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ВСТУП 
Фізична культура і спорт є одним із важливих засобів 

різнобічного та гармонійного розвитку студентської молоді. При 
нинішньому дефіциті рухової діяльності, якому підвладні майже 
всі вікові групи населення, процес підвищення рівня працездат-
ності та навчально-трудової активності студентів набуває 
великого значення. 

Багато студентів вищих навчальних закладів мають відхилення 
в стані здоров'я, фізичному розвитку та фізичній підготовленості 
(зайва вага, недостатній або непропорційний розвиток м'язів, 
сутулість, недостатній розвиток рухових здібностей тощо). 

Вивчення динаміки фізичного розвитку, фізичної підготовле-
ності і стану здоров'я студентів за весь період навчання у вузі 
показує, що темпи приросту показників фізичної підготовленості у 
них після другого курсу сповільнюються, а на четвертому і п'ятому 
- помітно знижені. У старшокурсників, які покинули обов'язкові 
заняття з фізичного виховання й не займаються самостійно 
фізичними вправами і спортом, чітко проявляється зниження 
фізичної працездатності та погіршення стану здоров'я. 

Сьогодні серед студентів як перших, так і старших курсів 
часто зустрічається несерйозне відношення до особистої 
фізичної підготовки, стану свого здоров'я, небажання та 
невміння застосовувати засоби фізичної культури і спорту у 
повсякденному житті. Більшість студентів, які склали залік з 
фізичного виховання й виконали державні тести і нормативи 
оцінки фізичної підготовленості, в подальшому не використо-
вують засоби фізичної культури і спорту в період зимових і 
літніх канікул, а тим більше - після закінчення вузу. 

На ліквідацію цих недоліків спрямовані навчальні заняття з 
фізичного виховання. Але результативність навчальної роботи 
значно підвищиться, якщо активізувати самостійні тренувальні 
заняття студентів у вільний час. 

В нинішніх умовах у вищих навчальних закладах перевага 
надається розвитку творчих здібностей майбутніх спеціалістів з 
опорою на активну самостійну роботу. Залучення студентів до 
фізичного самовиховання стає в нинішніх умовах важливою 
складовою процесу фізичного виховання майбутніх спеціалістів. 
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Самостійні заняття студентів фізичною культурою можуть 
мати найрізноманітніші форми, але, в першу чергу, вони повинні 
спрямовуватись на зміцнення здоров'я, підвищення 
працездатності, оволодіння необхідними уміннями та навичка-
ми, вдосконалення професійної діяльності, формування 
соціальної активності та свідомості. 

Велике значення для успішного оволодіння навчальним 
матеріалом, підвищення рівня життєдіяльності мають правильна 
організація праці та відпочинку, здоровий спосіб життя, який, 
поряд з заняттями фізичними вправами, включає в себе відмову 
від багатьох шкідливих та згубних звичок. 

Для організації самостійних тренувальних занять студентам 
необхідно надати певні знання та уміння, забезпечити 
методичними порадами та вказівками, підібрати фізичні вправи 
та види спорту, що користуються популярністю серед 
студентської молоді. Саме для цього в даному посібнику 
наведені основні теоретичні положення та методичні принципи 
побудови навчально-тренувального процесу. 

На основі багаторічного досвіду, спостережень та наукових 
досліджень автори в даному навчальному посібнику розкри-
вають зміст і форми розвитку рухових якостей студентів в 
процесі самостійної роботи, дають рекомендації щодо режиму їх 
харчування і гігієни, а також поради для проведення занять 
фізичними вправами в умовах радіонуклідного забруднення. 
Наведені методики і комплекси вправ направлені на поліпшення 
фізичного розвитку і фізичної підготовленості студентської 
молоді, зміцнення здоров'я та підготовки для виконання 
навчальних нормативів з фізичного виховання і державних 
тестів з оцінки фізичної підготовленості. 

Студенти, які починають займатись фізичними вправами, 
знайдуть в навчальному посібнику необхідні рекомендації щодо 
тренувань, режиму праці та відпочинку, самоконтролю тощо. 
Студенти-спортсмени з певним досвідом тренування отримають 
конкретні поради з удосконалення своєї майстерності. 

Автори з вдячністю приймуть зауваження і пропозиції щодо 
даного навчального посібника і в майбутньому врахують їх в 
своїй педагогічній, методичній і науковій роботі. 
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так не виснажує 
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фізична 
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Розділ 1 

ЧИННИКИ, ЩО ОПТИМІЗУЮТЬ РОЗВИТОК 
ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ 

Регулярні заняття фізичними вправами створюють великі 
можливості для формування позитивних рис особистості, 
розвивають активність і викликають почуття впевненості та 
бадьорості, вдосконалюють фізичні і психічні якості, а все це 
сприяє кращому формуванню у студентів професійної готов-
ності до праці. Тому фізична активність людини завжди 
виступає як одна із добрих передумов здорового способу життя, 
формування і розвитку фізичних якостей. 

Засвоєння фізичних вправ і технічних елементів з видів 
спорту є складним психічним процесом відображення рухових 
актів. В процесі створення рухових уявлень розумова діяльність 
набуває великого значення. Завдяки розумовому аналізу глибше 
усвідомлюються складові частини фізичних вправ, повніше 
виділяються зв'язки і залежності між ними, що й забезпечує 
найповніше відображення вправ у свідомості студентів. Для 
розвитку рухових уявлень, мотивів та інтересу до фізичних 
вправ, занять спортом важливу роль відіграють теоретичні 
відомості. У навчальному процесі студент отримує теоретичні 
знання шляхом відвідування лекцій, бесід, читання спортивної 
літератури тощо. 

1.1. Фізична активність людини 

Одним з характерних виявлень діяльності й основною 
формою поведінки людини в зовнішньому середовищі є рухова 
активність. М'язові скорочення мають велике значення в житті 
людини. Вони являють собою природну біологічну потребу, як 
фактор розвитку органів та регулюючих систем організму, що 
забезпечує нормальний розвиток і життєдіяльність. Крім того, 
рух - це один з основних способів зв'язку з навколишнім 
середовищем (пересування, захист, споживання та ін.). 
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Витоки діяльності формування фізичної активності людини, 
її природної основи слід шукати ще на ранніх етапах розвитку 
людства. 

Форми організованого фізичного виховання виникли в 
Древній Греції у вигляді спеціального навчання молоді 
військовим та спортивним вправам, але аж до часу новітньої 
історії вони залишались надбанням небагатьох представників 
привілейованих класів або обмежувались рамками військового 
навчання. 

Виникнення машинного виробництва підвищило вимоги до 
рухового потенціалу людини, а стрімкий прогрес виробничих 
технологій призвів до радикальних змін ритму життя сучасної 
людини. Помітне зниження частки фізичної праці створило цілу 
систему протиріч між значним інтелектуальним і психологічним 
напруженням робочої діяльності та різким зниженням фізичної 
активності, як головного регулятора стану й функцій організму 
людини. Ці протиріччя особливо загострились в наш час. Клімат, 
хімічний склад продуктів харчування, вода, атмосфера тощо 
викликають серйозну та обґрунтовану тривогу у психологів, 
лікарів, біологів і соціологів. 

Сьогодні людство має величезну кількість високоосвічених 
людей, найдосконалішу техніку, неабияку скарбницю духовних 
досягнень. І в той же час, світ ще не мав такої кількості хворих 
людей, швидких темпів зростання нових невиліковних хвороб, 
переваги смертності над народжуваністю. За даними Житомир-
ського обласного управління статистики, природній приріст 
населення в області за останні роки зменшився (табл. 1). 
Основними причинами смертності населення Житомирщини є 
хвороби системи кровообігу, органів дихання, новоутворення, 
отруєння, травми і нещасні випадки (табл. 2). 

Фізична культура та спорт відіграють важливу роль у 
формуванні, зміцненні та збереженні здоров'я людини, підвище-
нні працездатності й збільшенні тривалості активного життя. 

Разом з тим, у нас має місце недооцінка соціально-
економічної оздоровчої та виховної ролі фізкультури та спорту, 
що негативно впливає на здоров'я населення. Наукові 
дослідження підтверджують, що фізична культура займає одне з 
важливих місць в житті людини. Вона сприяє зниженню 
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захворюваності, продовженню трудової діяльності людини, 
підвищенню продуктивності праці, раціональному використан-
ню вільного часу, формуванню соціально-психологічних 
відносин, оздоровленню психологічного клімату у виробничих 
колективах, профілактиці пияцтва й алкоголізму, формуванню 
людини як особистості, поліпшенню здоров'я в умовах 
негативного впливу навколишнього середовища, в тому числі й 
радіаційного забруднення. 

Таблиця 1 
Природний приріст населення в Житомирській області 

Роки Місце Народилося Померло Приріст 
1990 Місто 11647 7841 3806 1990 

Село 7987 12226 -4239 
1990 

Усього 19634 20067 -433 
1995 Місто 8982 9706 -724 1995 

Село 7362 13853 -6491 
1995 

Усього 16344 23559 -7215 
2000 Місто 6766 10073 -3307 2000 

Село 5823 13069 -7246 
2000 

Усього 12589 23142 -10553 
2001 Місто 6300 10307 -4007 2001 

Село 5433 13308 -7875 
2001 

Усього 11733 23615 -11882 
2002 Місто 6736 10208 -3472 

Село 5556 13467 -7911 
Усього 12292 23675 -11383 

2003 Місто 7127 10493 -3366 
Село 5480 13666 -8186 
Усього 12607 24159 -11552 
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Таблиця 2 
Чисельність померлих осіб за основними причинами 

смерті в Житомирській області 

Хвороби 
Роки 

Хвороби 1990 1995 2000 2001 2002 2003 
Системи 
кровообігу 9534 14416 15204 15623 15835 16349 

Новоутворення 2977 3016 2681 2765 2689 2674 
Органів дихання 1648 1971 1217 1112 1123 886 
Отруєння, травми, 
нещасні випадки 1520 2018 2099 2200 2165 2309 

Усього померлих 20067 23559 23142 23615 23675 24159 

Фізична активність людини в наш час не може розглядатися 
окремо від соціального та культурного розвитку суспільства. 
Культурна спадщина людства містить в собі чимало корисної 
інформації щодо фізичної активності попередніх поколінь, вона 
володіє безцінним досвідом розвитку як масового спорту, так і 
вищих спортивних досягнень. 

