок сфери «професійне життя» і цінності
«креативність» (r = 0,717, p < 0,01) свідчить про значущість творчого підходу у
змагальній і тренувальній діяльності. Показник «креативність» важливий в тих
випадках, коли мова йде про підвищену чутливість спортсмена до проблем, до
дефіциту або суперечливості знань, до дій з визначення цих проблем, з пошуку їх
розв’язання на підставі висування гіпотез, з перевірки й зміни гіпотез, з формування
результату розв’язання. Таким чином, спортсмени, у яких домінує ця цінність,
відрізняються прагненням до реалізації своїх творчих можливостей, внесенням
різних змін в усі сфери свого життя, бажанням уникати стереотипів, зокрема й у
спортивному житті, і не боятися застосовувати нові підходи й технології в
тренувальному і змагальному процесі.
При дослідженні особливостей ціннісної ієрархії у спортсменів різної гендерної
відмінності встановлено, що вони досить схожі, але мотивація у жінок перебуває на
більш високому рівні, ніж у чоловіків. Що стосується виразності життєвих сфер, то у
жінок вони більш виражені, ніж у чоловіків, зокрема сфера «професійне життя».
У процесі нашого дослідження було визначено особливості прояву
термінальних цінностей у спортсменів різних вікових груп. У групі випробовуваних
віком 16-19 років перше місце посідає цінність «досягнення» (7,07 стена), це
підтверджує той факт, що для спортсмена основним є власні досягнення і, що дуже
важливо, це – індивідуальне зростання насамперед спортивного результату. На
другому місці – «духовне задоволення» (6,57 стена), на третьому місці – «соціальні
контакти» (6,49 стена).
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Таблиця 1
Кореляційні зв’язки між термінальними цінностями й показниками
життєвих сфер у кваліфікованих спортсменів (n=143, p<0,01)

духовне задоволення

креативність

активні соціальні
контакти

власний престиж

досягнення

високе матеріальне
становище

Професійне життя
Освіта і навчання
Сімейне життя
Громадське життя
Захоплення
Фізична активність

0,691
0,728
0,623
0,676
0,739
0,626

0,670
0,666
0,499
0,598
0,669
0,563

0,717
0,706
0,512
0,643
0,698
0,548

0,643
0,756
0,658
0,667
0,690
0,674

0,575
0,576
0,612
0,620
0,665
0,617

0,646
0,724
0,659
0,670
0,678
0,706

0,669
0,599
0,692
0,574
0,599
0,597

збереження власної
індивідуальності

Життєві сфери

Саморозвиток

Термінальні цінності

0,643
0,647
0,574
0,598
0,726
0,630

У віковій групі віком 20-22 роки домінує така ж життєва цінність, як і в першій,
– «досягнення», її значення – 6,4 стена. Цінності «соціальні контакти» (5,94 стена) і
«духовне задоволення» (5,84 стена) посідають друге й третє місця відповідно. Згідно
з кореляційним аналізом показник «досягнення», що посідає перше місце в рейтингу,
має достовірні кореляційні зв’язки з показниками «креативність», «духовне
задоволення», «розвиток себе», «активні соціальні контакти» і «збереження
індивідуальності».
Отже, «досягнення» характеризується більш зрілою сферою життєвих
цінностей у спортсменів у віковій групі 20-22 роки. Це виявляється в розвитку
креативності, духовної сфери й розширенні активних соціальних контактів при
збереженні індивідуальності. Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок
про те, що активна соціальна поведінка спортсменів у віковій групі 20-22 роки
характеризується розвитком зовнішніх і внутрішніх життєвих, духовно-моральних
цінностей, що свідчить про більш зрілу сферу життєвих цінностей.
У третій віковій групі (вік 23 і старше) домінує життєва цінність «креативність»
(6,81 стена), що підкреслює важливість творчого мислення в старшому віці. Друге й
третє місце посідають «досягнення» (6,45 стена) і «духовне задоволення» (6,36 стена)
відповідно.
Результати дослідження особливостей прояву життєвих сфер у спортсменів
різних вікових груп показали, що в усіх домінує сфера «фізична активність». У
спортсменів 16-19 років сфера «фізична активність» займає 7,63 стена, сфера
«захоплення» – 6,3 стена, «професійне життя» – 6,22 стена. У віковій групі 20-22
роки життєва сфера «фізична активність» має 7,26 стена, на другому місці –
«захоплення» (6,08 стена) і на третє місце виходить життєва сфера «сімейне життя»
(5,98 стена). У спортсменів від 23 років і більше на першому місці – «фізична
активність» (7,18 стена), але на другому – «професійне життя» (6,45 стена) і на
третьому й четвертому сфери «освіта і навчання» (6,18 стена), і «захоплення» (6,18
стена).
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Таким чином, можна зробити висновки:
1. Вивчення ціннісних орієнтацій особистості спортсмена у процесі
тренувальної та змагальної діяльності є важливою складовою успішності у спорті,
оскільки вона поєднує життєві настанови, позиції, світогляд і переконання, цілі й
звершення, а також ідеали, які є значущими для спортсмена та певним чином
впливають на процес спортивного вдосконалення.
2. Формування ціннісних орієнтацій особистості здійснюється послідовно через
процеси самореалізації як чинника успішності у спортивній діяльності. Перевага дії
того або іншого механізму формування ціннісної системи визначається складним
комплексом внутрішніх психологічних чинників, особливість і ступінь виразності
яких відповідають досягнутому рівню індивідуального розвитку в процесі
багаторічної підготовки.
Домінуючою життєвою сферою у кваліфікованих
спортсменів різних видів спорту є «фізична активність», на формування якої
впливають інші сфери, як то «захоплення», «професійне життя», «освіта і навчання».
3. Серед термінальних цінностей, що переважають у кваліфікованих
спортсменів, виділяються «досягнення» (6,73 стена), «духовне задоволення» (6,23
стена) і «соціальні контакти» (6,18 стена). Рівень достовірних відмінностей між
показником цінності «досягнення» та іншими показниками термінальних цінностей –
p<0,05. Між показниками цінностей «соціальні контакти» і «духовне задоволення» і
показниками цінностей «власний престиж», «матеріальне становище» виявлені
достовірні відмінності (p<0,05). Цінність «досягнення» у жінок перебуває на більш
високому рівні, ніж у чоловіків, у яких серед усіх досліджуваних термінальних
цінностей переважає тільки «духовне задоволення».
4. Виявлено, що особливості прояву термінальних цінностей у спортсменів
таких вікових груп як: у вікових групах 16-19 років і 20-22 роки співпадають: перше
місце посідає цінність «досягнення» (7,07 і 6,4 стена) відповідно, друге й третє місце
– «духовне задоволення» (6,57 і 5,84 стена) і «соціальні контакти» (6,49 і 5,94 стена)
відповідно. У третій віковій групі (23 роки й старше) відзначається домінування
життєвої цінності «креативність» (6,81 стена), друге й третє місце посідають
«досягнення» (6,45 стена) і «духовне задоволення» (6,36 стена), що свідчить про
важливість творчого мислення у старшому віці.
Крім того, у спортсменів різних вікових груп (16-19 років, 20-22 роки й 23 роки
й старше) однаково домінує сфера «фізична активність» (7,63, 7,26, 7,18 стена), на
другому місці – сфера «захоплення» (6,3, 6,08 і 6,18 стена) відповідно. На третьому
місці виявлено різницю: у спортсменів 16-19 років – «професійне життя» (6,22
стена), 20-22 роки – «сімейне життя» (5,98 стена), у спортсменів від 23 років і старше
– сфера «освіта і навчання» (6,18 стена).
Розвиток системи ціннісних орієнтацій спортсменів поряд з особистісним
зростанням є підґрунтям для розвитку психологічної стійкості особистості до різного
роду стресових чинників, несприятливого впливу ззовні. Зв’язок ціннісних
орієнтацій зі спрямованістю особистості має безпосереднє ставлення особистості
спортсмена до навколишньої дійсності. Через спрямованість особистості ціннісні
орієнтації знаходять своє вираження в діяльності, а засвоєння норм, правил і вимог
до спортивної діяльності, особливо у спорті вищих досягнень, сприяє кращій
адаптації ціннісних орієнтацій тих, хто займається, в усвідомленні власних.
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АНОТАЦІЇ
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ КВАЛІФІКОВАНИХ
СПОРТСМЕНІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА УСПІШНІСТЬ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Інна Толкунова, Олександра Голець
Національний університет фізичного виховання і спорту України
У статті представлено результати експериментальних досліджень особливості прояву
ціннісних орієнтацій спортсменів різних видів спорту в процесі спортивної діяльності; визначені
відмінності у формуванні термінальних цінностей і життєвих сфер спортсменів різного віку в
процесі тренувальної та змагальної діяльності.
Аналіз результатів досліджень та інтерпретація даних свідчать про те, що за допомогою
зроблених висновків з розвитку ціннісних орієнтацій особистості можна сприяти розвитку
індивідуальної системи ціннісних орієнтацій, яка виражається в більш осмисленому підході
спортсменів до тренувальної та змагальної діяльності.
Ключові слова: ціннісні орієнтації, термінальні цінності, життєві сфери.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УСПЕВАЕМОСТЬ
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Инна Толкунова, Александра Голец
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
В статье представлены результаты экспериментальных исследований особенностей
проявления ценностных ориентаций спортсменов различных видов спорта в процессе
спортивной деятельности; определены различия в формировании терминальных ценностей и
жизненных сфер спортсменов разного возраста в процессе тренировочной и соревновательной
деятельности.
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Анализ результатов исследований и интерпретация данных свидетельствуют о том, что с
помощью сделанных выводов по развитию ценностных ориентаций личности можно
способствовать развитию индивидуальной системы ценностных ориентаций, которая
выражается в более осмысленном подходе спортсменов к тренировочной и соревновательной
деятельности.
Ключевые слова: ценностные ориентации, терминальные ценности, жизненные сферы.
FEATURES OF VALUE ORIENTATIONS OF QUALIFIED ATHLETES AND THEIR
IMPACT ON THE SUCCESS OF SPORTS ACTIVITIES
Inna Tolkunova, Alexander Golets
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
The paper presents the results of experimental studies on features of the athlets value orientations
in various sports during sports activities; by differences in the formation of terminal values and life
spheres of athletes in all ages during training and competitive activities.
Analysis of the results of research and interpretation of the data indicate that by the conclusions
made in developing of the value orientations of the individual can promote individual system values,
which is expressed in a more meaningful approach to sports training and competitive activities.
Keywords: value orientations, terminal values, vital sphere.

МОТИВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ СТУДЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО
АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ
Володимир Фотинюк
Національний авіаційний університет
Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими і практичними
завданнями. У навчально-виховному процесі, пов'язаному з формуванням і
розвитком особистості майбутнього фахівця, виникає необхідність оцінки
ефективності та результативності його підготовки.
Для вирішення проблеми підвищення якості підготовки спеціалістів з вищою
освітою на сучасному етапі необхідне значне поліпшення контролю навчальної
роботи студентів як важливого засобу управління процесом навчання.
Матеріали даної статті відображають результати дослідження науковопедагогічними працівниками кафедри фізичного виховання Національного
авіаційного університету (м. Київ) теми «Удосконалення педагогічних технологій
формування фітнес культури студентів в процесі фізичного виховання. УДК
796.1011.3(047.31) № 0113U».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати нашого дослідження
дають підстави погодитись з думкою дослідників, які аналізуючи мету і завдання
фізичного виховання в системі освіти України стверджують, що у системі
наступності різних рівнів освіти (дошкільної, середньої, вищої) має бути головним
завданням кожного навчального закладу – створення належних умов для задоволення
потреб студентів у систематичних заняттях фізичними вправами. У такому випадку
фізичне виховання студентів можна було б здійснювати через систему факультативів,
гуртків, спортивних секцій, консультаційних пунктів тощо.
Зокрема, за результатами багатьох досліджень (Г. Є. Іванова, 2000; В. П.
Бакурідзе, 2002; В. І. Левків, 2003; М. І. Лук’янченко, 2003; Т. Ю. Круцевич, 2008; О.
Д. Дубогай, 2012; С. М. Канішевський, 2012 та ін.) у переважної більшості студентів
зафіксовано не лише низькі показники здоров’я і незадовільний рівень засвоєння
навчальної програми з фізичного виховання, а також і негативне ставлення до занять
фізичними вправами.
Мета нашого дослідження полягала у встановленні мотиваційної
спрямованості занять фізичними вправами студентів національного авіаційного
університету.
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Організація дослідження. В опитувані брали участь студенти національного
авіаційного університету напряму підготовки – 1001 «Авіація та космонавтика», які
оволодівали спеціальністю 7.100106 – виробництво, технічне обслуговування та
ремонт повітряних суден і авіадвигунів. Опитування проводилось з вересня по
жовтень 2014 року, у якому взяли участь 386 студенти, з них 126 дівчат i 260 юнаків.
Результати досліджень. Розроблені теоретичні основи процесу формування у
студентів потреби в заняттях фізичними вправами дозволили скласти структуровану
анкету.
В цілому анкета умовно складається з трьох частин. До першої частини увійшли
питання загальноінформаційного характеру. Запитання другої частини анкети
дозволяють з’ясувати мотиваційну спрямованість студентів до занять фізичними
вправами. Запитання другої частини анкети, у свою чергу, були згруповані у чотири
умовні блоки. Запитання третьої частини анкети передбачала визначення типу своєї
професії відповідно до класифікації, розробленої Є. Климовим. Відповіді
респондентів на запитання, що відносяться до першого блоку анкети, характеризують
ставлення студентів до занять фізичними вправами. Ці оцінки відображують
емоційні переживання студентів, зокрема привабливість для них занять фізичними
вправами. Мотиваційно-емоційна оцінка фізкультурних занять складалась із
відповідей на запитання «Чи подобались Вам заняття фізичними вправами на уроках
фізичного виховання під час навчання у школі або у різноманітних секціях поза
школою?». Відповіді вказують на те, що позитивне емоційне сприйняття
фізкультурних занять у дівчат складає 28,6%, а у юнаків 37,5%.
Необхідно зазначити, що серед студентів першого курсу близько п’ятої частини
опитаних показали наявність негативного i стільки ж нейтрального ставлення до
занять фізичними вправами. Тобто приблизно у чотирьох з десяти студентів фізична
культура не входить у сферу особистістних інтересів, вони показали слабку
мотиваційну тенденцію до занять фізичними вправами.
Відповіді респондентів на запитання другого блоку анкети дозволили визначити
наявність у студентів розуміння необхідності фізкультурно-оздоровчих занять. Для
цього їм пропонувалось відповісти на запитання, що з’ясовують приналежність
фізкультурної діяльності у досягненні основних ціннісних орієнтирів людини – це
значення фізичної культури для реалізації життєвих планів i збереження здоров’я.
Аналіз відповідей показав, що заняття фізичними вправами є актуальними для 31,2 %
дівчат i 39,1% юнаків.
Значно вище оцінюють студенти заняття фізичними вправами за ознаками
корисності i престижності. Позитивна оцінка значення фізкультурних занять за
ознакою «корисно-шкідливо для здоров’я» у дівчат i юнаків приблизно однакова і
складає відповідно 73,3% i 72,5%.
Дещо нижче студенти оцінили престижність фікультурно-оздоровчих занять.
Відповіді респондентів свідчать, що у зазначеному контексті заняття фізичними
вправами є значущими у 49,4% дівчат i 54,1% юнаків.
Як відомо, зовнішні умови справляють значний вплив на ставлення людини до
різних видів діяльності. Тому нас цікавило, як студенти оцінюють у районі свого
проживання необхідні умови для занять фізичними вправами. Результати показали,
що позитивну оцінку існуючим умовам дають приблизно 15% студентів. 85%
респондентів висловила свое невдоволення умовами для занять i це можна вважати
однією з причин їх небажання брати участь у фікультурно-оздоровчих заняттях.
На запитання «припустимо, що в районі Вашого проживання будуть створені
умови для занять фі зичними вправами (доступними будуть будь-які види занять у
зручний для Вас час)».
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Чи зміниться ймовірна кількість Ваших занять? Стверджувальну відповідь дали
80,1 % дівчат i 92,5 % юнаків.
Таким чином, аналіз відповідей респондентів на запитання другого блоку
анкети в цілому показав, що у студентів позитивна мотиваційна основа дій до занять
фізичними вправами встановлена в середньому у 71,7% дівчат i 75,8% юнаків. Отже
близько шостої частини опитаних студентів показали наявність негативної i,
приблизно стільки ж, нейтральної тенденції дії до занять фізичними вправами.
Відповіді респондентів на запитання, які відносяться до третього блоку другої
частини анкети, характеризували наявність спеціальних процесів, що регулюють і
контролюють реалізацію намірів у фізкультурних заняттях i виконання діяльності.
Відповіді студентів на запитання «Чи займаєтесь Ви фізичними вправами?»
окрім визначення кількості студентів, які є залученими до цих занять, дозволяють
визначити наявність запланованих дій для реалізації індивідуальних інтересів,
мотивів i ціннісних орієнтацій у фізкультурних заняттях. Саме в такому сенсі
трактуються нами відповіді на зазначені запитання. Результати ж є такими –
стверджувально відповіли 43,1% дівчат і 46,6 % юнаків із числа опитаних.
Відповіді на запитання «Чи пробували Ви постійно займатись фізичними
вправами?», дозволяють констатувата наявність функціональної мети. Близько 62,2%
дівчат i 75,8% юнаків дали позитивну відповідь на це запитання.
Таким чином, відповіді студентів дозволили визначити результати
сформованого у них змістовного аспекту позитивної мотивації на етапі реалізації
прагнення, тобто наявність цільової структури i плану реалізації.
Maтepiaли опитування дозволили визначити, що 71,7% дівчат займаються 1 – 3
рази на тиждень, 25,6% – 4 – 5 разів i 2,7% – 6 – 7 разів на тиждень. Опитування
юнаків показало, 41,6% займаються 1 – 3 рази на тиждень, 52,5% – 4 – 5 разів i 5,9%
– 6 – 7 paзів на тиждень.
Таким чином, відповіді респондентів дозволяють виявити у студентів
мотиваційну тенденцію реалізації намірів i виконання фізкультурно-оздоровчих
занять. В середньому позитивна мотиваційиа тенденція встановлена у 59,9% дівчат i
73,0% юнаків.
Аналіз відповідей респондентів на запитання, які відносяться до четвертого
блоку другої частини анкети, дозволив виявити наскільки успішними вважають
студенти свої заняття фізичними вправами – 47,8% дівчат i 62,1% юнаків дали
позитивну стверджувальну відповідь.
Відповіді респондентів на запитання, які з’ясовують рівень фізичної культури
студентів, дозволили з’ясувати, що оцінюють свій рівень як середній приблизно 41 %
дівчат i 27% юнаків. У 34% дівчат i 59% юнаків оцінки знаходяться у діапазоні вище
середнього i високого рівня.
Відомо, що емоційне сприйняття студентами педагога справляє значний вплив
на процес фізичного виховання. Позитивно сприймали вчителя фізичного виховання
під час навчання у середній школі 44,8% дівчат i 47% юнаків, а викладача фізичного
виховання в університеті – 81, 3% дівчат i 86% юнаків.
Результати констатуючого дослідження мотиваційної спрямованості студентів
до занять фізичними вправами дозволяють встановити, що у студентів НАУ
позитивна мотиваційна основа дій до цих занять встановлена в середньому у 75%
опитаних.
Анкета передбачала визначення типу своєї професії відповідно до класифікації,
розробленої Є. Климовим. Респонденти вважають, що дана професія належить до
типу: «людина-техніка» (97,0%); 3,0% респондентів віднесли її до типу «людина740
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людина». Наявність останньої відповіді, на нашу думку, свідчить про вагомість
розуміння студентами людського фактора в цивільній авіації.
Аналіз результатів анкетування дозволив визначити, що професійно значущими
якостями особистості інженера-механіка постають: цілеспрямованість – 88,0%;
наполегливість – 88,0%; старанність – 86,0%; спостережливість – 86,0%;
кмітливість – 85,0%; стійкість – 85,0%; здібність працювати в екстремальних
ситуаціях – 84,0%; самостійність – 84,0%; витримка і самовладання – 83,0%;
сміливість і рішучість – 83,0%; оперативність – 82,0%; дисциплінованість – 82,0%;
порядність – 81,0%; схильність до ризику – 76,0%; емоційна стійкість – 75,0%. Дані
результати роблять можливим обгрунтування складу професійно значущих
психофізіологічних властивостей і фізичних якостей, які необхідно цілеспрямовано
розвивати під час занять з фізичного виховання для забезпечення умов ефективної
трудової діяльності осіб
Висновки. Сформованість у студентів змістовного аспекту позитивної
мотивації на етапі реалізації прагнення, тобто наявністъ цільової структури i плану
реалізації прагнення до занять фізичними вправами в середньому перевищує 70%
опитаних. Відповіді респондентів на запитання анкети дозволяють виявити у них
мотиваційну тенденцію реалізації намірів i виконання фізкультурно-оздоровчих
занять.
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АНОТАЦІЇ
МОТИВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ СТУДЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО
АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ
Володимир Фотинюк
Національний авіаційний університет
У статті відображаються результати дослідження динаміки показників мотиваційної
спрямованості занять фізичними вправами студентів Національного авіаційного університету та
обґрунтовано доцільність удосконалення процесу фізичної підготовки як складової підвищення
ефективності процесу фізичного виховання.
Анкета умовно складалася з трьох частин. До першої частини увійшли питання
загальноінформаційного характеру. Запитання другої частини анкети дозволяють з’ясувати
могиваційну спрямованість студентів до занять фізичними вправами. Запитання другої частини
анкети, у свою чергу, були згруповані у чотири умовні блоки. Запитання третьої частини анкети
передбачала визначення типу своєї професії відповідно до класифікації, розробленої Є.
Климовим. Відповіді респондентів на запитання, що відносятъся до першого блоку анкети,
характеризують ставлення студента до занять фізичними вправами. Ці оцінки відображують
емоційні переживання студентів, зокрема привабливість для них занять фізичними вправами.
Відповідь на запитання другого блоку анкети дозволили визначити наявність у студентів
розуміння необхідності фізкультурно-оздоровчих занять.
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Відповідь на запитання, які відносяться до третього блоку другої частини анкети,
характеризували наявність спеціальних процесів, що регулюють і контролюють реалізацію
намірів у фізкультурних заняттях i виконання діяльності.
Відповідь на запитання, які відносяться до четвертого блоку другої частини анкети,
дозволив виявити наскільки успішними вважають студенти свої заняття фізичними вправами.
Ключові слова: студенти, фізичне виховання, фізична підготовка, мотивація, респонденти,
фізичні вправи.
МОТИВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО
АВИАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТУ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКИМИ
УПРАЖНЕНИЯМИ
Владимир Фотинюк
Национальный авиационный университет
В статье отражаются результаты исследования динамики показателей мотивационной
направленности занятий физическими упражнениями студентов Национального авиационного
университета и обоснована целесообразность совершенствования процесса физической
подготовки как составляющей повышения эффективности процесса физического воспитания.
Анкета условно состояла из трех частей. В первой части вошли вопросы
загальноинформацийного характера. Вопросы второй части анкеты позволяют выяснить
мотивацийну направленность студентов к занятиям физическими упражнениями. Вопросы
второй части анкеты, в свою очередь, были сгруппированы в четыре условные блоки. Вопросы
третьей части анкеты предусматривали определение типа своей профессии в соответствии с
классификацией, разработанной Е. Климовым. Ответы респондентов на вопрос, что относятъся в
первый блок анкеты, характеризующие отношение студента к занятиям физическими
упражнениями. Эти оценки отражают эмоциональные переживания студентов, в том числе
привлекательность для них занятий физическими упражнениями.
Ответ на вопрос второго блока анкеты позволили определить наличие у студентов
понимания необходимости физкультурно-оздоровительных занятий.
Ответ на вопрос, относящихся к третьему блоку второй части анкеты, характеризующие
наличие специальных процессов, регулирующих и контролирующих реализацию намерений в
физкультурных занятиях i выполнения деятельности.
Ответ на вопрос, относящихся к четвертому блоку второй части анкеты, позволил выявить
насколько успешными считают студенты свои занятия физическими упражнениями.
Ключевые слова: студенты, физическое воспитание, физическая подготовка, мотивация,
респонденты, физические упражнения.
MOTIVATIONAL ORIENTATION OF STUDENTS OF THE NATIONAL AVIATION
UNIVERSITY IN PHYSICAL EXERCISE
Vladimir Fotinyuk
National Aviation University
The article reflects the results of studies of the dynamics of indicators motivational orientation of
exercise students of the National Aviation University and the expediency of improving the physical
fitness as part of increasing the efficiency of physical education.
About conventionally consisted of three parts. The first part included questions
zagalnoinformatsiynogo character. Questions of the second part of the questionnaire used to elucidate
mogivatsiynu orientation of students to physical exercise. Questions of the second part of the
questionnaire, in turn, were grouped into four conditional blocks. Questions third part of the
questionnaire included the definition of the type of their profession in accordance with the classification
developed by E. Klimov. The respondents 'answers to the question that vidnosyatsya in the first block of
profiles that characterize students' attitudes toward physical exercise. These estimates reflect the
emotional experience of students, including attractiveness to them of exercise.
On the question of the second block profiles possible to determine the presence of the students
understanding of the necessity of fitness classes.
The question relating to the third block of the second part of the questionnaire, characterized by
the presence of special processes, regulatory and supervisory implementation intentions in physical
education classes i complete the operation.
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The question relating to the fourth block of the second part of the questionnaire, revealed how
successful students consider their physical exercise.
Key words: students, physical education, physical fitness, motivation, respondents exercise.