Вдосконалення людини за допомогою занять фізичною 
культурою, спортом - найважливіша умова прогресивного 
розвитку її розумових та фізичних здібностей. 

Багатовіковий досвід застосування рухів з різноманітними 
цілями дозволив виявити ефект зворотної дії - тривало 
виконуючи певні трудові рухи, людина сама зазнавала 
відповідних змін, до того ж, ці зміни мали характер точного 
пристосування до конкретного виду діяльності людини, 
підвищуючи її фізичні можливості. 

У міру усвідомлення явища "зворотної дії", що отримало 
назву "тренованості", виділяються спеціальні рухи (фізичні 
вправи), які застосовуються з метою спрямованого впливу на 
розвиток фізичних здібностей та підготовку людини до різних 
видів діяльності. 

Особисті рухові характеристики людини можуть змінюватись 
під впливом фізичних навантажень, які формуються в процесі 
активних, педагогічно правильно організованих занять 
фізичними вправами. Становлення людини проходило в умовах 
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високої рухової активності, яка була умовою її існування та 
розвитку. Координованість всіх систем організму формувалась в 
процесі еволюції на фоні активної рухової діяльності. 

Недостатність рухів в сучасному суспільстві - соціальний, а 
не біологічний феномен. Спорт та фізичні вправи сприяють 
формуванню популяції людей, більш стійких до негативного 
впливу цивілізації, - малорухомого способу життя, погіршення 
екології, стресів тощо. В процесі еволюції на Землі вижили, в 
основному ті популяції, в яких генетична стійкість до фізичних 
навантажень виявилась більш високою. 

Фізична активність людини, в кінцевому рахунку, спрямована 
на зміну стану її організму, на набуття нового рівня фізичних 
якостей та здібностей, який не може бути досягнутий ніяким 
іншим шляхом, крім тренувань. 

В процесі спортивного тренування можна виділити два 
взаємопов'язані боки: перетворювальний - вдосконалення 
людиною своєї природи, розширення меж своїх можливостей -
та пізнавальний - набуття суми знань, умінь та навичок, які 
необхідні для досягнення високих спортивних показників, 
успішної громадської та виробничої діяльності [62]. Розуміння 
цього має значення не тільки для тих, хто проводить тренування, 
але і для всіх, хто займається фізичними вправами та спортом. 

Кожен рух, кожна м'язова активність - це не тільки витрата 
енергії, але й її накопичення. Під час будь-якої вправи дихання 
людини стає частішим, енергійніше б'ється серце. Інтенсивніше 
тече по судинах кров, організм людини більш повною мірою 
насичується киснем та поживними речовинами, тобто сам собі 
повертає витрачену енергію, але вже з надлишком. Утворюється 
певний енергетичний капітал, який забезпечує в кожний 
наступний момент ще більшу витрату енергії. 

Слід нагадати про вплив занять фізичними вправами на 
здоров'я людини під час різнобічного фізичного тренування. 
Навіть незначний, але гармонійний розвиток рухових здібностей 
дає значно більше для загального покращення функціонального 
стану організму, аніж набагато більший, але однобічний 
розвиток однієї з фізичних здібностей. Ефект повноцінної 
тренованості, яка формується завдяки заняттям спортом, 
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переоцінити важко. Основою її є гармонійна робота центральної 
нервової системи, внутрішніх органів та м'язової системи. 

Особливо слід відмітити ті зміни в організмі, які відбуваються 
під впливом тренувань у спорті вищих досягнень. За своїм 
біологічним значенням вони є великими широкомасштабними 
перетвореннями, які піднімають організм на новий, більш 
високий рівень розвитку. Інтенсивні спортивні заняття формують 
також пристосувальні перетворення в організмі, які не можуть 
бути досягнуті при звичайному дозованому використанні засобів 
фізичної культури. 

Проведені дослідження [93] переконливо свідчать, що не 
існує видів професійної діяльності, які могли б зрівнятися за 
своїм тренувальним ефектом із навантаженнями сучасного 
спорту. Важка фізична праця, що ускладнена кліматичними 
умовами, не здатна викликати в організмі людини таких 
адаптаційних перебудов, які спостерігаються у висококвалі-
фікованих спортсменів. 

Проте заняття дозованими фізичними вправами мають 
лікувальний вплив у випадку багатьох захворювань. Лікувальна 
фізкультура не є повною перепоною для розвитку захворювань, 
але вона послаблює їх вплив на організм, допомагає у лікуванні. 

Сумісний, взаємопосилюючий вплив різноманітних факторів 
спортивної діяльності призводить до прогресивної перебудови 
функцій та структур організму. 

В медичній та спортивно-методичній літературі часто 
говориться про сприятливий вплив фізичної праці на організм 
людини. В цілому, це вірно. Але в багатьох випадках фізична 
праця не справляє оздоровчого, а тим більше, тренуючого 
впливу. Лише поєднані в певну систему фізичні навантаження 
забезпечують оздоровчий, тренуючий ефект. Такою системою є 
фізичне тренування. Особливо слід відзначити відбірковий вплив 
фізичного тренування під час виховання та розвитку фізичних 
здібностей: швидкості, сили, витривалості тощо. 

Вдосконалення індивідуальних природних якостей особисто-
сті засобами фізичної культури - одна із найперспективніших 
ліній розвитку людини найближчого майбутнього. 

Для усвідомлення значення фізичної культури в житті людини 
необхідні наукові знання про фізичну культуру та спорт, їх 
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значення для життєдіяльності людини, вплив фізичних вправ на 
організм та засоби фізичної культури, які необхідні для 
підтримання високого рівня працездатності та належного стану 
свого здоров'я. 

Важливу роль в цьому відіграє сучасна наука. Громадські 
інститути та виробництво не залишаються байдужими до 
гіподинамії, до дефіциту фізичної активності людей. Інтенсивно 
розвивається наука про спорт, активний відпочинок, раціональні 
режими рухової активності. В різних країнах є спеціальні наукові 
заклади, що працюють в галузі пошуків нових форм фізичної 
активності, проблем її оптимізації, залучення технічних засобів, 
комп'ютерної техніки, інформаційних комплексів для 
забезпечення ефективної фізичної активності людей. 

Значну роль у формуванні мотивації до систематичних занять 
фізичними вправами відіграють засоби масової інформації, 
можливості яких, в даний час, значно збільшились. Також 
збільшились можливості медицини, зокрема з'явилися 
автоматизовані засоби медичної діагностики, можливості 
впровадження мікропроцесорної техніки в системи 
індивідуального контролю та контролю реакцій спортсменів на 
навантаження. Значно підвищився рівень знань лікарів та 
спеціалістів про закономірності фізичного тренування. 

Сучасною наукою накопичений значний досвід про характер 
та результати впливів занять фізичними вправами на організм 
людини. 

Як свідчать численні спостереження, колишні спортсмени, які 
продовжують регулярні фізичні тренування після закінчення 
спортивної кар'єри, менше хворіють на серцево-судинні 
захворювання. 

Показники фізичного розвитку та фізичної підготовленості 
широких верств населення свідчать про те, що за останні сто 
років відбулись помітні зрушення у фізичному розвитку людей: 
прискорились темпи росту тіла в дитячому та підлітковому віці, 
не так суттєво, але змінились лінійні показники дорослих людей. 
Разом з тим, стрімкий розвиток спортивних досягнень у світі не 
узгоджується з досягненнями у фізичній підготовленості 
широких верств населення. Наприклад, результат в стрибках у 
висоту у чоловіків в 1976 році, у порівняні з 1896, був вищим на 
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24 %, в стрибках у довжину - на 31,5 %, метання диску - на 
131 %. Близьким до цих значень був приріст результатів в інших 
видах спорту [2]. 

Це, з одного боку, говорить про велику увагу до спорту 
найвищих досягнень, а з іншого - свідчить про те, що не 
використані великі можливості фізичного вдосконалення 
широких верств населення шляхом залучення його до 
систематичних занять фізичними вправами. 

Заняття спортом - це педагогічний процес, в якому людина 
прагне фізичної та моральної довершеності, розвитку своєї осо-
бистості, використовуючи для цього спеціальні форми рухової 
діяльності, а також самовиховання та раціональний спосіб життя. 

Однією з умов всебічного розвитку людини є її фізична 
підготовленість як результат фізичного виховання, занять 
спортом. Але спорт являє собою не тільки засіб покращення 
фізичного розвитку організму, зміщення здоров'я та розвитку 
рухових здібностей. Разом з іншими засобами виховання та 
громадського впливу він сприяє різнобічному розвитку людини. 

Вирішуючи оздоровчі завдання, заняття спортом впливають 
на розвиток культури людини, зокрема фізичної, затверджуючи в 
її свідомості визначальне значення розумової і фізичної 
активності для розвитку особистості, впливають на формування 
потреб до систематичних занять фізичними вправами та 
спортом, готовності до раціональної організації рухової 
діяльності, на розуміння сутності спорту, його соціального 
значення та місця в суспільстві. 

Розвиток рухових та психічних якостей людини відбувається 
у взаємозв'язку. Фізичні вправи на силу - у важкоатлетів, на 
швидкість - у спринтерів, на витривалість - у лижників не тільки 
розвивають опорно-руховий апарат, вегетативні та рухові функції 
організму, але й, одночасно з цим, стимулюють розвиток різних 
боків свідомості людини [76]. 

Спорт та заняття фізичними вправами впливають на моральні 
якості, розвиток інтелектуальної, вольової та емоційної сфер 
життя людини, естетичних і етичних уявлень та потреб. Вони 
впливають також на формування характеру людини, тобто тих 
рис особистості, що накладають відбиток на вчинки і 
відношення з іншими людьми та зовнішнім світом. 

1.2. Теоретична підготовка студентів 
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Фізичне виховання студентів нерозривно пов'язане з 
теоретичною підготовкою в галузі фізичної культури і спорту. 
Засвоєння теоретичних знань про функції та життєдіяльність 
організму, гігієнічних вимог до режиму дня, основ здорового 
способу життя, методики спортивного тренування та 
вдосконалення, професійно-прикладної фізичної підготовки, 
медичних аспектів занять фізичними вправами, техніки видів 
спорту й інших питань сприяє організації освітньої функції 
фізичної культури. 