ЮРИДИЧНИЙ БАЗИС ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ
Ігор Франк
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Постановка проблеми. В умовах соціально-економічних і політичних
перетворень сучасної України особливого значення набувають питання зміцнення
фізичного і духовного здоров'я людини, формування здорового способу життя.
Світовий досвід показує, що засоби фізичної культури і спорту володіють
універсальною здатністю в комплексі вирішувати проблеми підвищення рівня
здоров'я населення і формування здорового морально-психологічного клімату в
колективах і в суспільстві в цілому. Розуміння того, що майбутнє будь-якої країни
обумовлюється здоров'ям членів суспільства, призвело до посилення ролі фізичної
культури і спорту в діяльності зі зміцнення держави і суспільства, активного
використання засобів фізичної культури і спорту в підтримці та зміцненні здоров'я
населення.
Вирішення проблем адміністративно-правового регулювання фізичної культури
і спорту та чіткої правової регламентації, підвищення ефективності діяльності
органів державної влади зі здійснення контролю у сфері фізичної культури і спорту,
чітке розмежування повноважень органів державної влади й органів місцевого
самоврядування, розробка шляхів оптимізації державного регулювання фізичної
культури і спорту є визначальними чинниками поліпшення якості управління сферою
фізичного виховання і спорту.
Аналіз результатів останніх досліджень. Ще наприкінці 80-х років ХХ ст.
інтенсивно розвивалася матеріально-технічна і спортивна база загальноосвітніх та
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, контролювалося їх забезпечення спортивним
інвентарем та обладнанням згідно з нормативними вимогами, будувалися спортивні
майданчики за місцем проживання та у місцях масового відпочинку і оздоровлення
дітей, а перед науковцями поставало завдання – науково обґрунтувати інтенсифікацію
навчально-виховного процесу [10, 13, 14].
Відомо, що нестача рухів у житті дітей шкільного віку є однією з причин
порушення багатьох життєво важливих процесів. Необхідний обсяг рухової
активності дітей і підлітків – вирішальний фактор і гарант виховання всебічно
розвинутого підростаючого покоління [13].
Сучасний вітчизняний спорт набуває якісно нових властивостей, характерних
для розвиненого суспільства з ринковою економікою. Комерціалізація спортивної
діяльності та відповідні трансформації всієї системи організації спорту в Україні є
необхідними та об’єктивними чинниками, оскільки так можна не тільки
підтримувати стале матеріально–технічне забезпечення вітчизняного спорту, але і
його динамічний розвиток та конкурентноздатність на міжнародній арені. Ці
відносини здебільше стають сферою регулювання цивільного законодавства.
Відносини у сфері організації спорту поступово переходять у площину
приватноправових і держава все менше здійснює керівний вплив на спортивну
діяльність. Змінюються і методи правового регулювання відповідних цивільно–
правових, господарських тощо відносин на користь приватноправових [13].
В Україні тільки формується нормативно–правова база, яка регулює
правовідносини в сфері фізичної культури і спорту. В той же час, відносини, що
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стосуються організаційно–правових форм юридичних осіб приватного права, які
діють в області спорту на законодавчому рівні врегульовані досить слабо. Цивільний
кодекс України (далі ЦК України) звертає недостатньо уваги на регулювання
відносин за участю непідприємницьких юридичних осіб.
Мета – проаналізувати юридичний базис фінансового забезпечення фізичного
виховання і спорту в Україні.
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження склав комплекс
загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. Використання
історичного методу наукового пізнання надало можливість дослідити історичний
процес становлення юридичного базису фізичного виховання і спорту. Системноструктурний метод дозволив визначити місце законів, підзаконних актів у діяльності
юридичних осіб сфери фізичного виховання і спорту України. Формально-логічний
метод використовувався для уточнення легального та доктринального визначення
дефініції юридичних чинників фінансового забезпечення фізичного виховання і
спорту.
Результати дослідження та їх обговорення. В ст. 23 Конституції України
закріплене право людини на вільний розвиток своєї особистості. Воно може бути
реалізоване самостійно або на професійній фаховій основі і здебільше через
юридичні особи. Найважливішими учасниками ринкових відносин сьогоденної
України виступають спортивні організації, основа так званого «третього
некомерційного сектора» країни, покликаного вирішувати ряд життєво-необхідних
завдань по реальній підтримці мільйонів людей, створенню десятків тисяч робочих
місць, здійсненню безлічі суспільно-корисних проектів [11].
Під час дослідженна юридичних аспектів діяльності оздоровчо-спортивних
організацій ми будемо виходити з розуміння соціальних утворень взагалі, юридичної
особи як формалізованого та юридично значимого соціального утворення (ст. 80 ЦК
України), юридичної особи приватного права (ч. 2 ст. 81 ЦК України), загальних
положень про товариство, спеціальних положень про об’єднання фізичних осіб, а в
подальшому – їх різновидів.
Не вдаючись у з’ясування визначення поняття юридичної особи у ст. 80 ЦК
України, про що останнім часом пишеться у спеціальній літературі доволі багато, ми
будемо виходити з їх різновиду у приватній сфері (ст. 81 ЦК України). В залежності
від тих чи інших критеріїв цивільне законодавство виділяє різні види юридичних
осіб.
Меті упорядкування всій системи юридичних осіб слугують також передбачені
цивільним
законодавством
організаційно-правові
форми
їх
діяльності.
Організаційно-правовою формою юридичної особи є сукупність конкретних ознак,
що об’єктивно виділяються у системі загальних ознак юридичної особи та суттєво
відрізняють цю групу юридичних осіб від інших [1, 3, 5]. Тож, у випадку, що одна з
ознак юридичної особи виділяє її з числа інших, то йдеться про самостійну
організаційну форму юридичної особи. У іншому випадку йтиметься про окремі
види організацій у межах однієї організаційно-правової форми [12].
В ч. 1 ст. 83 ЦК України встановлено, що юридичні особи можуть створюватись
у формі товариств, установ та інших формах, встановлених законом. Тобто, ЦК не
містить вичерпного переліку організаційно-правових форм юридичних осіб, в тім
числі і тих, які діють в сфері фізичної культури і спорту. На разі правове становище
цих організацій визначається Законами України «Про об’єднання громадян» та «Про
фізичну культуру і спорт». Але вони розроблялись різними розробниками на різних
теоретичних задах і тому не корелюються між собою [5, 15].
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Відповідно до ЗУ ««Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб
– підприємців»» - об’єднанням громадян є добровільне громадське формування,
створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і
свобод. Об’єднання громадян, незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, фонд,
спілка тощо) визнається політичною партією або громадською організацією.
Визначено, що дія цього закону не поширюється на релігійні, кооперативні
організації, об’єднання громадян, що мають основною метою одержання прибутків,
комерційні фонди, органи місцевого та регіонального самоврядування (в тому числі
ради і комітети мікрорайонів, будинкові, вуличні, квартальні, сільські, селищні
комітети), органи громадської самодіяльності (народні дружини, товариські суди
тощо), інші об’єднання громадян, порядок створення і діяльності яких визначається
відповідним законодавством [7].
Громадською організацією визнається об’єднання громадян для задоволення та
захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національнокультурних, спортивних та інших спільних інтересів.
У зв'язку з вищевикладеним виникає певна необхідність у розкритті поняття й
сутності юридичних компонентів фінансування спортивних організацій, причинах їх
виникнення й особливостях еволюції. Для цього доцільно визначитись у ґенезі
спортивні організації як юридичної особи та специфіці набуття такого правового
становища. Тривалість існування й реальні перспективи розвитку й удосконалювання
організацій неможливо представити, не здійснивши короткий екскурс в історію й
процес їхнього становлення та встановлення чинників, що впливали на ці процеси та
їх правове оформлення. Аксіоматично, що люди для досягнення певного результату,
що особливо залежить від їх взаємодії, об’єднуються у певні співтовариства
(організації) [4].
Свідчення про об'єднання людей зі спільними поглядами на природу,
суспільство, літературу, мистецтво можна знайти вже у стародавніх суспільствах,
навіть Аристотель [3] та Марк Туллій Цицерон [2] казали про об’єднання людей. У
різних народів виникали різноманітні об'єднання, що певною мірою впливали на
суспільно-політичний розвиток і, відповідно, учасники об’єднань ставали
учасниками цих відносин. В V ст. до н.е. в Афінах утворювалися гетерії  таємні
товариства однодумців-олігархів, спрямовані проти демократичного ладу, а в
Стародавньому Римі часів Республіки існували організації оптиматів  прихильників
сенату та традиційних (аристократичних) форм правління, які протиставлялись
організації популярів, що були виразниками інтересів плебсу та провінціалів [2, 14].
Ще в найдавніші часи в Римі існували приватні корпорації: союзи з релігійними
цілями (sodalitates, collegia sodalitates), професійні союзи ремісників (fabrorum,
pistorum). За свідченнями Гая, Закони XII таблиць (D. 47, 22, 4) навіть надавали
союзам з релігійними цілями право розробляти для себе устави, аби тільки вони не
суперечили закону. Даний порядок вільного утворення колегій, запозичений, зі слів
Гая, із законодавства Солона, тобто із грецького права, проіснував до кінця
Республіки. Припинялась така організація з досягненням мети її діяльності,
розпаданням особового складу, а також якщо діяльність організації приймала
протизаконний характер [14].
Що стосується сфери фізичної культури і спорту, то перші спортивні об'єднання
з'явилися у Стародавній Греції та інших стародавніх державах (зрозуміло, що в ті
часи самого терміну «спорт» не існувало, замість цього існував термін «гімнастика»,
«гімнастичні вправи», «гімнасії» тощо). Одним з самих яскравих джерел літератури
Древньої Греції, в якому описуються спортивні поєдинки та змагання є гомерівські
«Іліада» та «Одіссея». Близько 700 віршів «Іліади» присвячується детальному опису
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поєдинків героя, подібно сьогоднішнім спортивним репортажам, які дуже детально
передають атмосферу змагань [2].
Звичайно, древні гільдії й клани з великою умовністю можна віднести до
об’єднань з погляду на конструкції сучасного права, однак саме такі професійні
об'єднання слід вважати першими спортивними організаціями. Наприклад, вже
древній Спарті в VII ст. до н.е. існувала спеціальна врегульована державою система
фізичного виховання молоді.
Цікаво, що на Східній Галіції діяльність спортивних товариств
регламентувалась низкою законів, зокрема законом «Про товариства» від 1897 р.,
яким встановлювалися правові основи заснування, здійснення і закінчення діяльності
громадських організацій. Наприклад, діяльність спортивно-гімнастичного товариства
«Пласт» окрім закону «Про товариства» також регламентувалась «Законами
Українського пласту» [14].
Також слід відмітити, що існували спортивні товариства тих часів за рахунок
матеріальної підтримки меценатів-підприємців, членських та вступних внесків.
Наприклад, вступний внесок в спортивно-гімнастичне товариство «Сокіл»
дорівнював 1 рублю, а членський внесок - 5 рублів: Перед першою світовою війною
сума в 5 рублів складала третю частину середньомісячної зарплати робітника.
В Одеському товаристві велосипедистів-любителів на початку 90 років ХІХ ст.
вступний внесок був 5 рублів, а членський – 10 рублів на рік. Вступний внесок у
Київському яхт-клубі був ще більший – 25 рублів на рік. Але поряд із цим, ми
можемо зустріти і таке пригадування: «Гра (шахова) відбувалася у велосипедному
клубі, що не мала ніякого відношення до велосипедного – тоді ще тільки
зароджувався – спорту, ні до шахів. Для гри було надано велику залу; в ній було
зручно, якщо не звертати уваги на шум із сусідніх кімнат, де проводилася азартна
карточна гра, - головне джерело доходів клубу і мета його існування» [2, 14].
Приблизно один раз на рік спортивні товариства звітували щодо проведених
заходів фінансової діяльності товариства, стану інвентарю, також у звітах
доповідалося про хід загальних зборів, друкувався список дійсних членів, постанови
міської та губернської адміністрації, які мали відношення до діяльності товариства.
Такі відносини є по суті внутрішньо організаційні чи навіть внутрішньо
корпоративні.
У другій половині ХІХ ст. на Україні почав формуватись самодіяльний
спортивний рух, що знайшов своє відображення в діяльності спортивних товариств.
Розвиток цього руху йшов з деякими ускладненнями та повільними темпами,
дозвільним порядком створення таких товариств, малим кількісним складом, в
порівнянні з аналогічним рухом в європейських країнах, але слід зазначити, що він
мав досить розвинені форми, які знайшли своє відображення в правовому
забезпеченні діяльності спортивних товариств. Спортивні організації (союзи) на той
час не мали статусу юридичної особи, не мали права набувати або відчужувати
нерухоме майно, накопичувати капітали, здійснювати договори, вступати в
зобов’язання, бути позивачем та відповідачем у суді [13, 14].
Треба зазначити, що виникнення, становлення та розвиток оздоровчоспортивних організацій, як і всіх інших організацій, в ті часи відбувалися під
впливом трьох основних теорій сутності юридичної особи - «теорії колективу»
(засновник А.В. Венедіктов), «теорії держави» (засновник С.І. Асканазій), «теорії
директора» (засновник Ю.К. Толстой). Ці теорії розкривали сутність юридичної
особи через людський субстрат, що і надавав їм соціального реального значення. При
цьому мова здебільше йшлася про державні організації, яким і належала домінуюча
роль в цивільних правовідносинах [2, 12].
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Конституція УРСР 1978 року в ст. 49 закріплювала право громадян на
об'єднання в громадські організації, одночасно закріплюючи мету й завдання
розвитку фізичного виховання, фізичної культури, спорту й туризму  виховання
здорового молодого покоління, всебічно підготовленого до продуктивної праці й
захисту Батьківщини, усіляке заохочення й розвиток всіх видів масового спорту,
активне залучення до спортивного руху самих широких верств населення,
досягнення органічної єдності фізичного виховання із практикою комуністичного
будівництва (ст.ст. 20, 24, 41 Конституції СРСР) [13, 15].
Таким чином, Основний Закон розглядав розвиток фізичного виховання як
справу державної важливості, мета якого  служіння інтересам трудящих,
забезпечення заняттями спортом у будь-якому віці. У зв'язку із державною
спрямованістю розвитку фізкультури й спорту, загальне керівництво фізкультурою й
спортом у СРСР здійснювали органи державної влади, їх виконавчі й розпорядницькі
органи в центрі й на місцях.
Крах тоталітаризму вплинув і на положення спорту  як в сферах управління,
так і в сфері фінансування. В умовах становлення ринкової економіки федерації з
різноманітних видах спорту, ФСТ, клуби, союзи отримали самостійність, але не
кожна з цих організацій змогла б забезпечити розвиток свого виду спорту без
державної підтримки.
У ці роки знизилася загальна кількість людей, які займались фізичною
культурою й спортом. Практично зруйнована система виробничої фізичної культури,
яка в основному підтримувалася профспілковими організаціями. Через різке
збільшення вартості платних фізкультурно-оздоровчих послуг, заняття фізичною
культурою й спортом стали недоступними широким верствам населення.
Успішний перехід на госпрозрахунок удався не кожній спортивній організації. У
цілому проблема переходу спортивних об'єктів на госпрозрахунок є організаційною в
сенсі надання платних оздоровчих послуг населенню. Надання платних послуг
дозволяє більш широко задовольнити потреби громадян у заняттях фізичною
культурою і спортом та більш ефективно використовувати спортивні споруди,
ліквідувати їх збитковість. Тільки третина з них мала певні умови та технічне
обладнання для надання платних послуг.
Як вже зазначалось, організації, що діють у сфері спорту можуть утворюватись
у найрізноманітніших організаційно-правових формах. ЦК України встановлює, що
юридичні особи можуть створюватись у формі товариств, установ та інших формах,
встановлених законом (ч. 1 ст. 83)  тобто, ЦК не містить вичерпного переліку
організаційно-правових форм юридичних осіб, в тім числі і тих, які діють в сфері
фізичної культури і спорту.
Висновки. У зв’язку з тим, що чинне законодавство України не повністю
відображає основні ознаки та критерії формування бюджету організацій, що діють в
сфері спорту, то ми вважаємо за потрібне розробити нові, модерні концепти
фінансування фізичного виховання і спорту України – через призму аналізу законів,
норм регулювання діяльності підприємств країн Європейського Союзу.
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АНОТАЦІЇ