Теоретичні знання студентів про фізичне виховання - це 
запорука технічної, тактичної та психологічної підготовленості в 
спорті. Теоретичні заняття повинні мати за мету виховання у 
студентів уміння використовувати отримані теоретичні знання 
на практиці, тобто в тренуваннях, змаганнях, побуті та ін. 

Крім того, випускники вищих навчальних закладів освіти 
повинні не тільки самі в умовах виробництва регулярно 
займатися фізичними вправами і спортом, але й бути умілими 
організаторами спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої 
роботи у своїх колективах, широко й активно використовувати її 
в системі наукової організації праці. Тому на теоретичних 
заняттях важливо прищеплювати студентам знання і навички з 
виконання фізичних вправ в побуті, родині та, особливо, у 
вихованні дітей. 

Часто студенти вищих навчальних закладів на заняттях з 
фізичного виховання основну увагу концентрують на бездум-
ному виконанні контрольних нормативів, залікових вправ і 
державних тестів з оцінки фізичної підготовленості, розрахо-
вуючи на успішну здачу заліку в період сесії. Частина більш 
фізично підготовлених студентів (46,1-73,6 %) спроможна 
виконати необхідні вимоги, інша (8,9-42,1 %) з великими 
зусиллями досягає цієї межі, решті (11,8-24,3 %) вона 
недосяжна. 

Іншим фактором, який негативно впливає на самостійні 
заняття студентів фізичними вправами, є зосередження 
викладачів кафедр фізичного виховання на виконанні тільки 
тестів з фізичної підготовки, а процес досягнення цих 
результатів, розвиток особистості студента, його активність в 
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навчальному процесі, початкові дані фізичного розвитку і 
фізичної підготовленості дуже часто взагалі не враховуються. 

Такий підхід породжує у студентів відношення до фізичного 
виховання як до предмета, з якого необхідно отримати "залік". В 
результаті короткочасного інтенсивного тренування, в основному 
під впливом викладача, студенти "підтягнувши" відстаючі 
фізичні якості, здають тести, які від них вимагають. Після цього 
залишаються негативні враження від таких занять, які в 
подальшому породжують відчуження до фізичних вправ, і до 
подальшого фізичного вдосконалення. 

Вагомою причиною низької фізичної активності студентської 
молоді є також відсутність інформації про важливість фізичних 
вправ і рухів, про шляхи, які долають відомі спортсмени для 
досягнення спортивного Олімпу, їх життєвий шлях, соціальне 
положення і початковий рівень фізичного розвитку та фізичної 
підготовленості тощо. 

За існуючої організації й планування навчального процесу 
фізичного виховання викладачі, в більшості, використовують 
директивний, авторитарний стиль управління, самостійно 
приймають всі основні рішення стосовно організації процесу 
фізичного виховання, звертаючи досить мало уваги на освітньо-
виховну роль фізичних вправ, тобто максимальну психолого-
педагогічну направленість усіх використаних методів, на 
виховання і формування моральної, організаторсько-управлін-
ської та фізкультурно-спортивної активності студентів. 

Ставлення студентів до фізичного виховання складається 
відповідно до проведеного заняття. Якщо практичний бік 
обумовлює лише підготовку студентів до здачі контрольних 
нормативів в кінці семестру, то і відношення до занять з 
фізичного виховання буде відповідним. 

Для вивчення шляхів поліпшення рівня теоретичної та 
методичної підготовки студентів щодо фізичного виховання і 
залучення їх до самостійного вдосконалення фізичного розвитку 
було проведено анкетування, в якому взяло участь 536 студентів 
(309 жінок, 227 чоловіків) І-ІУ курсів віком від 18 до 24 років, з 
яких 71,4 % проживали в сільській місцевості, а 28,6 - % в місті. 
Основним завданням дослідження було виявлення причин, які 
заважають студентам активно займатися фізичними вправами і 
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спортом в процесі навчальних і самостійних занять, а також 
виявлення найбільш популярних видів спорту серед студентської 
молоді. 

Виявилося, що найбільш важливими причинами, які зава-
жають студентам самостійно займатися фізичними вправами і 
спортом, є: відсутність бажання, нестача часу та соромливість, 
захворювання, низький рівень теоретичної і методичної 
підготовки, відсутність матеріальної бази за місцем проживання 
тощо (табл. 3). 

Таблиця 3 
Причини, що заважають студентам самостійно 

підвищувати рівень фізичної підготовленості (в %) 

Причини Чоловіки Жінки 
Відсутність бажання 27,5 38,3 
Нестача часу 19,3 18,9 
Соромливість 16,2 23,6 
Захворювання 14,4 17,1 
Рівень теоретичної підготовки 22,8 26,9 
Відсутність бази 9,5 12,7 
Відсутність душу 33,7 42,8 

Найбільш популярними видами фізичної культури і спорту 
серед студентської молоді є аеробіка, спортивні ігри, оздоровча 
(жіноча) і атлетична гімнастика, плавання, легка атлетика, 
боротьба (табл. 4). 

Для вирішення проблеми фізичного виховання слід 
збільшити кількість годин для теоретичного і методичного 
навчання студентської молоді, залучити її до спільного управ-
ління навчально-виховним процесом. При цьому необхідно 
виходити з того, що студенти владні самі обирати вид 
фізкультурно-спортивних занять для розвитку і вдосконалення 
як фізичних, так і духовних якостей, що відповідають їхнім 
нахилам, інтересам та вимогам майбутньої професійної 
діяльності, треба у вузі надати їм можливість самостійно 
займатися фізичними вправами і видами спорту за бажанням. 

21 



Розділ 1. Чинники, що оптимізують розвиток фізичних якостей 

Таблиця 4 
Найбільш популярні види фізичної культури 

і спорту серед студентської молоді (в %) 

Види спорту Чоловіки Жінки 
Аеробіка 6,7 37,8 
Спортивні ігри 27,5 18,4 
Атлетична гімнастика 13,8 9,2 
Плавання 15,6 13,4 
Легка атлетика 7,3 5,8 
Боротьба 6,7 5,2 

У вищих навчальних закладах України спортивного профілю 
навчальний план включає великий обсяг не тільки практичних, а 
й теоретичних занять з різних дисциплін спеціального 
спрямування (анатомія, спортивна фізіологія, лікувальна фізична 
культура, біомеханіка, теорія і методика тренування, спортивна 
психологія, біохімія, олімпійський і професійний спорт, 
спортивні ігри, легка атлетика, лижний спорт, плавання та ін.). 
Зміст теоретичного матеріалу побудований таким чином, що 
дозволяє майбутньому спеціалісту вільно оволодіти різними 
аспектами не тільки спортивного вдосконалення, а й оздоровчої і 
лікувальної фізичної культури. 

В той же час, програма кафедр фізичного виховання 
спрямована на практичні заняття, а теорія містить досить мало 
інформації про загальні й спеціальні знання щодо спортивного 
вдосконалення та організації самостійних занять фізичною 
культурою. 

На основі проведених досліджень можна зробити висновок, 
що сучасні соціально-економічні та побутові умови, а також 
низький рівень теоретичної обізнаності в галузі здоров'я і 
оздоровчої фізичної культури негативно впливають на стан 
здоров'я, рівень фізичної підготовленості студентської молоді і в 
цілому на процес фізичного виховання у вузі. 

Опитування студентів показує, що більше половини з них в 
тій чи іншій мірі не задоволені системою організації, методами, 
що застосовуються, і формами проведення навчальних занять, їх 
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змістом і направленістю, а це, в свою чергу, негативно впливає 
на відношення до самостійних занять фізичними вправами в 
позанавчальний час. 

Крім того, практика доводить, що багато студентів не 
займаються самостійно фізичною культурою та спортом через 
відсутність спеціальних знань, доступних рекомендацій та 
методичних розробок з питань змісту і методики проведення 
таких занять. 

Тому для підвищення ефективності фізичного виховання у 
вузі і залучення студентів до самостійних занять, перш за все, 
необхідно створити всі умови для організації освітньої ролі 
фізичної культури, гуманізації навчально-виховного процесу на 
кафедрах фізичного виховання. 

Можна виділити два підходи до підвищення освітнього рівня 
студентської молоді. Перший - інформаційний, відповідно до 
якого викладач повідомляє і наказує студенту запам'ятати 
відомості, які необхідні для виконання теоретичних вимог 
навчальної програми. Другий підхід - розвиваючий, суть якого 
полягає в тому, щоб поставити студента в умови, які б викликали 
внутрішню потребу необхідних знань, активізували прагнення 
здобувати їх всіма можливими засобами. При другому підході 
завдання викладача полягає в цілеспрямованому керуванні 
самостійною пізнавальною діяльністю студента. 

На основі досліджень та аналізу навчальних програм можна 
запропонувати такий перелік тем, що необхідні студентам-
спортсменам, а також тим, хто бажає підвищити рівень свого 
фізичного розвитку і підготовленості, для набуття спеціальних 
знань в галузі спорту: 

• техніка спортивних вправ та методика оволодіння ними; 
• спортивна тактика та методика оволодіння нею; 
• методика розвитку рухових здібностей та забезпечення 

загальної й спеціальної фізичної підготовленості; 
• психічні якості, необхідні для успіху в спорті; засоби та 

методи їх розвитку; 
• методика регулювання емоційного стану; 
• методика побудови навчально-тренувальних занять; 
• планування занять протягом тижня, місяця, року; 
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• методика цілеспрямованої підготовки до спортивних 
змагань; 

• особиста гігієна, режим харчування, сну, загартування; 
• позатренувальні засоби спортивної підготовки та 

відновлення; 
• методика лікарсько-педагогічного контролю та самоконт-

ролю спортсмена, попередження травм, самострахування, 
надання першої допомоги; 

• стан та розвиток обраного виду спорту, класифікаційні 
нормативи; 

• матеріальна частина вибраного виду спорту - обладнання, 
інвентар, екіпірування, підготовка місця занять; 

• правила змагань. 
Знання з більшості перелічених тем мають особливе значення 

для тих студентів, які займаються фізичними вправами 
самостійно. Оволодіння ними - одна з умов підвищення 
спортивної культури студента. 

В процесі самостійних занять студенти набувають знань та 
умінь стосовно того, як планувати та проводити заняття 
фізичними вправами, контролювати свій фізичний та 
функціональний розвиток, оволодівають елементарними 
знаннями тренерської, інструкторської та суддівської роботи у 
позанавчальний час. 

При розробці робочої програми фізичного виховання необ-
хідно враховувати єдність морального і фізичного виховання 
цілей і направленості навчальних і позанавчальних занять. 

При проходженні навчального матеріалу з фізичного 
виховання на обов'язкових і самостійних заняттях слід 
передбачити вивчення обов'язкових теоретичних і методичних 
аспектів фізичної культури, без яких не можливо організувати і 
провести самостійно навчально-тренувальне заняття фізичними 
вправами та спортом (табл. 5). 

Таблиця 5 
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Приблизна програма теоретичної підготовки в процесі 
самостійних занять фізичними вправами 

№ 
заняття Тема Кількість 

годин 

1. 
Вплив фізичних вправ і занять спортом на 
організм людини 1 

2. 
Засоби і методи розвитку основних 
рухових здібностей: сили, швидкості, 
витривалості, спритності, гнучкості 

2 

3. 
Методика визначення фізичного розвитку і 
рухової підготовленості 1 

4. Основи методики навчання і тренування 1 
5. Гігієна, загартування і режим спортсмена 1 

6. 
Особливості організації та методики 
самостійних занять фізичними вправами 1 

7. 
Обладнання місць занять, спортивний 
інвентар 1 

8. Фізичне виховання за місцем проживання 1 

9. 

Методика занять фізичними вправами та 
система харчування в умовах негативного 
впливу навколишнього середовища, малих 
доз радіоактивного забруднення 

1 

10. 
Правила змагань. Організація і проведення 
змагань 1 

Наведені теми теоретичної підготовки можуть доповнюватися 
або змінюватися залежно від виду фізичних вправ, навантажень в 
тренувальних заняттях, специфіки професійно-прикладної 
фізичної підготовки, умов навколишнього середовища та цілей 
спортивного вдосконалення студента. 

В навчальних заняттях основну увагу слід зосереджувати на 
методиці розвитку фізичних якостей, вихованні моторних умінь і 
навичок, спрямуванні зусиль на освоєння знань самовиховання 
необхідних навичок використання фізичних вправ у 
повсякденному житті. При цьому слід враховувати, що виховує 
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Розділ 1. Чинники, що оптимізують розвиток фізичних якостей 

не сама по собі спортивна діяльність, а насамперед відносини, 
які формуються в процесі цієї діяльності. Залікові вимоги 
повинні враховувати приріст індивідуальних показників фізичної 
підготовленості, активність студентів в різних формах 
спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої діяльності. 

Важливим кінцевим результатом занять фізичним вихованням 
є не тільки стан фізичної підготовленості, на який зорієнтована 
традиційна система фізичного виховання, а й відношення 
студентів до цього виду діяльності, рівень сформованої 
мотивації, потреба в заняттях фізичними вправами в подальшому 
житті. 

Самостійне вивчення спеціальної літератури з фізичної 
культури є важливою формою самовиховання студентів, яка 
сприяє закріпленню матеріалу лекційних занять, поглибленню 
знань з теоретичних основ фізичної культури та спорту. 
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Розділ 2 

САМОСТІЙНІ ЗАНЯТТЯ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ 
ТА ФОРМИ ЇX ПРОВЕДЕННЯ 

Навчання у вищих навчальних закладах - складна та 
напружена розумова праця, яка часто виконується в умовах 
дефіциту часу на фоні різкого зниження рухової активності. І це, 
в основному, в тому віці, який самою природою призначений для 
різнобічного розвитку рухових функцій. 

Заняття спортом, фізичною культурою для студентів слід 
розглядати не тільки як засіб зміцнення здоров'я та різнобічного 
фізичного розвитку, але і як засіб активного відпочинку, 
відновлення після напруженої розумової праці й підготовки до 
наступних занять. 

Результати багаточисельних досліджень свідчать про те, що 
випускники середніх загальноосвітніх шкіл недостатньо інфор-
мовані про значення занять фізичними вправами для підтримки 
необхідного рівня працездатності, а їх підготовленість недостат-
ня для забезпечення послідовності виконання вимог програм 
фізичного виховання школи та вищого навчального закладу. 

В "Державній програмі розвитку фізичної культури і спорту в 
Україні" зазначалось, що внаслідок недостатньої уваги до 
питань фізичного виховання в сім'ях, середніх загальноосвітніх, 
професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладах 
не задовольняється природна біологічна потреба дітей, 
учнівської і студентської молоді в руховій активності. Як 
наслідок, понад 80 % дітей і підлітків мають різні відхилення у 
фізичному розвитку, а кожен четвертий юнак у останні роки не 
призивається на військову службу за станом здоров'я. 

Так перевірка фізичного розвитку і фізичної підготовленості 
абітурієнтів Державного агроекологічного університету протя-
гом тринадцяти років показала, що майже 50 % з них не може 
виконати на "задовільно" фізичні випробування (тести). Багато 
мають значні фізичні вади, захворювання; від 8,1 до 17,4 % 
віднесені до спеціальної медичної групи, а від 0,5 до 1,2 % -
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та форми їx проведення 

взагалі звільнені від фізичних навантажень, мають хронічні 
захворювання та інвалідність (табл. 6). 

Навчальні заняття з фізичного виховання за своїм обсягом (2 або 
4 години на тиждень) не можуть поповнити дефіцит рухової 
активності студентів, забезпечити відновлення їх розумової 
працездатності. Рішенню цієї проблеми можуть сприяти самостійні 
заняття студентів, загальний об'єм яких має складати не менш як 6 -
8 годин на тиждень. Такі заняття збільшують фізичну активність 
студентів, допомагають опанувати навчальну програму фізвихо-
вання та забезпечують належний фізичний розвиток. 

Тому перед кафедрами фізичного виховання постає завдання 
щодо удосконалення змісту, форм та організації самостійної 
роботи студентів з методичною допомогою та контролем з боку 
викладачів. 

Таблиця 6 
Показники медичного обстеження абітурієнтів 

Державного агроекологічного університету 
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1992 896 69,2 20,5 9,8 0,5 
1993 999 72,1 18,9 8,2 0,8 
1994 516 73,4 17,1 8,7 0,8 
1995 491 71,1 19,6 8,1 1,2 
1996 817 73,3 14,4 11,4 0,9 
1997 754 76,0 13,0 10,3 0,7 
1998 709 68,9 17,3 12,7 1,1 
1999 650 69,9 16,6 13,1 0,4 
2000 773 70,7 15,4 13,4 0,5 
2001 931 69,4 12,8 17,4 0,4 
2002 998 73,9 10,9 14,7 0,5 
2003 1025 87,7 - 11,4 0,9 
2004 1118 88,2 - 10,7 1,1 
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2.1. Мета і завдання самостійних занять 
фізичними вправами 

Метою фізкультурної освіти молодого фахівця є формування 
культури особистості і здатність реалізувати її в соціально-
професійній, фізкультурно-оздоровчій діяльності та в сім'ї. 

Головними критеріями ефективності самостійних занять 
фізичними вправами студентської молоді є: 

^ знання і дотримання основ здорового способу життя; 
^ знання основ організації та методики найбільш 

ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності й 
уміння застосовувати їх на практиці для активізації своєї 
фізичної активності; 

^ знання основ методики оздоровлення свого організму і 
вдосконалення фізичних якостей традиційними і нетрадицій-
ними засобами та методами фізичної культури; 

^ сформована навичка щоденних занять фізичними впра-
вами і різними видами фізкультурно-оздоровчих заходів; 

^ систематичне фізичне тренування з оздоровчою або 
спортивною спрямованістю; 

^ систематичне удосконалення професійно-прикладних фі-
зичних якостей; 

^ постійний інтерес до фізичної культури та спорту, 
спортивних змагань і видовищ. 

Самостійні заняття фізичною культурою та спортом повинні 
передбачити розв'язання таких завдань: 

• формування системи забезпечення науково-методичними 
знаннями процесу фізичної, організаційної та спортивної роботи, 
основ теорії та методики фізичного виховання; 

• формування системи теоретичних знань та практичних 
навичок щодо урахування даних екологічної експертизи навко-
лишнього середовища під час занять фізичними вправами; 

• формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку 
особистості й підготовки її до професійної діяльності, 
мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, 
установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення 
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Розділ 2. Самостійні заняття фізичними вправами 
та форми їx проведення 

та самовиховання потреби в регулярних заняттях фізичними 
вправами і спортом; 

• уміння застосовувати передові методи та засоби оздоровчої 
фізичної культури для профілактики захворювань, збереження та 
зміцнення здоров'я шляхом впровадження фізкультурно-
оздоровчих та спортивних заходів; 

• формування практичних умінь та навичок щодо організації 
фізкультурно-масової роботи в трудових колективах; 

• уміння розвивати психофізичні якості відповідно до 
специфічних вимог професійної діяльності; 

• формування системи теоретичних знань, практичних 
навичок і умінь застосування лікувальної та оздоровчої фізичної 
культури в умовах радіонуклідного забруднення навколишнього 
середовища; 

• придбання досвіду творчого використання фізкультурно-
оздоровчої і спортивної діяльностей для досягнення особистих і 
професійних цілей; 

• досягнення високого рівня фізичної підготовленості для 
виконання державних або програмних тестів і нормативів на 
рівні вимог навчальних програм. 

2.2. Самостійні заняття як одна із форм 
розвитку фізичних якостей студентів 

За своїм характером самостійні заняття поділяються на дві 
групи: індивідуальні та групові. 

До індивідуальних форм занять можна віднести: 
^ ранкову гігієнічну гімнастику; 
^ спеціалізовану ранкову зарядку з елементами тренування; 
^ виконання комплексів спеціальних вправ, що спрямовані на 

усунення окремих рухових порушень і недоліків у фізичному 
розвитку; 

^ навчально-тренувальні заняття для підвищення загальної 
фізичної підготовленості, розвитку сили, швидкості, витрива-
лості, спритності та гнучкості; 

^ ходьбу від дому до місця навчання і назад; 
^ заняття спортивними іграми за місцем проживання; 
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^ заняття плаванням, бігом, їзда на велосипеді під час літніх 
канікул; 

^ участь в різноманітних спортивних змаганнях та фізкуль-
турно-масових заходах; 

^ виконання домашніх завдань з теоретичної підготовки, 
розвитку фізичних здібностей та вдосконаленню рухових дій. 