ЮРИДИЧНИЙ БАЗИС ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ
Ігор Франк
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Фізична культура та спорт забезпечують вільний розвиток людини (ст. 23 Конституції
України), здійснюють великий вплив на формування вольових та моральних якостей людини,
розвиток та вдосконалення її особи. Одним з найважливіших аспектів такого розвитку є заняття
громадянами України фізичною культурою та спортом самостійно чи колективно або на
професійній основі. Сьогодні фізична культура та спорт поєднують в собі економічні інтереси
бізнесу та загальнолюдські обов’язки держави, радикальним чином перетворена
макроекономічна сфера, якісно змінені відносини власності в системі спортивних організацій та
їх інфраструктурі, поставлена на ринкову основу діяльність всіх фізкультурно-спортивних
організацій, в тім числі і непідприємницьких. Ввиникає нагальна потреба в організаційно–
правових формах їх забезпечення.
Сучасний вітчизняний спорт набуває якісно нових властивостей, характерних для
розвиненого суспільства з ринковою економікою. Комерціалізація спортивної діяльності та
відповідні трансформації всієї системи організації спорту в Україні є необхідними та
об’єктивними чинниками, оскільки так можна не тільки підтримувати стале матеріально–
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технічне забезпечення вітчизняного спорту, але і його динамічний розвиток та
конкурентноздатність на міжнародній арені. Ці відносини здебільше стають сферою
регулювання цивільного законодавства.
Відносини у сфері організації спорту поступово переходять у площину приватноправових і
держава все менше здійснює керівний вплив на спортивну діяльність. Змінюються і методи
правового регулювання відповідних цивільно–правових, господарських тощо відносин на
користь приватноправових.
Ключові слова: юридическое лицо, спортивная организация, гражданское право
ЮРИДИЧЕСКАЯ БАЗИС ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА УКРАИНЫ
Игорь Франк
Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
Физическая культура и спорт обеспечивают свободное развитие человека (ст. 23
Конституции Украины), осуществляют большое влияние на формирование волевых и
нравственных качеств человека, развитие и совершенствование его личности. Одним из
важнейших аспектов такого развития является занятие гражданами Украины физической
культурой и спортом самостоятельно или коллективно или на профессиональной основе.
Сегодня физическая культура и спорт объединяют в себе экономические интересы бизнеса
и общечеловеческие обязанности государства, радикальным образом преобразована
макроэкономическая сфера, качественно изменены отношения собственности в системе
спортивных организаций и их инфраструктуре, поставленная на рыночную основу деятельности
всех физкультурно-спортивных организаций, в том числе и предпринимательских.
Возникает насущная необходимость в организационно-правовых формах их обеспечения.
Современный отечественный спорт приобретает качественно новые свойства, характерных для
развитого общества с рыночной экономикой. Коммерциализация спортивной деятельности и
соответствующие трансформации всей системы организации спорта в Украине необходимы и
объективными компонентами, поскольку так можно не только поддерживать постоянное
материально-техническое обеспечение отечественного спорта, но и его динамичное развитие и
конкурентоспособность на международной арене. Эти отношения преимущественно становятся
сферой регулирования гражданского законодательства.
Отношения в сфере организации спорта постепенно переходят в плоскость
частноправовых и государство все меньше осуществляет руководящее влияние на спортивную
деятельность. Меняются и методы правового регулирования соответствующих гражданскоправовых, хозяйственных отношений – в пользу частноправовых.
Ключевые слова: юридическое лицо, спортивная организация, гражданское право.
LEGAL BASIS FINANCIAL SUPPORT PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS OF
UKRAINE
Igor Frank
Carpathian National University named after V. Stefanik
Physical Culture and Sports provide free development rights (Art. 23 of the Constitution),
exercise a great influence on the formation of will and moral qualities of human development and
improvement of his personality. One of the most important aspects of this development is the
employment of Ukrainian citizens in physical culture and sports individually or collectively, or on a
professional basis.
Today, physical culture and sports combine the economic interests of business and human
responsibilities of the State, radically transformed macroeconomic sphere, qualitatively changed
ownership relations in the system of sports organizations and their infrastructure, set on a market basis
the activity of all sports and sports organizations, including business.
There is an urgent need for organizational and legal forms of collateral. Modern national sport
acquires a qualitatively new properties characteristic of a developed society with a market economy.
Commercialization of sports activities and the corresponding transformation of the entire system of
organization of sport in Ukraine, relevant and objective components as well, you can not only maintain
a constant logistical support of national sport, but also its dynamic development and competitiveness in
the international arena.
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These relations are mainly the field of regulation of civil law.Relations in the sphere of sport are
moving in the plane of private and state leadership carries less impact on sports activities. Changing and
methods of legal regulation of the civil law, economic relations - in favor of private law.
Key words: legal entity, sports organizations, civil law.

МЕНЕДЖМЕНТ СПОРТИВНОГО КЛУБУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
РОЗВИТКУ ФІЗКУЛЬТУРНОГО РУХУ УКРАЇНИ (НА МАТЕРІАЛАХ
СПОРТИВНОГО КЛУБУ «СЛАВІЯ - СКІФ»)
Христина Фуштей
Національний університет харчових технологій
Умовні позначення: СК – спортивний клуб, ФСТ – фізкультурно – спортивне
товариство.
Актуальність. Радикальні перетворення у соціально-економічному житті та
державно-політичної організації країни зумовили суттєві зміни у сфері фізичної
культури і спорту, в національній системі фізичного виховання.
Трансформування організаційної структури вітчизняного спорту виразилося в
усвідомленні гострої необхідності формування і розвитку системи клубної роботи
серед учнівської та студентської молоді. Даний факт знаходить своє відображення в
основних нормативно-правових документів, що регламентують розвиток галузі:
редакція Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (2009), Національна
доктрина розвитку фізичної культури і спорту в Україні (2004), Концепція
загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту
на 2012-2016 року та ін., в яких підкреслюється, що розвиток фізичної культури і
спорту в країні багато в чому залежить від ефективного функціонування спортивних
клубів як первинної ланки фізкультурного руху.
Зміни в державному управлінні і галузі послужили об'єктивними передумовами
для перетворення спорту в сферу бізнесу, торкнулися усіх сторін діяльності клубів:
організаційної структури, правового становища, трудових відносин зі спортсменами,
змінили місце спорту в системі суспільних цінностей.
Спортивні єдиноборства в Україні активно розвиваються на основі складних
ринкових відносин. Змагання, спортсмени, тренери отримали високу ринкову
вартість. Зміни торкнулися системи управлінських і правових відносин суб'єктів
спортивної діяльності, оплати праці спортсменів, вплинули на їхні ціннісні
орієнтації. Клуби змінили власників. Принципово новим стала і поява спонсорської
підтримки з боку великих, у тому числі і закордонних компаній. Змінилися і функції
спорту в цілому.
Аналізуючи затверджені до початку третього тисячоліття наукові основи
управління спортом, правомірно констатувати, що вони не відповідають його
сучасному стану.
Як проблеми виступає пізнання закономірностей і суперечностей становлення,
функціонування і тенденцій розвитку менеджменту студентських спортивних клубів
як особливої складової галузі фізична культура і спорт в сучасному суспільстві.
Вищесказане визначає актуальність дослідження.
Метою дослідження є розкриття організаційних механізмів менеджменту
спортивного клубу з єдиноборств на сучасному етапі розвитку фізкультурного руху.
Задачі: 1. Визначити тенденції становлення й розвитку менеджменту
спортивних клубів в Україні;
2. Виявити особливості внутрішнього клубного менеджменту в спортивному
клубі «Славія-Скіф»;
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3. Визначити фактори та умови, що впливають на ефективність менеджменту
клубної роботи для формування практичних рекомендацій щодо вдосконалення
спортивного клубу «Славія-Скіф».
Методи дослідження: системний аналіз проблеми дослідження; нормативноправової документації; порівняльний аналіз; соціологічне опитування (анкетування);
методи математичної статистики.
Результати дослідження. Для визначення факторів та умов, що впливають на
ефективність менеджменту клубної роботи в Україні та спортивному клубі «СлавіяСкіф» було проведено соціологічне опитування серед фахівців клубної роботи та
спеціалістів СК «Славія-Скіф» в загальній кількості 30 осіб різноманітної вікової
категорії, а також із різноманітним досвідом роботи.
У дослідженні, взяли участь такі спеціалісти від спортивного клубу «Славія Скіф», та ФСТ «Колос»: тренери із Таїландського боксу Муей Тай, а також тренери із
загальної фізичної підготовки, менеджер клубу; президент клубу, адміністратор,
тренери із виду спорту, тренери із загальної фізичної підготовки, президенти клубу,
тренери-методисти; старший тренер.
Ретроспективний аналіз нормативно-правових документів, що регламентують
реформування галузі фізична культура і спорт в Україні, дозволяє констатувати, що
створення і розвиток клубної системи роботи є пріоритетним напрямом державної
політики протягом більше п'ятнадцяти років. Однак досі рівень розвитку клубної
роботи в спорті, і зокрема в спортивних єдиноборствах, в Україні знаходиться на
критичному рівні. Це підтверджують результати власного соціологічного
дослідження. Респонденти визначили його критичний рівень 4,2 бали (із
максимальних 10 балів). Разом з тим, керівники і тренерський склад спортивного
клубу «Славія-Скіф» вважають, що в єдиноборствах цей показник трохи вище, ніж у
спорті (3,8 і 4,6 бала відповідно).
Аналіз статистичних даних щодо розвитку клубної роботи дозволив нам
визначити, що загальна кількість клубів спортивного спрямування складає 974. [9]
Також, було виявлено, що фахівці клубної роботи в спорті вважають, що
успішно функціонувати сучасний спортивний клуб на території України зможе у
формі громадської некомерційної організації (60% респондентів).
Отримані дані підтверджують думку провідних учених у галузі спортивного
менеджменту І.І. Переверзин (2006), С.Г. Сейранов (2003), О.В.Почінкіна (2010) про
те, що найбільш доцільною організаційно-правовою формою для здійснення клубної
роботи в сучасних умовах є громадська некомерційна організації та комерційна
організація у формі товариства з обмеженою відповідальністю. [9]
Згідно анкетуванню, встановлено, найбільш ефективні групи методів
управління спортивним клубом, а саме їх комплексне використання (80%) (табл.1.).
Таблиця 1.
Групи методів управління в практиці менеджменту спортивних клубів і
клубів з єдиноборств в Україні
Респонденти
Групи
методів управління
Організаційно-правові
Фінансово-економічні
Соціально-психологічні
Комплекс усіх методів управління

Фахівці з клубної
роботи у спорті

Керівники та тренерський
склад СК «Славія-СКІФ»

13,3%
6,5%
0%
80%

20%
13,3%
66,7%
0%
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Встановлено вплив елементів управління на ефективність функціонування
спортивних клубів зокрема на клуб таїландського боксу «Славія-Скіф» (Табл.2)
Таблиця 2
Значимість впливу факторів на ефективність клубної роботи у спорті та
клубах з єдиноборств (в порядку значення )
Респонденти
Фактори
Відсутність кваліфікованих
фахівців для клубної роботи
у спорті
Відсутність підтримки з
боку
держави
та
громадських
органів
керівництва
Відсутність
спонсорської
програми
Відсутність
фундаментальних науково
методичних розробок у
сфері
менеджменту
спортивних клубів
Недосконалість нормативноправового
забезпечення
діяльності
спортивних
клубів
Недосконалість податкової
системи
Складна
процедура
інституалізації

Фахівці з клубної Керівний
та
роботи у спорті
тренерський
склад
СК "Славія-СКІФ"