До групових занять, що проводяться на самодіяльних 
засадах, відносяться спортивні ігри, туристичні походи, 
змагання з різних видів спорту та інші види занять, якими керує 
обрана або спеціально призначена особа. 

Самостійні заняття фізичними вправами можна організувати 
таким чином. Заняття проводяться 3-4 рази на тиждень по 1-
1,5 години, їх відміняють у дні, коли за розкладом є навчальні 
заняття з фізичного виховання. Крім того, в неділю виконання 
фізичних вправ можна замінити участю в змаганнях, спортивних 
іграх, одноденних туристичних походах, лижних прогулянках. 

Час проведення самостійних занять не обов'язково 
установлювати чітко за розкладом. Але найбільш прийнятним 
для тренувань вважається час між 16 та 20 годинами. Місцем для 
занять можуть бути спортивні майданчики біля гуртожитків, а в 
холодну пору року частину вправ виконують в кімнатах 
загальної фізичної підготовки в гуртожитках. 
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Ч А С Т И Н А Д Р У Г А 

ФІЗИЧНІ ЯКОСТІ 
І ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА 

СТУДЕНТІВ 
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Розділ 3 

ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ 
ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ 

Основний шлях поліпшення фізичного розвитку та 
забезпечення фізичної підготовленості - це розвиток рухових 
здібностей. 

В кожній фізичній вправі можна умовно виділити окремі 
частини: її форму (техніку) - вихідне положення, характер руху, 
тобто напрямок, амплітуду, темп, ритм та ін., і виявлені при 
цьому силу, швидкість, витривалість тощо. 

Наявність цих двох боків рухової діяльності - навичок і 
здібностей - призвела до визначення двох напрямків в процесі 
фізичного виховання, двох методик: навчання рухам (вправам) та 
виховання (розвиток) фізичних здібностей [30]. При цьому 
необхідно, щоб формування та наступне вдосконалення рухової 
навички здійснювалось з одночасним розвитком її якісних 
показників. Фізичними здібностями або якостями називають ті 
функціональні властивості організму, які визначають ступінь 
рухової обдарованості людини. Виділяють такі основні фізичні 
здібності: силу, швидкість, витривалість, спритність або 
координаційні здібності, гнучкість. 

Слід мати на увазі, що під час виконання рухів в практичній 
діяльності людини в чистому вигляді фізичні здібності не 
виявляються ізольовано одна від одної. Майже завжди вони 
виявляються у взаємозв'язку. Виконання кожної вправи потребує 
певного виявлення сили, швидкості, витривалості, гнучкості, 
координаційних здібностей. Але виконання конкретної вправи 
потребує переважного прояву якоїсь однієї здібності або їх 
поєднання: підняття ваги - сили, біг на 30 або 60 м - швидкості, 
біг на довгі дистанції - витривалості, стрибок - сили та 
швидкості. Цим обумовлюється характер впливу виконання 
вправ на тих, хто ними займається. Більшість рухових здібностей 
диференціюється на відносно самостійні прояви. Наприклад, 
вибухова сила, швидкісна витривалість, швидкісна спритність, 
силова спритність тощо. 
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Разом з тим, зазначені якісні вияви рухової діяльності можуть 
розглядатись не як різновид сили, швидкості, витривалості, а як 
цілком самостійні рухові здібності. 

Основою розвитку рухових здібностей є використання 
здатності організму до накопичувальної пристосованості до 
навантажень, в процесі якої під впливом регулярних тренувань 
виникає точне пристосування до характеру та сили цих 
навантажень і, як наслідок, підвищення функціональних 
можливостей організму в цьому конкретному напрямку. Цей, так 
званий "ефект накопичувальної адаптації", виникає за умов 
повторювання з достатньою частотою навантажень оптимальної 
величини [61]. 

Під час реалізації завдань з виховання та розвитку рухових 
здібностей і навичок застосовується термін "методика", який 
означає сукупність способів доцільного проведення тренуваль-
ного процесу. Бажано, щоб в методиці були точні вказівки щодо 
виконання у визначеній послідовності певних дій, які призводять 
до вирішення поставленого завдання, із зазначенням основних 
параметрів цих дій та вірогідних результатів. 

При цьому необхідно уточняти деталі дій та корегувати 
процес залежно від конкретних завдань, ходу тренувального 
процесу та індивідуальних особливостей організму людини. 

В процесі розвитку різних рухових здібностей є певні спільні 
вимоги. Це робить доцільним визначення загальних правил 
побудови тренувального процесу виховання та розвитку рухових 
здібностей, визначення його структури. 

Принципова схема послідовності дій у розвитку рухових 
здібностей в процесі різних форм фізичного виховання включає 
такі розділи: 

1. Вибір цілі: яку здібність розвивати, для застосування в якій 
конкретній сфері діяльності (спортивній, професійно-приклад-
ній, побутовій, оздоровчій), до якого рівня (максимального, 
середньовікового, професійно-необхідного). 

2. На підставі обраної цілі здійснюють вибір відповідних 
вправ, визначають їх основні ознаки і форми (вижимання 
штанги, присідання, біг, стрибки тощо). 

3. Визначають відповідний спосіб виконання окремої вправи 
(величину обтяження, швидкість, тривалість тощо). 
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4. Обирають оптимальний спосіб повторення окремих вправ 
й їх місце в занятті. 

5. Визначають тип побудови малого (тижневого) та більш 
тривалого тренувального циклів. При цьому визначають 
кількість занять в циклі із застосуванням обраних засобів та 
методів виконання співвідношення занять різної направленості, 
умови чергування з відпочинком, динаміку навантаження. 

В процесі спортивного тренування виконання вправ викори-
стовується в рамках двох основних методів - безперервного та 
інтервального. Безперервний метод характеризується одноразо-
вим безперервним виконанням тренування. Інтервальний метод 
передбачає виконання вправ з регламентованими паузами 
відпочинку. 

При використанні обох методів вправи можуть виконуватись 
як в рівномірному, так і в перемінному режимах. У рівномірному 
режимі інтенсивність роботи є постійною, в перемінному -
робота виконується з різними ступенями інтенсивності. 

Безперервний метод тренування, який застосовується в 
умовах рівномірної роботи, в основному використовується для 
розвитку спеціальної витривалості середньої та великої 
тривалості. Прикладом може слугувати біг або веслування на 
дистанціях 5000 і 10000 м з постійною швидкістю. 

Можливості безперервного методу тренування в умовах 
перемінної роботи значно різноманітніші. Залежно від 
тривалості частин вправ, які виконуються з більшою або 
меншою інтенсивністю, можна домогтися підвищення швид-
кісних можливостей, розвитку різних видів витривалості тощо. 

Інтервальний метод тренування передбачає рівномірне 
виконання роботи і широко застосовується в практиці 
спортивного тренування. Виконання серії вправ однакової 
тривалості з постійною інтенсивністю та точно регламенто-
ваними паузами є типовими для цього методу. Наприклад, 
10 х 400 м - в бігу та бігу на ковзанах, 4 х 50 м - в плаванні. 

Цей метод також може передбачити зміну об'єму та 
інтенсивності роботи в окремих вправах, зменшення або 
збільшення пауз для відпочинку. 

Додатково до згаданих вище методів можна віднести ще 
ігровий та змагальний методи [65]. 
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Ігровий метод передбачає виконання рухових дій в умовах гри. 
Застосування цього методу забезпечує високу емоційність 

занять і вимагає від тих, хто займається, ініціативи, сміливості, 
наполегливості, виявлення високих координаційних здібностей, 
швидкості реагування, швидкості мислення тощо. 

Важлива роль ігрового методу як засобу активного 
відпочинку. Переключення на інший вид рухової активності 
позитивно впливає на прискорення відновлюючих процесів, 
підтримання раніш досягнутого рівня підготовленості. 

Змагальний метод передбачає спеціально організовану 
змагальну діяльність для підвищення результативності трену-
вального процесу. Застосування даного методу пов'язано з 
виключно високими вимогами щодо технічних, фізичних та 
психологічних можливостей спортсмена і тим самим забезпечує 
вдосконалення різних боків підготовленості. 
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СИЛА ТА МЕТОДИКА ЇЇ РОЗВИТКУ 

Будь-який рух людини, навіть самий звичайний, виконується 
з застосуванням м'язових зусиль. Сила є одним з компонентів 
структури фізичних здібностей людини. 

Студенти із задоволенням змагаються в силі: хто більше 
підтягнеться, зробить більше віджимань в упорі лежачи, виявить 
більшу силу в піднятті ваги. Відмінний фізичний розвиток, 
мужня зовнішність, упевненість в собі - все це приваблює 
молодих людей і надає нові можливості в різних галузях 
діяльності. Сильна людина, як правило, має добре розвинуту 
мускулатуру. Заняття силовими вправами дають практичну 
можливість кожному, хто займається, знайти, розвити та 
максимально виявити свої найкращі риси. 

Сила як рухова здібність (якість) - це здатність людини 
долати зовнішній опір або протидіяти йому за допомогою 
м'язових зусиль. 

Різні види спорту і фізичної діяльності людини висувають до 
сили досить різні вимоги. Вияв сили м'язів залежить від 
діяльності центральної нервової системи, фізіологічного стану 
м'язів, їх еластичності, або біохімічних процесів, які відбуваються 
у м'язах, зміни їх збуджуваності та інших чинників. 

4.1. Види силових якостей 

Під час виконання рухів м'язова сила виявляється в 
динамічній роботі і в статичних зусиллях. 

Динамічна робота супроводжується рухами в суглобах, які 
відбуваються в зв'язку зі зменшенням або збільшенням довжини 
м'язів. Вона може здійснюватись в попускаючому та долаючому 
режимі. 

В попускаючому режимі м'язові зусилля менше моменту 
протидіючих сил. Це призводить до розтягування скороченого 
м'яза. В долаючому режимі м'язова сила більше протидіючих 
зовнішніх сил. В цьому випадку вона долає їх опір і спричиняє 
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переміщення частини тіла або вантажу. При цьому попередньо 
розтягнутий м'яз скорочується. 

Прикладом поступаючого режиму є опускання вантажу, 
приземлення після стрибка, а долаючого - піднімання ваги, 
відштовхування під час стрибка. 