Загальний
результат

6

7

7

4

2

2

3

1

1

7

6

6

2

5

5

1

3

3

2

3

4

Для виявлення факторів і умов ефективного функціонування спортивних клубів,
проаналізуємо внутрішньо клубний менеджмент в спортивного клубу «Славія-Скіф».
[5]
Отже, «Спортивний клуб з таїландського боксу Муей Тай «Славія – Скіф»
громадська організація, має самостійний баланс, відокремлене майно, вищим
органом управління клубу є Загальні збори його членів.
Аналіз результатів власного соціологічного опитування дозволив з’ясувати те,
що ключовими фігурами у розробці та реалізації стратегії та тактики менеджменту
клубу насамперед є президент клубу та головний тренер (87% респондентів).
Основними джерелами фінансування клубу є: членські внески; цільові внески;
добровільні внески, пожертвування, що надаються фізичними і юридичними особами
(в тому числі іноземними); надходження від спонсорів.
Вивчення ефективності діяльності керівного і тренерського складу спортивного
клубу здійснювалося з структурно-функціональної спрямованості у зв'язку з тим, що
саме функції управління характеризують стан керованої і керуючої системи. Тому
були включені в число аналізованих функцій: планування, організацію,
координування, контроль та облік.
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Рис.1 Оцінка співробітниками клубу рівня роботи на основі загальних та
конкретних функцій управління (у балах)
Робота у клубі здійснюється на критичному рівні, тобто на ідеальному не
виконується жодна з загальних функції. Більш того, види робіт з конкретних функцій
оцінені опитуваними нерівнозначно (рис.1). Так, якщо розглядати показники за
функціям управління, було встановлено, що з 10-ти балів більш високо оцінюються
функції планування (4,8 балів), контроль (4,7 балів), організації (4,5 бала), обліку (4,3
балів), на 4 бали координування (рис. 1).
Стан планування як функції управління характеризується критичною системою
планів роботи. Однак дослідження свідчить про те, між планами співробітників і
спортивного клубу існує розрив у вирішенні перспективних завдань управління, а
також порушується цілісність застосування різних форм і видів планування
(традиційного, календарного, тематичного, мережевого). [1,2]
Функція організації передбачає упорядкування керуючої і керованої системи в
окремих напрямках діяльності. Встановлений показник критичної оцінки виконання
цієї функції співробітниками клубу свідчить про те, що регламентована не вся
система роботи спортивного клубу - за відсутності обґрунтованих нормативноправових актів. [7,6]
У сфері діяльності спортивного клубу функція координації знаходиться в стані
дезорганізації (4 бала). Виявлено, що її реалізація здійснюється на емпіричному
рівні, при відсутності чітко відпрацьованого механізму координації, а саме: цілей,
шляхів, засобів відповідно кожного рівня управління. [4]
Стан функції контролю, щодо інших функцій, дещо краще і оцінюється на рівні
– 4,7 балів. Працівники клубу вважають, що найбільш успішно контролюється робота
з кадрами, навчально-тренувальна робота, а також організація змагань. Найслабшим
місцем у системі контролю є науково-методична робота. Це пояснюється відсутністю
спеціальних заходів щодо контролю за методичним забезпеченням діяльності
тренерів та інших працівників. [3]
Функція обліку роботи реалізується в цілому на припустимому рівні – 4,3 бали.
Однак, встановлено відхилення в обліку роботи, які проявляються в наступному:
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відсутність повноти записуваних даних, використовуються застарілі форми носіїв
інформації, застосовується не зовсім ефективна технологія обробки, зберігання та
передачі результатів роботи.
Системою менеджменту в спортивному клубі «Славія – Скіф», як і в інших
спортивних організаціях, являється система управління ресурсами (людськими,
фінансовими, технічними) для досягнення визначених цілей.
Висновки. Проаналізувавши сучасний стан розвитку і функціонування
спортивних клубів можна з впевненістю стверджувати, що їх кількість не достатня
для ефективної організації фізичного виховання і спорту в країні. Хоча висновки
дослідження говорять про те, що кількість СК із спортивних єдиноборств достатня
на даному етапі розвитку.
Щоб детально оцінити систему управління і менеджменту спортивних клубів
ми вдалися до детального аналізу нормативно-правових документів СК «СлавіяСкіф».
1. Проаналізувавши групи методів управління в практиці менеджменту
спортивних клубів і клубів з єдиноборств в Україні, було виявлено, що на думку
фахівців клубної роботи найефективнішим є використання усіх методів управління
(організаційно-правові; фінансово-економічні; соціально-психологічні), а на думку
спеціалістів СК «Славія-Скіф» найефективнішим є соціально-психологічний метод
управління.
2. Визначено що, для функціонування будь якої організації і для спортивного
клубу вчасності, є вплив різноманітних внутрішніх і зовнішніх факторів, які
змінюють систему управління. Згідно анкетуванню, фахівців клубної роботи,
основним фактором, який впливає на управління сучасного спортивного клубу є
відсутність спонсорської допомоги. Так як, фінансування сфери фізичного виховання
і спорту, не є приорітетним у роботі державного управління, то відсутність допомоги
від спонсорів та меценатів є пагубним для існування та розвитку професійного та
масового спорту в країні.
4. Доведено що, ключовою фігурою в управлінні є президент клубу. Для
ефективного функціонування організацією президент СК «Славія-Скіф»,
користуються
такими
функціями
управління:
планування,
організація,
координування, контроль і облік. Але нажаль, всі ці функції не використовуються
належним чином, про це свідчать результати соціологічного дослідження.
5. Таким чином, на функціонування спортивного клубу на сучасному етапі
розвитку фізкультурного руху в Україні, має великий вплив державна політика у
сфері спорту, а спортивні клуби потребують, допомоги із сторони держави.
АНОТАЦІЇ
МЕНЕДЖМЕНТ СПОРТИВНОГО КЛУБУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ
ФІЗКУЛЬТУРНОГО РУХУ УКРАЇНИ (НА МАТЕРІАЛАХ СПОРТИВНОГО КЛУБУ
«СЛАВІЯ - СКІФ»)
Христина Фуштей
Національний університет харчових технологій
Дослідження було присвячене розкриттю організаційних механізмів менеджменту
спортивного клубу з єдиноборств на сучасному етапі розвитку фізкультурного руху. Проводився
детальний аналіз системи управління і менеджменту спортивних клубів, аналіз нормативноправових документів. Підчас роботи були визначені тенденції становлення й розвитку
менеджменту спортивних клубів в Україні, особливості внутрішнього клубного менеджменту в
спортивному клубі «Славія-Скіф». Виділені фактори та умови, що впливають на ефективність
менеджменту клубної роботи для формування практичних рекомендацій щодо його
вдосконалення в спортивному клубі «Славія-Скіф».
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РАЗВИТИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДВИЖЕНИЯ УКРАИНЫ (НА МАТЕРИАЛАХ
СПОРТИВНОГО КЛУБА «СЛАВИЯ - СКИФ»)
Кристина Фуштей
Национальный университет пищевых технологий
Исследование было посвящено раскрытию организационных механизмов менеджмента
спортивного клуба по единоборствам на современном этапе развития физкультурного движения.
Проводился детальный анализ системы управления и менеджмента спортивных клубов, анализ
нормативно-правовых документов. При работе были определены тенденции становления и
развития менеджмента спортивных клубов в Украине, особенности внутреннего клубного
менеджмента в спортивном клубе «Славия-Скиф». Выделенные факторы и условия, влияющие
на эффективность менеджмента клубной работы для формирования практических рекомендаций
по его совершенствованию в спортивном клубе «Славия-Скиф».
Ключевые слова: спортивный клуб, функционирования, система управления,
менеджмент, спорт.
SPORTS CLUBS MANAGEMENT IN MODERN CONDITIONS OF UKRAINE SPORTS
MOVEMENT (THE MATERIAL OF SPORTS CLUB "SLAVIA - SKIF")
Christina Fushtey
National University of Food Technologies
The study was devoted to the organizational management mechanisms sports club in martial arts
at the present stage of the sports movement. Conducted detailed analysis of the governance and
management of sports clubs, analysis of legal documents. During the work by tendencies of
development and management of sports clubs in Ukraine, especially domestic club management in
sports club "Slavia-Skif". The factors and conditions affecting the efficiency of management of a club
to form practical recommendations on how to improve the sports club "Slavia-Skif".
Key words: Sports Club, operation, management system, management, sports.

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТРЕЙЛ-ОРІЄНТУВАННЯ ЯК ВИДУ СПОРТУ
У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ
Христина Хіменес, Ольга Задорожна, Неоніла Нерода
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми. Динамічність і різнобічність спортивного орієнтування
сьогодні набуває все яскравіших рис. Завдяки своїй «природності» цей вид спорту
викликає зацікавленість в абсолютно різних верств населення, тим самим мотивуючи
організаторів на розробку все нових видів та форматів проведення змагань, які б були
адаптовані до потреб і можливостей різного контингенту населення [1, 7].
Бурхливого розвитку в останні десятиліття набувають змагання з орієнтування
для людей з особливими потребами. Зокрема, на сьогодні, цей вид спорту входить до
програми Дефлімпійських ігор. Формат проведення цих змагань спортсменів з
вадами слуху практично не відрізняється від того, який передбачений для цілком
здорових. Інша річ – це трейл-орієнтування (точне орієнтування, орієнтування по
стежках). На відміну від усіх інших різновидів, трейл-орієнтування не передбачає
швидкого вирішення завдання, натомість вимагає точності в інтерпретації ситуації на
місцевості за допомогою карти [1, 3, 6 та ін.]. Найважливішою специфічною рисою
цих змагань є те, що на рівні зі здоровими спортсменами у них можуть приймати
участь люди з обмеженими можливостями і навіть діти, оскільки фізичні якості тут
не відіграють провідної ролі у досягненні спортивного результату.
З одного боку трейл-орієнтування несе в собі практично усі характеристики
спортивної діяльності, а з іншого, – важлива місія таких змагань полягає у тому, що
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вони дають змогу людям з фізичними вадами бути кращими навіть у порівнянні з
цілком здоровими спортсменами, додають оптимізму і впевненості у своїх силах.
Проте, незважаючи на велику гуманістичну роль цих змагань і вагомий внесок у
можливості соціальної адаптації людей з особливими потребами, теоретичного
підґрунтя в Україні щодо розвитку трейл-орієнтування практично немає.
Зважаючи на те, що на сьогодні, світова спортивна спільнота визнає цей вид
спорту таким, що пропонує чесні та рівні умови змагань для учасників з обмеженими
можливостями [1, 4, 7 та ін.], варто закцентувати увагу на основних історичних
аспектах зародження та становлення трейл-орієнтування у світі і можливостях його
розвитку в Україні.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота
виконувалася згідно теми 1.4 «Теоретико-методичні засади розвитку спорту
інвалідів» Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури та спорту на 20112015 рр.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи доступну нам
інформацію щодо трейл-орієнтування ми з’ясували, що вона носить здебільшого
ознайомчий характер, торкаючись в основному правил проведення змагань й
принципів планування дистанцій. Найбільш вагомим теоретичним здобутком у цьому
виді спорту на сьогодні вважається навчально-методичний посібник Анні Брегінс [1],
у якому обґрунтовано усі суттєві переваги трейл-орієнтування для людей з
особливими потребами. В той же час, інтерв’ю спортсменів та тренерів [4], а також
аналіз протоколів змагань [2] свідчать про високий рівень популярності трейлорієнтування у світі. Незважаючи на це, на теренах України сьогодні простежується
тенденція до зниження активності у змаганнях з цього виду спорту людей з
особливими потребами. Причиною цього може бути цілий ряд проблем. Згідно
тверджень самих учасників [4], змагання з трейл-орієнтування доволі часто
супроводжуються грубими порушеннями (помилки при розстановці контрольних
пунктів, невідповідність дистанцій на пересіченій місцевості можливостям
пересування спортсменів з особливими потребами та ін.). Окрім цього, недостатнє
фінансування збоку українських державних структур вимагає від спортсменів
додаткових витрат на переїзди, що не кожен може собі дозволити. Ще одним
негативним чинником, який впливає на спортсменів може бути все ще не розвинута
науково-методична база трейл-орієнтування, яка перш за все повинна ґрунтуватися на
історичному фундаменті цього виду спорту.
Мета. З’ясувати історичні передумови становлення трейл-орієнтування, як виду
спорту та перспективи його розвитку в Україні.
Методи та організація дослідження. Методи дослідження: теоретичний аналіз
та узагальнення даних літератури; документальний метод.
Аналіз проблеми відбувався на основі інформації з літературних джерел та
мережі Інтернет. Упродовж дослідження аналізувалися матеріали інтерв’ю зі
спортсменами, які займаються трейл-орієнтуванням, та протоколів змагань різного
рівня, у яких приймали участь українські спортсмени.
Результати та їх обґрунтування. «Постійно перемагає той, хто перемагає
себе!», - такий девіз доволі часто лунає у спортивному середовищі. Та чи не
найбільший зміст цей вислів має для спортсменів з особливими потребами, які щодня
роблять величезні зусилля над собою аби досягти бажаного результату у тому чи
іншому виді змагальної діяльності. Вмотивованість цих людей на спортивній арені
часто вражає і захоплює. Останніми роками ми спостерігаємо тенденцію до все
більшого залучення спортсменів з особливими потребами до змагань зі здоровими.
Так, наприклад на Іграх ХХХ Олімпіади в Лондоні-2012 учасником спринтерського
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забігу був Оскар Пісторіус (ПАР) – спортсмен з ампутаціями обох ніг нижче коліна.
Важливої ролі сьогодні надають об’єднаному спорту, який практикується в межах
Спеціальних Олімпіад і передбачає спільну змагальну боротьбу спортсменів з вадами
розумового розвитку і здорових спортсменів. Це свідчить про широку
взаємоінтеграцію різних форм функціонування спорту у суспільстві, що має на меті
урівняти людей з різними можливостями.
Широкий спектр гуманістичних завдань реалізовує нині і відносно новий для
України вид спорту – трейл-орієнтування. Вже від самого початку створення цей
різновид орієнтування об’єднував людей з різними функціональними можливостями
і на рівних дозволяв змагатися усім бажаючим. Ще у 1992 році Міжнародна
Федерація орієнтування створила робочу групу, метою якої було надання допомоги
федераціям орієнтування в усьому світі в об'єднанні людей з обмеженими фізичними
можливостями для заняття орієнтуванням і надання їм можливості повною мірою
насолоджуватися всією тією радістю, яку може принести заняття цим видом спортом:
можливістю спілкування з природою, один з одним і зі здоровими спортсменами,
радістю від подолання своєї недуги, вирішення найцікавіших творчих завдань та ін
[3, 6 та ін.].
Свої витоки трейл-орієнтування отримало у Великобританії. Основною
передумовою зародження цього різновиду орієнтування було те, що у цій країні
велика кількість візочників займаються різними видами спорту (варто пригадати, що
тут у 1948 р. вперше були проведені змагання для людей з ушкодженнями хребта та
спинного мозку, з яких і розпочали невдовзі своє становлення Паралімпійські ігри).
Від багатьох з них часто лунали скарги на монотонність проведення тренувань, що й
надихнуло фахівців на розробку виду змагань, який дозволив би урізноманітнити
спортивну діяльність цих людей. Отже, зародившись у Великобританії, трейлорієнтування сьогодні набуває все більшої популярності у світі, зокрема в Фінляндії,
Швейцарії, Швеції та інших країнах. Осторонь не залишається й Україна, яка вже
також заявила про себе на світовій спортивній арені у цьому виді орієнтування. Так,
щороку проводяться Чемпіонати України, у 2000 році у м. Трускавець Львівської
області був проведений і Чемпіонат Європи, а у 2007 році в Києві відбувся Чемпіонат
світу з трейл-орієнтування на різних дистанціях. Загалом в Україні щороку
проводиться близько 30 змагань з трепл-орієнтування різного рівня.
Учасники змагань з трейл-орієнтування за контрольний час долають (зазвичай в
заданій послідовності) дистанцію, яка складається з пунктів, на кожному з яких в
межах видимості розташовані кілька призм. Вони повинні визначити і зафіксувати,
яка з цих призм на місцевості відповідає позначеній на карті і заданій легенді
(можливо жодна). При цьому, на карті можуть бути відсутні окремі наявні на
місцевості орієнтири, час подолання дистанції не враховується. Лише у випадку
наявності на дистанції «тайм-КП» часова реалізація поставленого завдання може
мати значення [3, 5 та ін.]. В той же час, люди, рухові можливості яких обмежені,
можуть використовувати допомогу супроводжуючих осіб. Окрім того учасники
змагань стартують у двох класах: паралімпійському (участь приймають лише
спортсмени з обмеженими руховими можливостями) та відкритому (для усіх
бажаючих).
Чемпіонати світу з трейл-орієнтування проводяться з 2004 року, а з 2013 до їх
програми включена дисципліна «Спринт», яка складається лише з «тайм-КП».
Наша збірна трейл-команда демонструє доволі високі результати на світовій
арені. Так, наприклад на Чемпіонаті світу у Шотландії 2012 року члени нашої збірної
команди здобули золоту, срібну та бронзову медалі в особистому заліку [2, 4].
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Незважаючи на широку зацікавленість цим видом спорту українськими
спортсменами, є велика кількість проблем, з якими їм доволі часто доводиться
стикатися. Трейл-орієнтування не вважають видовищним видом, оскільки у ньому
практично відсутній елемент швидкості подолання дистанції. Звідси й витікає
недостатнє його фінансування і, відповідно, небажання проводити змагання. Це
яскраво проявилося і при організації Чемпіонату світу у Києві 2007 року, який згідно
тверджень організаторів був проведений практично на ентузіазмі кількох людей.
Ще однією важливою проблемою, з якою доволі часто стикаються організатори
змагань, є неточність карт місцевості. Якщо для класичного орієнтування характерне
більш «грубе орієнтування» (орієнтування по рельєфу місцевості), то для
спортсменів, які змагаються у трейлі, дуже важливими є усі деталі відтворення
місцевості на карті. Нажаль, на сьогодні, належна картографія для українського
трейл-орієнтування залишається лише перспективою.
Проблемність розвитку трейл-орієнтування в Україні полягає й у тому, що
практично відсутня належна організація спеціальної підготовки для трейлспортсменів, зокрема на спортивних зборах [4]. Окремі спроби провести спортивні
збори, як правило не виправдовували себе, оскільки в Україні немає належної
науково-методичної та матеріально-технічної бази для цього.
Проте, незважаючи на наявність значної кількості проблемних аспектів
розвитку трейл-орієнтування в Україні перспективи доволі оптимістичні, оскільки
українські трейл-орієнтувальники все ж залишаються відданими прихильниками
цього «розумного» виду спорту і продовжують докладати зусиль для його розвитку
та, відповідно самоудосконалюватися і демонструвати хороші результати на
міжнародній спортивній арені. Окрім того, в Україні доволі широкі можливості
розвитку трейл-орієнтування з точки зору різноплановості місцевості (парків, лісів),
яка дозволяє планувати цікаві дистанції для спортсменів. Про це свідчить широка
зацікавленість міжнародної спортивної спільноти проведенням змагань світового
рівня на теренах нашої держави.
Висновки.
1. Трейл-орієнтування бере свої витоки у Великобританії – країні, яка
вважається засновницею змагань для людей з особливими потребами. Бажання
останніх урізноманітнити свою спортивну діяльність та належні природні умови
країни, рівень матеріального та фахового забезпечення спорту у Великобританії
дозволили належно розвивати трейл-орієнтування на її теренах. Цей досвід
запозичили й інші країни (Фінляндія, Швейцарія, Швеція та ін.), що дозволило
вивести цей вид спорту на міжнародну арену.
2. В Україні трейл-орієнтування перебуває на початковій стадії розвитку і долає
велику кількість перешкод. З одного боку природні умови можуть забезпечити цікаву
змагальну і тренувальну діяльність у цьому виді спорту в межах нашої держави, а з
іншого – відсутність цього виду в Паралімпійській програмі, низький рівень
матеріально-технічного та науково-методичного забезпечення є каменем спотикання
на шляху розвитку трейл-орієнтування.
Перспективи подальших досліджень. В подальшому планується опрацювання
досвіду іноземних фахівців, які займаються розвитком трейл-орієнтування у своїх
країнах, а також проведення бесід та інтерв’ю з представниками трейл-орієнтуання в
Україні з метою з’ясування їхнього бачення щодо можливостей розвитку цього виду
спорту на теренах нашої держави.
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АНОТАЦІЇ

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТРЕЙЛ-ОРІЄНТУВАННЯ ЯК ВИДУ СПОРТУ У СВІТІ
ТА В УКРАЇНІ
Христина Хіменес, Ольга Задорожна, Неоніла Нерода
Львівський державний університет фізичної культури
Зародившись у Великобританії, трейл-орієнтування сьогодні набуває популярності на
світовій спортивній арені як серед здорових, так і серед спортсменів з вадами ОРА. Спортсмени,
які представляють Україну на змаганнях з трейл-орієнтування, демонструють високі результати.
Проте, незважаючи на сприятливі умови для соціалізації людей з особливими потребами, на
теренах нашої держави цей вид спорту стикається з великою кількістю труднощів як
організаційного так і матеріального характеру. Одним із шляхів вирішення цією проблеми є
використання досвіду розвитку цього виду спорту в таких країнах, як Великобританія,
Швейцарія, Фінляндія та ін.
Ключові слова: трейл-орієнтування, люди з особливими потребами.
ТРЕЙЛ-ОРИЕНТИРОВАНИЕ - ВИД СПОРТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОСОБЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ
Кристина Хименес, Ольга Задорожная, Неоніла Нерода
Львовский государственный университет физической культуры
Зародившись в Великобритании, трейл-ориентирование сегодня приобретает популярность
на мировой спортивной арене как среди здоровых, так и среди спортсменов с недостатками ОДА.
Спортсмены, представляющие Украину на соревнованиях по трейл-ориентированию,
демонстрируют высокие результаты. Однако, несмотря на благоприятные условия для
социализации людей с особыми потребностями, на территории нашего государства этот вид
спорта сталкивается с большим количеством трудностей как организационного, так и
материального характера. Одним из решений этой проблемы является использование опыта
развития этого вида спорта в таких странах, как Великобритания, Швейцария, Финляндия и др.
Ключевые слова: трейл-ориентирование, люди с особыми потребностями.
TRAIL ORIENTEERING - SPORT FOR PEOPLE WITH DISABILITIES
Khistina Khimenes, Olga Zadorozhna, Neonila Neroda
Lviv State University of Physical Culture
Born in the UK, trail orienteering now is gaining popularity on the international sports arena for
both healthy and sportsmen with disabilities of locomotor system. Sportsmen who represent Ukraine at
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the competition trail orienteering demonstrate high results. However, in spite of favorable conditions for
socialization of people with special needs, on the territory of our country this kind of sport faces a lot of
difficulties of organizational and financial nature. One of the solutions of this problem is use of
experience of this sports’ formation in countries such as Great Britain, Switzerland, Finland and others.
Key words. Trail orienteering, people with special needs.

ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВІВ ЖІНОК ДО ЗАНЯТЬ ФІТНЕС-АЕРОБІКОЮ
Олена Шишкіна
Дніпродзержинський державний технічний університет
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. На
сучасному етапі розвитку суспільства проблема здоров’я набула державного
характеру, стала предметом дослідження різних галузей науки: медицини, біології,
педагогіки. Формування здоров’я людини – складний процес, що починається
задовго до його народження і триває впродовж усього життя. Здоров’я цілого
покоління є явищем, масштабність якого має велике значення для розвитку усієї
країни. При цьому сьогодні недооцінюється роль фізичної культури у збереженні
здоров’я людини, зокрема жінок. Найшвидшим і найефективнішим засобом
підвищення показників здоров’я жінок є виконання фізичних вправ. Їх регулярне
використання підвищує життєвий тонус, імунітет, працездатність, покращує морфофункціональні показники розвитку організму жінок і попереджує старіння.
Але вирішальним чинником зміцнення здоров’я сьогодні визнана позиція самої
людини, її ставлення до власного соціального, психологічного і фізичного здоров’я,
бажанням активно жити і підтримувати рівень свого здоров’я засобами рухової
активності. При цьому встановлено, що тільки ті фізичні навантаження, які
виконуються людиною мотивовано, свідомо, з бажанням і викликають позитивні
емоції, принесуть відчутний ефект в зміцненні і збереженні здоров’я [2; 4]. Більшості
перерахованих вимог відповідають сучасні види фітнес-аеробіки, тому що їх
популярність базується на великих можливостях індивідуалізувати заняття,
емоційність яких визначається виконанням рухів під музичний супровід. На думку
авторів [5; 6; 7], фітнес – це цілеспрямований процес оздоровлення заснований на
добровільності вибору рухової активності, для зміцнення та збереження здоров’я,
зниження ризику захворювань та їх профілактиці, для прилучення до здорового
способу життя з метою особистої успішності та фізичного благополуччя.
Відомо, що заняття фітнес-аеробікою мають аеробний характер. А аеробні
навантаження – одна з найбільш популярних, доступних та ефективних форм
оздоровчого впливу на організм, яка позитивно впливає на функціональність усіх
фізіологічних систем організму [1]. Цінність занять фітнес-аеробікою полягає в тому,
що заняття комплексно впливають на організм: зміцнюють усі м’язові групи,
розвивають рухливість суглобів, сприяють підвищенню еластичності зв’язок і
сухожиль, підвищують рівень розвитку аеробних можливостей, зміцнюють серцевосудинну і дихальну системи, розвивають силу, гнучкість, координацію рухів,
тренують загальну і силову витривалість, сприяючи підвищенню рівня фізичної
підготовленості, збагачують руховий арсенал. Оздоровчий ефект занять фітнесаеробікою полягає в загально-фізіологічному впливі на організм, підвищенні обміну
речовин, активації імунних сил організму, а також профілактиці захворювань,
корекції постави, профілактиці захворювань опорно-рухового апарату, позитивно
впливає на психоемоційне самопочуття тих, хто займається, сприяє проявленню
творчої активності [3 5 7].
У зв’язку з актуальністю та практичною значимістю даної проблеми здійснено
це дослідження.
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Зв’язок теми з важливими науковими планами. Наукове дослідження
виконано відповідно до теми «Психолого-педагогічне обґрунтування підвищення
ефективності спортивної діяльності та відновлювальних процесів після фізичних
навантажень» (№0106U011985).
Мета роботи – визначення найбільш значимих мотивів до занять з фітнесаеробіки жінок віком 21-25 років.
Організація та методи дослідження. У даному дослідженні прийняли участь
52 жінки віком від 21 до 25 років, які займались фітнес-аеробікою з оздоровчою
метою. Дослідження проводилось на базі Дніпродзержинського державного
технічного університету.
Для здійснення даного дослідження використовувалися наступні методи: аналіз
і узагальнення даних науково-методичної літератури, педагогічне спостереження,
анкетування, методи математико-статистичної обробки.
Результати дослідження та їх обґрунтування. З метою виявлення мотивів та
інтересів до занять з фітнес-аеробіки було проведене анкетування і опитування 52
осіб. Відповідно до результатів анкетування було виявлено п’ять основних факторів
визначаючих структуру мотивації до тренувальних занять.
Основним фактором, визначаючим мотивацію, є фактором, який можна
визначити як «фітнес-здоров’я», він становить 40,5%. Наступний за значимістю
фактор це – «зовнішній вигляд» - 30,1%. Далі слідують «психологічний фактор» –
8,6%, «пізнавальний» – 7,3% та «соціальний» – 6,4%.
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Рис. 1. Фактори визначаючі структуру мотивації жінок до занять з фітнесаеробіки
Фактор «фітнес-здоров’я» визначає три мотиви:
1) загальне поліпшення фізичної підготовленості;
2) поліпшення діяльності серцево-судинної системи;
3) поліпшення стану опорно-рухового апарату.
Більшість жінок у факторі «фітнес-здоров’я» вказують на перший мотив, який
складає 47,8%, майже в рівних частинах, тобто, 26,3% і 27,2% віддають перевагу
другому та третьому мотивам.
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Друга група факторів об’єднана в комплекс «зовнішній вигляд», складається з
наступних мотивів:
1) зниження маси тіла;
2) поліпшення фігури, корекція окремих частин тіла;
3) вдосконалення рухових здібностей.
При вивченні мотивації в даній групі факторів більшість жінок віддають
перевагу зниженню маси тіла – 50,8%, потім поліпшення фігури – 38,8% і
вдосконалення рухових здібностей – 15,3%.
Мотиваційний комплекс «психологічний» фактор визначався двома майже
однаковими складовими:
1) антистресовий вплив занять з фітнес-аеробіки (зняття напруги, поява
відчуття розслаблення) – 49,5 %;
2) отримання задоволення, відчуття радості – 50,3%.
«Пізнавальний» фактор складається з двох компонентів:
1) дізнатися про рівень фізичної підготовленості, статури, відхилення від
норм та контроль за динамікою даних показників;
2) отримати інформацію про правильне виконання рухових вправ, оволодіння
новими вміннями та навиками.
Обидва компоненти, як і в попередньому «психологічному» мотиваційному
факторі, впливають на вивчаємий мотив майже в рівних пропорціях, відповідно –
50,2 % та 48,6 %.
«Соціальний» фактор розподілявся на наступні складові:
1) придбання друзів та розширення кола знайомих;
2) поважне ставлення оточення (престижність положення)
3) досягнення більшої впевненості в собі, відчуття власної значущості.
Найбільше значення в «Соціальному» факторі для жінок має можливість
придбання друзів та знайомих – 39,7%, поважне ставлення оточуючих – 27,8%,
досягнення більшої впевненості – 21,1%.
Слід враховувати, що прихильність до рухової активності багато в чому
залежить від особистих властивостей людини. Як показало анкетування жінки, які
систематично відвідують заняття з фітнес-аеробіки мали досвід занять спортом у
дитячому або підлітковому віці, володіють впевненістю в здатності займатися в
секції, сприймають фізичне навантаження як задоволення і здатні долати різні
труднощі.
Висновок. Фітнес-аеробіка – це один із сучасних видів спорту, який викликає
підвищений інтерес у жінок. приносить позитивні зміни в організмі, ліквідує дефіцит
рухової активності, добре впливає на здоров’я. Позитивним аспектом впливу слід
вважати і високий рівень позитивних емоцій, які виникають після занять, що
забезпечує позитивні психофізіологічні зміни в організмі жінок.
Перспективи подальших досліджень. Дослідити рівень фізичної
підготовленості жінок з різним стажем занять фітнес-аеробікою.
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2.
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АНОТАЦІЇ

ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВІВ ЖІНОК ДО ЗАНЯТЬ ФІТНЕС-АЕРОБІКОЮ
Олена Шишкіна
Дніпродзержинський державний технічний університет
У даному дослідженні прийняли участь 52 жінки віком від 21 до 25 років, які займалися
фітнес-аеробікою з оздоровчою метою. Дослідження проводилось на базі Дніпродзержинського
державного технічного університету. Відповідно до результатів анкетування було виявлено п’ять
основних факторів, які визначають структуру мотивації жінок до тренувальних занять: «фітнесздоров’я» - 40,5%, «зовнішній вигляд» - 30,1%, «психологічний фактор» - 8,6%, «пізнавальний» 7,3%, «соціальний» - 6,4%. Заняття фітнес-аеробікою є ефективним засобом зміцнення та
збереження здоров’я жінок репродуктивного віку.
Ключові слова: фітнес-аеробіка, жінки, здоров’я, фактори, мотивація.
ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВОВ ЖЕНЩИН К ЗАНЯТИЯМ ФИТНЕС-АЭРОБИКЕ
Елена Шишкина
Днепродзержинский государственный технический университет
В данном исследовании приняли участие 52 женщины в возрасте от 21 до 25 лет,
занимались фитнес-аэробикой с оздоровительной целью. Исследование проводилось на базе
Днепродзержинского государственного технического университета. Согласно результатам
анкетирования было выявлено пять основных факторов, которые определяют структуру
мотивации женщин к тренировочным занятиям: «фитнес-здоровье» - 40,5%, «внешний вид» 30,1%, «психологический фактор» - 8 , 6%, «познавательный» - 7,3%, «социальный» - 6,4%.
Занятия фитнес-аэробикой является эффективным средством укрепления и сохранения здоровья
женщин репродуктивного возраста.
Ключевые слова: фитнес-аэробика, женщины, здоровье, факторы, мотивация.
MOTIVES WOMEN TO STUDY FITNESS AEROBICS
Elena Shishkina
Dneprodzerzhinsk State Technical University
This study involved 52 women aged 21 to 25 who engaged in aerobic fitness with a recreational
purpose. The study was conducted on the basis of Dneprodzerzhinsk State Technical University.
According to the results of a survey it was found five main factors that determine the structure of
motivation of women to training sessions: "Health Fitness" - 40.5%, "the look" - 30.1%, "psychological
factor" - 8 , 6%, "cognitive" - 7.3%, "social" - 6.4%. Do aerobic fitness is an effective means to
strengthen and preserve the health of women of reproductive age.
Key words: aerobic fitness, women, health factors, motivation.
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ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС СТАНОВЛЕННЯ ЛЕГКОЇ
АТЛЕТИКИ НА ЖИТОМИРЩИНІ
Тетяна Яворська
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Постановка проблеми. Історія спортивного життя Житомирщини – це витвір
сотень і тисяч людей, які жили й проживають нині на цій землі. Це шлях видатних
особистостей, які прославляли не тільки Полісся, а й усю Україну.
Цікавість до історичного минулого рідного краю та його спортивного життя,
наявність великої кількості архівних матеріалів, узагальнення досвіду кращих
спортивних організацій, широкий арсенал та доступність інформаційних джерел,
відкриття можливості об’єктивного висвітлення явищ, подій та фактів, особливо тих, які
не могли стати предметом дослідження у попередні роки та залишилися поза
предметним колом наукових розвідок значно підвищив інтерес до розвитку спорту та
його видів на рідній батьківщині, зокрема Житомирщині.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історія розвитку фізичної культури та
спорту на Житомирщині завжди були в полі зору дослідників. Найбільш вагомий внесок
у вивчення спортивного минулого Житомирщини зробив Ілля Павлович Опанащук. Так,
у своїй монографії «Золоті сторінки спортивної Житомирщини» він розглядав проблему
розвитку фізичної культури й спорту на Житомирщині, розповідав про видатних
спортсменів, тренерів, викладачів і організаторів фізичного виховання, наводив цікаві
історичні відомості, спогади ветеранів спорту, пам’ятні дати [6]. Крім того, такі відомі
автори, як А. Вексельман, М. Волинець, В. Димчук, Л. Зінов’єва, В. Коржук та інші
слідкували за спортивними досягненнями майбутніх чемпіонів Житомирщини та
підводили підсумки змагань з легкої атлетики.
Аналіз літературних джерел встановив, що на сучасному етапі недостатньо
глибоких досліджень, пов’язаних з вивченням історії становлення легкої атлетики на
Житомирщині, тому тема є актуальною та своєчасною.
Мета статті: проаналізувати проблему становлення легкої атлетики на
Житомирщині.
Методи, організація досліджень:аналіз літературних джерел, архівних матеріалів;
узагальнення передового досвіду; опитування; опрацювання інтернет-ресурсів.
Результати досліджень та їх обговорення. Легка атлетика культивувалась у всіх
країнах світу, її історія сягає своїм корінням у глибину віків. Великої популярності
легкоатлетичний спорт досяг у Стародавній Греції, яка збирала найбільшу кількість
учасників і глядачів. Легка атлетика завжди була найпопулярнішим видом спорту у
програмі Олімпійських ігор, а змагання легкоатлетів ставали самими яскравими в житті
Олімпіад [1, с. 18].
У серпні 1913 року у м. Житомирі Стефан Владиславович Іваницький організував
гурток легкоатлетів-любителів.«Піонерами» легкої атлетики м. Житомира в 1921 році
стали Вадим Снетенчук, Леонід Григор’єв, Олександр Єгоров, Віктор Карабанов,
Микола Левицький, Микола Вакулко, Василь Угнівий, Георгій Дорн, які й увійшли до
складу збірної команди.
10-18 серпня 1921 року легкоатлети з Житомира взяли участь у першій
Всеукраїнській олімпіаді з легкої атлетики, що відбулася в Харкові.
Починаючи з 1921 року, спортсмени Волині (Житомира) виходять на провідні
позиції легкоатлетичного спорту України. 01 вересня 1921 року у перших змаганнях із
метань на площадці інституту народної освіти (нині ЖДУ ім. І. Франка) та з бігу на 100
м на третьому бульварі перемогу здобув С.В. Іваницький, у стрибках у довжину та
висоту – В. Карабанов, у штовханні ядра – Я. Розит. Досягнення ряду рекордних
результатів у бігових та стрибкових видах під час першої Волинської губернської
олімпіаді в 1922 році спричинило до нового поштовху розвитку легкої атлетики. Так, у
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Всеукраїнській олімпіаді (1922 р.) та на першій Всеукраїнській спартакіаді (1923 р.), що
відбулися у м. Харкові, збірна команда Волині у складі 7 чоловік виборола ІІІ місця.
На Всеукраїнських змаганнях (1924 р.) у м. Харків звання чемпіонів України
завойовують Леонід Григор’єв в метанні списа та Вадим Снетенчук у потрійному
стрибку. На ІІ Всеукраїнській спартакіаді (1927 р.), окрім чемпіонів В.М. Снетенчука та
Н.Варенцової, ІІІ місце в стрибках у висоту (1 м 34 см) завоювала Качанівська з
м.Чернятин (Коростень), жіноча команда в естафеті (4х100м – 57,4 с) завоювала ІІ місце
та в естафеті 3х500м – ІІІ місце [5, с. 2-3].
У червні 1935 року при міськраді фізкультури в Житомирі була організована школа
легкої атлетики, де займалися кращі легкоатлети Павликовський, Жижин, Семко та ін. У
1936 році при Палаці піонерів та жовтенят була відкрита спортивна школа з відділенням
для легкої атлетики. Популярними стають масові змагання з легкоатлетичного кросу на
призи газети «Радянська Волинь». Важливою віхою у подальшому розвитку легкої
атлетики в області стало утворення добровільно-спортивних товариств в передвоєнні
роки. Фізкультурники і спортсмени Житомирщини, у роки Великої Вітчизняної війни,
боролися з ворогом на фронті, у підпіллі і партизанських загонах. Особливою мужністю
і героїзмом у роки війни відзначилися імена легкоатлетів, зокрема: Костянтин Ареф’єв,
Яків Батюк, Володимир Бурба. Всі вони удостоєні звання Героя Радянського Союзу [6,
с.11].
Відразу, після визволення м. Житомира 31 грудня 1943 року в занадто складних
умовах перших післявоєнних днів і місяців розпочалася копітка робота з відновлення
спортивної бази, налагодження навчально-тренувального процесу.27-28 серпня 1944 р. в
Житомирі відбулися перші післявоєнні змагання з легкої атлетики, переможцями яких
стали І. Красницький, Ф. Мельников, серед жінок відзначилися Пінчук, Мороз,
Лікарчук, Конкратова, Ганьба.
У липні 1945 року на Житомирському стадіоні «Динамо» три дні відбувалася
обласна спартакіада, на якій 350 учасників відстоювали спортивну честь своїх районів і
міст, змагалися за почесне право участі у республіканській спартакіаді. У змаганні
команд міст по бігу, стрибках, малій і великій шведських естафетах, по штовханню ядра
і метанню гранати першість завоювала команда Житомира, ІІ місце – команда
Бердичева, ІІІ – команда Коростеня.
За даними архівних матеріалів, в період з 15 червня по 15 липня 1945 року в містах
і районах відбулися районні і міські легкоатлетичні спартакіади, в яких взяли участь 22
тис. 326 спортсменів-легкоатлетів.
У 1946 році легкоатлети Житомирщини у складі 44 учасників брали участь у
Всесоюзному кросі в Москві.
У період 1946-1950 рр. кращими легкоатлетами Житомирщини були
І.Красницький, Шмакова, С.Болотова, Е. Велигуро, І. Голумбієвський, О. Смульська, О.
Ступко, Бородіна, Гулак, Головатюк, Ф. Мельникова, Паніна, О. Слуцький, Н. Бакаляр,
М. Білошицький, Ф. Вознюк.
У 1951 році учень СШ № 2 м. Бердичева, вихованець тренера В.О. Жабенко та
спорттовариства «Іскра» Володимир Ситкін встановив всесоюзний рекорд зі стрибків у
висоту серед юнаків (181 см). В.О. Ситкін першим із українських стрибунів подолав 2-х
метровий рубіж, першим із спортсменів Житомирщини брав участь в Олімпійських іграх
1956 року в далекому Мельбурні, розкрив тренерський талант засновника Бердичівської
школи стрибунів у висоту В.О. Лонського.
У 1952 році було створено обласну федерацію легкої атлетики, яку очолював П.О.
Жабенко та яка сприяла поліпшенню навчально-тренувального процесу, організації
масової роботи з розвитку легкої атлетики[7, с. 399-403].
Найбільш масовим видом спорту була легка атлетика. Статистика свідчить, що
якщо у 1927 році легкою атлетикою в Житомирському окрузі займалося всього 520
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спортсменів, на кінець 1940 року ця кількість зросла до 12305 чоловік, то в 1958 році
цим видом спорту займалося 63843 чоловіки [6, с.12].
У 1962 році вихованець тренера В.О. Лонського Валерій Скворцов виконав
норматив майстра спорту СРСР зі стрибків у висоту, став чемпіоном Житомирщини, а
на республіканській спартакіаді школярів у Харкові став чемпіоном України та
кандидатом до олімпійської команди країни. У 1966 році Скворцов став чемпіоном
Європи з найкращим результатом – 221 сантиметр, а тренеру В.О. Лонському у 1968
році було присвоєно звання «Заслужений тренер СРСР».
У 1970-х роках одним із найкращих радянських стрибунів у висоту був учень
тренера Віталія Лонського Р.Ф. Ахметов – майстер спорту міжнародного класу,
заслужений працівник фізичної культури та спорту України, семикратний чемпіон
України (двічі встановлював рекорд України –219 см і 223 см), двократний переможець
першості СРСР та Європи, чемпіон V Спартакіади народів СРСР (1972 p.), учасник XX
Олімпійських ігор у Мюнхені, де виборов шосте місце [7, с.399-403].
Кращими тренерами того періоду були житомиряни М.Г. Кнітер, П.О. Жабенко,
М.Й. Речич, Г.В. Босенко, А.А. Михайлов, бердичівляни – В.О. Жабенко, Я.М. Гердель,
Ф.К. Мельников, Бочинський (Радомишльський район), С.І. Іванов, О.М. Слуцький із
Коростеня.
Майже півстоліття виховував спортсменів високого класу майстер спорту СРСР,
неодноразовий чемпіон і рекордсмен області, заслужений тренер УРСР М.І. Денисов.
Саме його учениця Інна Євсеєва, рекордсменка світу в бігу на 1000 м, була найближче
до Олімпійського п’єдесталу в 1988 р. в Сеулі і в 1992 р. на Олімпіаді в Барселоні (4
місце) із усіх олімпійців Житомирщини. Олена Колесник стала першою рекордсменкою
України в бігу на 400 м із бар’єрами та чемпіонкою спартакіади України [5, с. 3].
У 1995 році блискучий шанс увійти до складу збірної команди України, взяти
участь у чемпіонаті світу з легкої атлетики у м. Гетеборзі та Олімпійських іграх у м.
Атланті отримала майстер спорту міжнародного класу Інна Євсеєва. У цьому ж році
вперше виконали норматив майстра спорту Сергій Шелесько, який у 2006 році був
кандидатом у Олімпійську збірну України, Інна Вовченко (Коростишів), Інна Цуд та
Наталія Алексеєва [2; 4].
Майже за 40 років тренерської і викладацької діяльності більше 30 чемпіонів і
призерів України, кількох рекордсменів області підготував заслужений тренер України
О.О. Зімароєв. Прославили легкоатлетичну Житомирщину й учні тренера
В.О. Семченкова.
У 1995 році у м. Київ відбулися змагання на першість серед юніорів, під час яких
сформувалася збірна команда України для участі у міжнародних турнірах у Турції,
Англії та Росії. До складу увійшло троє учасників – Тетяна Кравченко, Тетяна
Воровченко і Микола Вікарій [3].
Збірні команди області брали участь у VІ літній Універсіаді України,
Всеукраїнській Спартакіаді працівників освіти, Всеукраїнській Спартакіаді для дітей
сиріт і дітей, які залишилися без батьківської опіки, та інших республіканських і
міжнародних змаганнях. Бердичівські школярі стали срібними призерами
Всеукраїнських змагань «Старти надій». У цих престижних змаганнях призерами з
легкої атлетики стали Тетяна Сметаннікова та Олександр Венгловський.
240 учасників Спартакіади школярів області взяли участь у ІІ Спортивних іграх
школярів України. Результати виступів спортсменів області у ІІ Спортивних іграх
школярів України показали, що бердичівлянка Наталія Гапчук (тренер О. В.
Михальченко) перемогла в стрибках у висоту. У числі призерів також були бар’єристка
Габрієла Козіна (В. І. Лосєв), Юрій Ципоренко (В. І. Чернов) – спортивна ходьба, Леонід
Матусевич (Л. Й. Матусевич) – стрибки у висоту, Людмила Коваленко (О. В. Гаврилюк)
– біг на 1500 і 3000 метрів.
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26 навчальних закладів брали участь у V Універсіаді Житомирщини. Серед вищих
навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації перемогу здобули представники
Державного агроекологічного університету. Вони були кращими у легкій атлетиці, кросі
тощо (6558 очок), практично на 800 очок відстала збірна Державного технологічного
університету. Третє місце було за студентами Державного університету імені Івана
Франка.
Серед 18 команд вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації кращими, як і в
попередні роки, були студенти Житомирського агротехнічного коледжу. Друге місце –
базовий медичний коледж, третє – Бердичівський педагогічний коледж. У юнаків
призові місця розподілилися таким чином: Житомирський автодорожній, Житомирський
агротехнічний та Бердичівський політехнічний коледжі.
Добру фізичну та спортивну підготовку на Спартакіаді 2004 року показали учні
ПТУ № 5 (м. Житомир), де завоювали другі місця з легкоатлетичного кросу. Дівчата
ПТУ № 20 (м. Житомир) стали другими в легкоатлетичному кросі і посіли перше
загальнокомандне місце.
Для популяризації фізичної культури і спорту, активізації спортивно-масової
роботи було проведено Першу Спартакіаду працівників вищих навчальних закладів І–ІV
рівнів акредитації. У змаганнях з п’яти видів спорту взяли участь десять команд.
Гарні результати у своїх вікових групах показали легкоатлети Інна Вовченко (нині
доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту Житомирського державного
університету імені Івана Франка), Микола Заболотний (керівник фізичного виховання
кооперативного коледжу бізнесу і права), Сергій Шелесько (на той час викладач
Житомирської філії міжнародного університету розвитку людини «Україна»), Олена
Кузьменко (викладач агротехнічного коледжу).
Під час участі у юнацьких іграх України 2009 року спортсмени області здобули 2
золоті медалі і обидві – представники м. Житомира. Це Олександра Степаненко
(триатлон) та Галина Яковчук (легка атлетика).
Успішно виступають наші спортсмени на міжнародних змаганнях. На Кіпрі у
змаганнях зі стрибків у висоту друге місце посів Юрій Кримаренко. Призером
міжнародних змагань з легкої атлетики у Львові була Наталія Гапчук.
Житомирщина пишається виступами учасниці ХХХ Олімпійських ігор 2012 р. в
Лондоні бердичівлянки Людмили Коваленко, яку тренує один із кращих фахівців області
О.В. Гаврилюк. Всім нам пам’ятні виступи неодноразового чемпіонату СРСР, учасника
ХХІІ Олімпійських ігор Олексія Дем’янюка із Баранівки.
Легкоатлети області разом із іншими спортсменами гідно пронесли естафету
олімпійського вогню ХХІІ Олімпійських ігор.
Спортсмени нашого краю пройшли великий шлях від стрибків через вогонь (у
далекому минулому) до сучасних змагань міжнародного рівня зі стрибків у висоту. На
спортивному святі в місті Бердичеві вихованці заслуженого тренера України О. В.
Михальченка, на сцені будинку культури імені Олексія Шабельника, уперше в світі
стрибали через планку удвох, і навіть утрьох, одночасно. Такі стрибки спортсмени
повторювали і в місті Житомирі на сцені обласного драматичного театру імені Івана
Кочерги. Того ж року легкоатлет з міста Бердичева Юрій Кримаренко став чемпіоном
світу зі стрибків у висоту і отримав звання заслуженого майстра спорту України. Згодом
він виступав і на ХХІХ Олімпійських іграх в Пекіні. У 2009 році Ю. Кримаренко став
переможцем Кубка Європи зі стрибків у висоту [6, с.11]
Проведений нами аналіз літературних джерел показав, що відомі тренери вносять
вагомий внесок у розвиток легкої атлетики на Житомирщині, успішно готують
легкоатлетів до виступів у змаганнях різного рівня. У таблиці 1 представлено прізвища
легкоатлетів Житомирщини, які брали участь в олімпійських іграх, та їх тренерів.
На сьогоднішній день, при дослідженні інформаційних джерел і архівних
матеріалів, перше на що звертається увага, так це те, що: 1)на Житомирщині з легкої
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атлетики проводилися та проводяться велика кількість змагань; 2) наші легкоатлети
досягали та здобувають високі спортивні результати; 3) цей вид спорту розвивається в
20-ти дитячо-юнацьких спортивних школах міст і районів Житомирської області; 4)
легка атлетика приносить Житомирщині третину залікових очок у рейтинг зі спорту
вищих досягнень.
Таблиця 1
Житомирські легкоатлети – учасники олімпійських ігор
№
з/п