Статичне зусилля - це зусилля, коли м'язи напружуються, 
але, на відміну від динамічної роботи, їх довжина залишається 
незмінною. Напружуючись, м'язи врівноважують зовнішню 
силу, чинять опір розриву та фіксують суглоби. Прикладом 
статичних зусиль є утримання вантажів. В спорті це: виси, 
упори, нерухоме тримання рук, ніг, спортивного приладдя. 

Наведені приклади характеризують переважний прояв 
різновидів сили. Практично в усіх спортивних вправах 
здійснюється як попускаюча й долаюча робота окремих груп 
м'язів, так і статичні зусилля. Без їх взаємодії неможливі 
відповідні і точні рухи. 

В спортивний практиці є ще поняття про абсолютну та 
відносну силу. 

Абсолютна сила - це сила, яка проявляється під час 
максимального напруження всього організму безвідносно до 
власної ваги. 

Відносну силу слід розуміти як максимум сили, яку може 
виявити людина з урахуванням маси її тіла; визначається 
шляхом ділення показника абсолютної сили на показник ваги 
тіла. У людей однакової підготовленості зі збільшенням маси 
тіла абсолютна сила може зростати, відносна - зменшуватись. 

Для штовхальників ядра, метальників молота, штангістів та 
борців важких вагових категорій більш важливе значення має 
абсолютна сила. У видах спорту, які пов'язані з переміщенням 
тіла (біг, стрибки, гімнастика), а також для спортсменів низьких 
та середніх вагових категорій у єдиноборствах та важкій 
атлетиці більшого значення набуває відносна сила. 

Слід також виділяти основні види силових здібностей: 
максимальну силу, швидкісну силу та силову витривалість. 

Максимальна сила - це найвищі можливості, які людина 
може виявити під час максимального м'язового скорочення. В 
практиці максимум прояву сили зустрічається доволі рідко. 
Незважаючи на це, вона визначає досягнення в цілому ряді видів 
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спорту, в яких доводиться долати значний опір. Це, перш за все, 
важка атлетика, боротьба, гімнастика, акробатика. 

Швидкісна сила - це здатність долати опір з високою 
швидкістю м'язового скорочення. В спортивній практиці вона 
зустрічається доволі часто і має визначальне значення в тих 
видах, де результат у вирішальній мірі залежить від швидкості 
відштовхування (стрибки в легкій атлетиці, гімнастиці, 
акробатиці), виштовхування або метання спортивного приладу. 
Без добре розвиненої швидкісної сили неможливо стати 
спринтером-легкоатлетом, спринтером-велогонщиком, штангістом. 

Силова витривалість - це здатність довгий час виконувати в 
оптимальному режимі вправи силової направленості. Силова 
витривалість характеризується поєднанням відносно високих 
силових здібностей зі значною витривалістю і визначає 
досягнення, перш за все, в таких видах спорту, в яких необхідно 
долати великий опір протягом довгого часу (наприклад, у 
веслуванні, лижних гонках, плаванні). Крім того, силова витри-
валість має значення у видах спорту, які включають переважно 
рухи ациклічного характеру (наприклад, в спортивній 
гімнастиці, боротьбі, боксі і більшості спортивних ігор). 

Сила, якої набувають студенти в процесі природного 
розвитку м'язів і на обов'язкових заняттях фізичним вихованням 
в навчальному закладі, недостатня для забезпечення їх 
різнобічного розвитку, для досягнення високих спортивних 
результатів і підготовки до трудової діяльності. 

Прийнявши рішення розвивати силу, слід визначити, з якою 
метою, які види сили, до якого рівня слід її розвивати. 

Розвиток сили під час фізичного тренування супроводжується 
вдосконаленням всіх органів і систем організму людини, 
поліпшенням їх діяльності. Кількісне накопичення позитивних 
змін призводить до подальшого розвитку організму, розкриття 
його резервних можливостей, поліпшення кровообігу працюю-
чих органів, активізується діяльність залоз внутрішньої секреції, 
які виробляють гормони для роботи м'язів. В результаті 
тренування м'язи збільшуються в об'ємі за рахунок потовщення 
окремих м'язових волокон, працездатність їх збільшується. 

Фізіологічні закономірності прояву сили лежать в основі 
визначення засобів і методів її розвитку. 
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До засобів силової підготовки відносяться різні вправи, які 
дозволяють впливати або на велику частину м'язової системи, 
або вибірково на окремі м'язові групи. Як і взагалі фізична 
підготовка, силова підготовка має два напрямки: загальна силова 
підготовка і спеціальна силова підготовка. 

Загальна силова підготовка направлена на гармонічний 
розвиток всіх основних м'язових груп, які мають значення для 
фізичного розвитку і підготовленості людини до трудової 
діяльності. Вправи, які направлені на підвищення загальної 
силової підготовленості, можна поділити на дві основні групи: 

1. Вправи з подоланням зовнішнього опору партнера, 
тренажера, зі штангою, гирями тощо. 

2. Ациклічні вправи з переміщенням власного тіла: 
підтягування, лазіння тощо. 

Всі вказані рухові дії виконуються в динамічному, 
статичному та змішаному режимах. 

Спеціальна силова підготовка передбачає розвиток силових 
здібностей стосовно вибраного виду спорту, пов'язуючи прояв 
сили відповідних груп м'язів з технікою конкретного виду 
спорту. Засобами спеціальної силової підготовки є спеціальні 
вправи з різними обтяженнями. За характером прояву м'язових 
зусиль і структурою руху вони подібні до конкретного виду 
спорту. Спеціальні силові вправи направлені на розвиток силової 
підготовки відповідно до вимог виду спорту. Для цього 
використовуються: біг вгору, біг по піску, біг з додатковим 
вантажем, плавання з різними гальмівними пристроями, бороть-
ба з більш важким суперником, їзда вгору для велосипедистів 
тощо. 

4.2. Методи силової підготовки 

В спортивному тренуванні найбільше розповсюдження 
набули такі методи розвитку м'язової сили: метод максимальних 
зусиль та метод повторення зусиль. 

Метод максимальних зусиль використовується під час 
виконання завдань, які пов'язані з необхідністю подолання 
максимального опору і прояву найбільшого (граничного) 
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м'язового зусилля (піднімання штанги найбільшої ваги, 
підтягування з обтяжуванням, утримуванням обтяжування на 
витягнутих руках та ін.). 

Метод повторення зусиль застосовується під час виконання 
силової вправи з різним обтяженням до відказу або значного 
стомлення (згинання і розгинання рук в упорі лежачи, 
підтягування на перекладині). Цей метод також використо-
вується під час багаторазового виконання вправ (багатоскоки, 
кидки, метання) з граничною та майже граничною швидкістю, а 
також силових вправ в зручному для тих, хто займається, 
режимі. В останньому випадку не вимагається виконання 
силової вправи до відказу та з граничною або майже граничною 
масою. 

Поряд з цим, ефективність силової підготовки визначається 
такими умовами їх виконання: величиною опору, темпом роботи, 
кількістю повторень в окремому підході, тривалістю і 
характером пауз між підходами, загальною кількістю вправ в 
тренувальному занятті. Величина опору є однією з 
найважливіших характеристик, від яких залежить направленість 
силової підготовки, і визначається завданнями, для рішення яких 
застосовується дана вправа. Так, наприклад, під час розвитку 
максимальної сили долається опір, який складає 75-90 % від 
доступного спортсмену в тій чи інший вправі, під час розвитку 
силової витривалості - 40-60 %, під час розвитку швидкісної 
сили - 30-50 % [61]. 

Темп виконання вправ добирається в залежності від того, на 
розвиток яких силових здібностей і стосовно до якої діяльності 
направлена робота. Вирішуючи завдання спеціальної силової 
підготовки, слід намагатися, щоб темп роботи не дуже 
відрізнявся від того, який має місце під час виконання 
змагальних вправ. 

Тривалість виконання окремої вправи обумовлюється її 
направленістю і величиною опору, який долається. Так коли 
використовуються значні обтяжування для розвитку швидкісної 
сили, кількість повторень звичайно буває 3-5, в тих випадках, 
коли обтяження невеликі й вправи повинні виконуватись в 
умовах прогресуючої втоми, кількість повторень може бути 
збільшено до 100 і більше. 
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Тривалість пауз між підходами. Під час розвитку 
максимальної або швидкісної сили необхідно створювати такі 
умови, щоб в кожному черговому підході можна було виявити 
високий рівень швидкісно-силових якостей. Якщо паузи надто 
короткі, спортсмен через стомлення буде не в змозі проявити 
високі силові можливості. Якщо постає завдання розвитку 
силової витривалості, паузи повинні бути відносно нетри-
валими. В цьому випадку чергова вправа виконується на фоні 
неповного відновлення працездатності після попередньої та 
створює добрі передумови для розвитку силової витривалості. 

Контроль за тривалістю пауз може здійснюватись за 
суб'єктивними відчуттями, а також за результатами вимірів 
ЧСС. Повернення ЧСС до рівня, що був до навантаження, 
свідчить про відновлення працездатності. 

Загальна кількість підходів в занятті. Під час проведення 
окремого заняття силової направленості кількість підходів може 
сягати значних величин - до 30-40 та більше в залежності від 
кваліфікації та підготовленості спортсмена. У випадку, якщо 
силові вправи виконуються разом з тренуванням у вибраному 
виді спорту, кількість підходів значно зменшується і звичайно не 
перевищує 8-14. 

Під час спеціального силового тренування кількість вправ 
визначається, перш за все, їх направленістю і тривалістю. Якщо 
вирішуються завдання підвищення швидкісної сили, кількість 
повторень досить значна і, в залежності від кваліфікації та 
підготовленості спортсмена, може бути в межах від 6-8 до 20-
24. Якщо як засіб силової підготовки використовується відносно 
тривала робота (до 3-5 хв.) з обтяжуваннями (наприклад, біг 
вгору, заплив на дистанції з опірним приладдям тощо), то 
кількість повторень звичайно не перевищує 2-5 [61]. 

В останні роки втілюються в навчально-тренувальний процес 
спортсменів високої кваліфікації різні тренажерні пристрої, а 
також розроблені ефективні методичні прийоми, які дозволили 
значно тонше диференціювати режими роботи м'язів при 
виконанні силових вправ, органічно пов'язати процес силової 
підготовки з особливостями змагальної й тренувальної 
діяльності в конкретному виді спорту. Ці фактори дозволили 
виділити цілий ряд методів силової підготовки: ізометричного, 
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концентричного, ексцентричного, пліометричного, ізокінетич-
ного, перемінних опорів [62, 64]. 