Ігри Олімпіад
Ігри XVI Олімпіади
(1956 р., Мельбурн (Австралія)
Ігри XVIII Олімпіади
(1964 р., Токіо (Японія)

1.
2.

Ігри XIX Олімпіади
(1968 р., Мехіко (Мексіка)

3.

Ігри XX Олімпіади
(1972 р., Мюнхен (ФРН))
Ігри XXII Олімпіади
(1980 р., Москва (СРСР))
Ігри XXIV Олімпіади
(1988 р., Сеул (Республіка Корея))

4.
5.
6.

Ігри XXV Олімпіади
(1992 р., Барселона (Іспанія))

7.
8.
9.
10.

Ігри XXVII Олімпіади
(2000 р., Сідней (Австралія))
Ігри XXVIII Олімпіади
(2004 р., Афіни (Греція))
Ігри XXІХ Олімпіади (2012 р., Лондон
(Англія))

ПІБ
учасника

ПІБ
тренера

Ситкін Володимир

Василь Жабенко

Скворцов Валерій

Віталій Лонський

Скворцов Валерій
Хлопотнов Олексій
Цимаш Лідія
Народицький Назар

Віталій Лонський
В. А. Запорожанов

Ахметов Рустам

Віталій Лонський

Дем’янюк Олексій

Н. А. Вальчук

Євсєєва
Інна
Євсєєва
Інна
Пуха Ірина

Микола Денисов
Микола Денисов
О. Ситник

Пуха Ірина

О. Ситник

Книш Михайло

Віктор Медведчук

Коваленко Людмила

Гаврилюк
Олександр

Висновки. Таким чином, легка атлетика пройшла не легкий шлях свого розвитку,
починаючи ще з Давньої Греції за багато віків до нашої ери, долаючи багато перешкод
на своєму шляху, завдяки яким історія назавжди закарбувала стільки блискучих перемог
та легендарних імен,які поклали фундамент у розвиток легкої атлетики на
Житомирщині, які виховали перших майстрів спорту та майстрів спорту міжнародного
класу.
Отже, ознайомлення із зібраними та опрацьованими матеріалами сприятиме
розвитку української спортивної науки та подальшому відновленню золотих сторінок
історії спортивної Житомирщини.
Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні спортивних
досягнень легкоатлетів Житомирщини на сучасному етапі.

1.
2.

3.
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АНОТАЦІЇ

ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС СТАНОВЛЕННЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ НА
ЖИТОМИРЩИНІ
Тетяна Яворська
Житомирський державний університет імені Івана Франка
У статті здійснено теоретико-історичний дискурс становлення легкої атлетики на
Житомирщині. Проаналізовано участь у змаганнях та досягнення легкоатлетів Житомирщини на
різних етапах розвитку легкої атлетики. Вивчено внесок відомих тренерів у розвиток легкої
атлетики на Житомирщині. Визначено динаміку спортивних досягнень легкоатлетів
Житомирщини.
Ключові слова: історія, легка атлетика, олімпійські ігри, спортсмени, тренери, змагання,
спортивні досягнення, Житомирщина.
ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИСКУРС СТАНОВЛЕНИЯ ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКИ НА ЖИТОМИРЩИНЕ
Татьяна Яворская
Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
В статье осуществлен теоретико-историчний дискурс становления лёгкой атлетики на
Житомирщине. Проанализировано участие в соревнованиях и достижение легкоатлетов
Житомирщины на разных этапах развития легкой атлетики. Изучен вклад известных тренеров в
развитие легкой атлетики на Житомирщине. Определена динамика спортивных достижений
легкоатлетов Житомирщины.
Ключевые слова:история, лёгкая атлетика, олимпийские игры, спортсмены, тренеры,
соревнования, спортивные достижения Житомирщина.
THEORETICAL AND HISTORICAL DISKURS OF BECOMING OF TRACK-ANDFIELD ONZHYTOMYRSHCHYNA
Tetiana Yavorska
Zhytomyr Ivan Franko State University
In the article theoretical and historical diskursof becoming of track-and-field is carried out on
Zhytomyrshchyna. Participating in competitions and achievement of athletes of Zhytomyrshchyna is
analysed on the different stages of development of track-and-field. The contribution of the known
trainers is studied to development of track-and-field on Zhytomyrshchyna. The dynamics of sporting
achievements of athletes of Zhytomyrshchyna is certain.
Key words:history, track-and-field, olympic games, sportsmen, trainers, competitions, sporting
achievements, Zhytomyrshchyna.
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