Основою ізометричного методу є напруга м'язів без зміни їх 
довжини при нерухомому положенні суглоба. Цей метод дає 
приріст сили тільки по відношенню до тієї частини траєкторії 
руху, яка відповідає вправам, що застосовуються. Сила, яка 
набута в даному режимі тренування, погано розповсюджується 
на роботу динамічного характеру і потребує спеціального 
додаткового тренування - виконання рухів динамічного 
характеру [65]. 

Концентричний метод оснований на виконанні рухових дій 
з акцентом на долаючий характер роботи, тобто з одночасною 
напругою і скороченням м'язів. При виконанні вправ з 
традиційними приладами (наприклад, зі штангою) опір є 
постійним протягом всього руху. В той же час, силові 
можливості людини в різних фазах руху значно змінюються в 
зв'язку зі зміною величини важелів прикладення сили (рис. 1, 2). 

Вправи зі штангою, блочними пристроями та іншими вагами 
повинні виконуватися з постійною невисокою швидкістю. 
Тільки в такому випадку забезпечується навантаження м'язів по 

120°-100% 

30°-90% 

Рис. 1. Динаміка 
максимальної сили при 

згинанні руки в 
ліктьовому суглобі [65] 
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всій амплітуді руху, але в окремих фазах воно не відповідає 
реальним можливостям м'язів, які беруть участь в роботі. 

При виконанні рухів зі штангою та іншими приладами з 
високою швидкістю робота є неефективною, бо використання 
максимальних зусиль на початку руху надає приладу 
прискорення. Крім того, при виконанні деяких вправ в кінцевих 
положеннях, м'язи практично не зазнають навантаження, напри-
клад, жими штанги, віджимання на паралельних брусах [65]. 

Рис. 2. Динаміка максимальної сили при розгинанні 
ноги в колінному суглобі [65] 

Ексцентричний метод. Тренування за цим методом 
передбачає виконання рухових дій попускаючого характеру, з 
протидією навантаженню, гальмуванням і одночасним розтягу-
ванням м'язів. 

Рухи попускаючого характеру виконуються з великими 
обтяженнями, які перевищують на 10-30 % максимальні зусилля 
долаючого характеру. 

Пліометричний метод заснований на використанні, для 
стимулювання скорочення м'язів, кінетичної енергії тіла 
(приладу) при падінні з певної висоти. Гальмування падіння тіла 
на відповідно короткому відрізку викликає різке розтягування 
м'язів, стимулює інтенсивність центральної імпульсації 
мотонейронів і створює в м'язах міцний потенціал напруги. При 
подальшому переході від поступаючої роботи до долаючої 
відмічається більш швидке і ефективне скорочення [92]. 
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В основі ізокінетичного методу лежить такий режим 
рухових дій, за якого при постійній швидкості рухів м'язи 
долають опір, який є граничним, незалежно від змін в різних 
кутах важелів або моментів обертів. 

Тренування за ізокінетичним методом передбачає роботу з 
використанням спеціальних тренажерних пристроїв, які дозво-
ляють спортсмену виконувати рухи в широкому діапазоні 
швидкості, проявляють максимальні або близькі до них зусилля 
практично в будь-якій фазі руху [65]. 

Метод перемінних опорів пов'язаний з використанням 
досить складних і дорогих тренажерів, які дозволяють 
змінювати величину опору в різних суглобних кутах по всій 
амплітуді руху і пристосовувати його до реальних силових 
можливостей м'язів, які задіяні в роботі в кожний конкретний 
момент руху [65]. 

Ізокінетичні вправи можна виконувати з партнером, який 
чинить опір відповідно до силових можливостей того хто 
займається, надаючи йому можливість розвивати максимальну 
або близьку до неї силу по всій амплітуді руху (рис. 3). 

Рис. 3. Виконання силових вправ в ізокінетичному режимі 
за допомогою партнера [65] 
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Суттєвими перевагами тренування за методом перемінних 
опорів є те, що вправи виконуються з великою амплітудою. Це 
досягається пошуком оптимального розміщення і регулювання 
на кожному тренажері сидінь, ручок, осей обертання. 

4.3. Розвиток максимальної сили 

Приросту максимальної сили можна досягти за рахунок 
використання двох відносно самостійних і достатньо 
ефективних шляхів розвитку. 

Перший - це приріст сили за рахунок збільшення 
анатомічного поперечника м'язів, тобто за рахунок значного 
збільшення маси м'язів. Для видів спорту циклічного характеру 
цей метод недоцільний, тому що значне збільшення маси м'язів 
веде до зниження витривалості та рухливості в суглобах [60]. 

Другий шлях - підвищення максимальної сили без значного 
збільшення маси м'язів. Розвиток сили в цьому випадку 
відбувається в основному за рахунок удосконалення координа-
ційних зв'язків в нервовій системі, які забезпечують поліпшення 
внутрішньої координації м'язів [37]. 

Дослідження показали, що під час окремого скорочення 
м'язів, навіть в тому випадку, коли робляться максимальні 
зусилля, в роботі звичайно беруть участь від 30 до 60 % 
м'язових волокон. Але шляхом спеціального тренування можна 
досягти збільшення здатності спортсмена синхронізувати 
активність м'язових волокон. Це сприяє значному збільшенню 
м'язової сили і не супроводжується гіпертрофією м'язів [30, 37]. 

Методика розвитку максимальної сили за рахунок збільшення 
м'язової маси передбачає виконання вправ з обтяженнями 75-90 
% рівня максимальної сили. Кількість повторень в кожному 
підході повинна бути в межах 6-12 разів. При відносно 
невеликій кількості повторень (4-6) паузи між підходами 
тривають 30-40 с. У випадках, коли кількість повторень в 
одному підході складає 10-12 і загальна тривалість роботи сягає 
40-45 с, відпочинок триває 4-5 хв. 
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В останньому випадку вдається забезпечити оптимальне 
співвідношення між інтенсивністю роботи м'язів і кількістю 
рухів в окремому підході. Відпочинок, як правило, носить 
пасивний характер. 

Під час тренування максимальної сили слід орієнтуватись на 
невисоку швидкість рухів незалежно від того, який метод 
застосовується. При прагненні збільшити поперечник м'язів на 
виконання кожного руху витрачається від 3 до 6 с. Але під час 
виконання великих обсягів роботи необхідно слідкувати за тим, 
щоб вправи, які виконуються в повільному темпі, поєднувались з 
вправами швидкісно-силового характеру. В цьому випадку 
розвиток максимальної сили буде одночасно забезпечувати добрі 
передумови для розвитку й виявлення швидкісної сили. 

Під час розвитку максимальної сили без значного збільшення 
маси м'язів, тобто за рахунок удосконалення внутрішньої та 
міжм'язової координації, величина обтяжень повинна бути від 
50-60 % до 90-100 % рівня максимальної сили. Оптимальним 
темпом рухів є помірний - 1,5-2,5 с на кожне повторення. 

Кількість повторень в кожному підході визначається 
величиною обтяжень. Коли обтяження складає 90-100 % 
максимального рівня сили, кількість в підході від 1 до 3; якщо 
обтяження складає 50-60 %, кількість повторень в підході 
збільшується до 10-12. Паузи між підходами великі - до 2-6 хв. 
і в кожному конкретному випадку повинні забезпечувати 
відновлення працездатності спортсмена [65]. 

У міру того, як підвищується тренованість, відбувається 
звикання спортсмена до силових навантажень, тому слід 
змінювати програму силової роботи. Інакше результати не 
будуть зростати. При цьому використовуються такі методичні 
засоби: 

• застосування різноманітних вправ для розвитку одних і тих 
же м'язів; 

• зміна величини опору, кількості повторень і серій, 
інтервалів відпочинку. 

Паузи між серіями слід заповнювати активним відпочинком, 
в першу чергу, вправами на розслаблення та розтягування. 

Слід відмітити, що в спортивній практиці широко 
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застосовуються програми занять, які сприяють одночасному 
підвищенню як об'єму маси м'язів, так і удосконаленню 
внутрішньої м'язової координації. В цьому випадку відбувається 
чергування підходів. Наприклад, перші два підходи - вправи, що 
направлені на удосконалення внутрішньої м'язової координації, 
наступні три - на збільшення поперечника м'язів. Виконавши 
вправи, що направлені на підвищення силових здібностей однієї 
групи м'язів, спортсмен переходить до проробки другої групи. 

Вище були викладені найбільш загальні положення методики 
удосконалення максимальної сили. Різноманітність варіантів 
поєднання різних компонентів навантажень, опору, тренажерів, 
різних вправ створюють можливості щодо застосування 
практично безмежної кількості ефективних комплексів силових 
вправ. 

4.4. Розвиток швидкісної сили 

Для розвитку швидкісної сили застосовуються такі три групи 
фізичних вправ: 

1. Вправи балістичного характеру (метання, підскоки, 
стрибки) з обтяженнями, які суттєво не впливають на зниження 
швидкості рухів. 

2. Вправи, в яких відбувається різка зміна режиму роботи 
м'язів з попускаючого на долаючий (стрибки вглибину на одну 
чи дві ноги, з наступним вистрибуванням на менше підвищення 
тощо). 

3. Вправи з невеликими обтяженнями (ривки грифа штанги), 
які дають можливість виконувати їх з високою швидкістю [76]. 

Величина обтяжувань може бути різна. Якщо спортсмену 
потрібно акцентувати увагу на розвитку силового компонента 
швидкісної сили, то величина обтяжень досягає значних величин 
(75-85 % максимально доступних спортсмену); якщо потрібно 
стимулювати вдосконалення швидкісного компонента, то вели-
чина обтяжувань нижча і складає 30-50 % від максимуму [65, 80]. 
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Досить ефективними вправами для розвитку швидкісної сили є 
ліквідація додаткового опору за рахунок партнера (рис. 4) і 
звільнення за рахунок обтяження (рис. 5). В попередньо 
визначеній фазі руху партнер перешкоджає рухові, вимагаючи від 
того, хто виконує вправу, різко збільшити зусилля. Через 1-2 с 
партнер різко перестає чинити опір, а той, хто виконує вправу, 
отримує додаткові умови для розвитку швидкісної сили. 

Рис. 4. Підвищення ефективності вправ при розвитку 
швидкісної сили за рахунок ліквідації додаткового опору [81] 

1 2 
Рис. 5. Підвищення ефективності вправ при розвитку 

швидкісної сили за рахунок звільнення від обтяження [81] 
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Ефективними для розвитку швидкісної сили є різні варіанти 
падіння в упор лежачи (рис. 6). Корисними можуть бути стрибки 
угору без обтяження і з обтяженням, стрибки вглибину на одну, 
дві ноги, вистрибування угору, стрибки з ноги на ногу, стрибки 
зі скакалкою. 

Рис. 6. Техніка виконання падіння в упор лежачи 
при розвитку швидкісної сили [81] 

Працюючи над розвитком швидкісної сили, слід добиватися 
майже максимального та максимального темпу виконання тих чи 
інших рухів. 

Тривалість виконання окремих вправ повинна забезпечувати 
можливість їх виконання без зниження працездатності і темпу. 
Тому кількість повторень повинна бути в діапазоні 4-10 і 
визначається величиною обтяжень, тренованістю та кваліфіка-
цією спортсмена. 

Інтервали між серіями повинні бути більш-менш тривалими 
(3-5 хв.), щоб, по можливості, відновлювалась працездатність. 

Наведемо ряд комплексів для розвитку швидкісної сили: 
1. Використовуються обтяження 85 та 30 % максимального. 

Виконується 2 підходи по 2-3 повільних рухи з вагою 
спортивного приладу 85 %, потім по 6-8 рухів з вагою 30 % з 
максимально швидким зусиллям і обов'язковим розслабленням 
м'язів між рухами. Відпочинок між підходами 3-4 хв., перед 
зміною обтяження - 4-6 хв. В тренувальному сеансі 2-3 серії з 
відпочинком 8-10 хв. 

2. Вистрибування з гирею, 2 підходи по 6-8 разів. Потім після 
3-4 хв. відпочинку стрибкові вправи з максимальним зусиллям, 
наприклад 8-разовий стрибок з місця з ноги на ногу, 2 підходи 
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по 5-6 разів. Комплекс повторюється 2-3 рази з перервою 6-8 
хв. 

3. Присідання зі штангою на плечах з вагою 70-80 % від 
максимальної, 2 підходи по 5-6 разів. Після 4-6 хв. відпочинку -
стрибки з місця, 2-3 підходи по 6-8 разів з перервою 6-8 хв. 

4.5. Розвиток силової витривалості 

Силова витривалість найбільш ефективно розвивається під 
час виконання спеціальних підготовчих вправ для обраного виду 
спорту, які дозволяють виконувати великий обсяг навантажень 
при підвищеному, у порівнянні зі змагальним, опором. 

Силова витривалість має виключно важливе значення для 
досягнення високих результатів в різних видах боротьби, у бігу 
на 200 і 400 м, в плаванні на 100 і 200 м, греблі, гірськолижному 
та ковзанярському спорті, фігурному катанні, спортивній 
гімнастиці і багатьох інших видах спорту. Але велика 
відмінність силової витривалості і характеру роботи викликана 
необхідністю використання суто специфічних методик розвитку 
силової витривалості в кожному виді спорту. 

З метою тренування силової витривалості доцільно 
виконувати загальнорозвиваючі вправи, власне змагальні і 
спеціальні вправи, наприклад, біг вгору, імітуючи лижні ходи, 
стрибки з ноги на ногу, стрибки з обтяженням, вправи з 
еспандерами, амортизаторами тощо. 

Величина опору, під час якого виконується більшість 
спеціально-підготовчих вправ, як правило, складає від 40 до 
60 % максимально доступного при виконанні тієї або іншої 
вправи. При цьому темп виконання цих вправ не повинен 
порушувати основні характеристики техніки обраного виду 
спорту; повинен бути близьким до змагального. 

Кількість повторень може бути від 20-30 до 100 і більше, що 
обумовлюється підготовленістю та кваліфікацією спортсмена, 
особливостями вправи, яка застосовується. 

Більшість підходів передбачає кількість повторень, які значно 
втомлюють спортсмена. 

Тривалість пауз між підходами залежить від тривалості 
виконання вправ. Наприклад, між 15-20-секундними вправами 
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інтервали відпочинку можуть складати 5-15 с; 30-40-секунді 
вправи потребуватимуть пауз тривалістю 20-30 с; 60-90-
секунді - 30-60 с [65]. 

Силові вправи в одному занятті розподіляють у такій 
послідовності: спочатку виконують вправи на швидкісну силу, 
потім - на максимальну і в останню чергу - на силову 
витривалість. 

Наведемо приклади (табл. 7) дозування навантажень під час 
силового тренування [80]. 

Таблиця 7 
Приклади дозування навантажень 

під час силового тренування [80] 
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1 3 4 5 М 66 

1 
^ 2 

1®-§5 1-5 Помірно 
живо 2-5 Новачки 3-5, 

підготовяені 5-8 

2 §5-70 5-10 Помірно 
повільно 2-4 3-5 

6-10 
3 50-30 з максимальною 

швидкістю 
"Вибухом" 2-5 4-6 

4 75 6-10 
Д у ж е 

швидко 2-5 4-6 

5 60-40 

20-30 
(50-70 % від 
максимуму 
повторень) 

Швидко і 
помірно 

живо 
30-45 с 3-5 
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6 40-25 
20-50 % від 
максимуму 

Помірно, 
живо і Опти-

мальна 4-6 
повторень швидко 

Опти-
мальна 

Організаційно-методичні 
форми Мета застосування 

7 8 
"Станційне"* тренування, 
наприклад: 

85% 95% 100% 95% + + + 
5x ** 2 - 3x ^ 2 - 3x 

тощо 

Для безпосереднього застосування 
максимальної сили; головний метод у 
видах спорту з рухами ациклічного 
характеру, що висувають високі 
вимоги до цієї здібності 

Тренування на станціях, 
наприклад: 
70 % 80 % 85 % 
10x 7x 5x о щ о 

Для безпосереднього поліпшення 
максимальної сили; основний метод 
у видах спорту з рухами ациклічної 
структури, що висувають високі 
вимоги до цієї здібності 

Тренування на станціях, 
наприклад: 
30% 40% 50% 40% + + + 
^ 10)x 10x 10)x 

тощо 

Для безпосереднього поліпшення 
швидкісної сили при розвиненій 
максимальній силі 

Тренування на станціях, 
наприклад: 
75 % 75 % 75 % 
к ь + к ь + ^ т о щ о 

Для опосередкованого поліпшення 
швидкісної сили з одночасним 
підвищенням максимальної сили 

Кругове тренування Для поліпшення силової витрива-
лості у видах спору, що висувають 
високі вимоги до цієї здібності 

Тренування на станціях 
або кругове тренування 

Для поліпшення силової витрива-
лості у видах спору, що висувають 
незначні вимоги до цієї здібності 

Примітки: 
1. * "Станційним" тренуванням тут називається такий порядок 

проведення занять, який передбачає почергове виконання вправ на 
декількох "станціях" - місцях, спеціально обладнаних для даних вправ 
(наприклад, поміст зі штангою для класичних важкоатлетичних вправ, 
станок з похилою дошкою для вижимання лежачи, бруси та ін.). 

2. ** "Х" - означає, що навантаження повторюється в межах 
дозування, що вказані в попередніх графах. 
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4.6. Фізичні вправи для розвитку сили 

Вправи, за допомогою яких можна розвивати силу, численні і 
різноманітні. Обмежимось лише тим мінімумом, який є 
реальним в умовах навчального закладу. 

З точки зору організації занять, силові вправи можна 
поділити на дві великі групи: з подоланням ваги власного тіла та 
з подоланням зовнішнього опору. 

Вправи з подоланням ваги власного тіла 
Ці вправи прості, не вимагають тонкої рухової координації, а 

навчально-матеріальна база для їх виконання є в кожному 
навчальному закладі. Систематичне виконання вправ з 
подоланням ваги власного тіла дають швидкий приріст сили, 
особливо в перші місяці тренування. 

Вправи на гімнастичній перекладині 
1. Підтягування. 
2. Перехід із вису спереду у вис ззаду і навпаки. 
3. Підйом переворотом. 
4. У висі піднімання прямих ніг до перекладини. 
5. Підтягування у висі широким хватом (перекладина за 

головою). 

Вправи на гімнастичних брусах 
1. Піднімання і опускання ніг в упорі. 
2. В упорі, утримання ніг в положенні "кут". 
3. Перехід з вису спереду у вис ззаду і навпаки. 
4. Згинання і розгинання рук в упорі. 
5. Згинання і розгинання рук в упорі (у розмахуванні). 

Вправи на гімнастичній стінці 
1. Піднімання і опускання прямих ніг. 
2. Утримання ніг в положенні "кут". 
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3. Згинання і розгинання тулуба у висі вниз головою. 
4. Згинання і розгинання тулуба обличчям до гімнастичної 

стінки (з перехватом рук). 

Вправи на гімнастичній лаві 
1. Утримання прямих ніг в положенні "кут", сидячи на лаві. 
2. Згинання і розгинання тулуба, сидячи вздовж лави. 
3. Згинання і розгинання тулуба, сидячи поперек лави за 

допомогою партнера. 
4. Пружинні піднімання ніг до вертикального положення 

лежачи на спині, вдовж лави, за допомогою партнера. 
5. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи з опорою ногами 

на лаві. 
6. Прогинання тулуба, опираючись стегнами поперек лави 

обличчям вниз, за допомогою партнера. 
7. Згинання і розгинання рук в упорі ззаду, сидячи поперек 

лави і опираючись на неї руками. 
8. Піднімання і опускання ніг, лежачи на спині вдовж лави. 

Вправи в лазінні 
1. Лазіння по канату за допомогою ніг. 
2. Лазіння по канату без допомоги ніг. 
3. Лазіння по канату з утриманням ніг в положенні "кут"'. 
Для лазіння можна використовувати також жердину та 

похилу драбинку. 

Вправи з подоланням зовнішнього опору 
Під час виконання вправ з подоланням зовнішнього опору 

м'язові зусилля виникають внаслідок подолання штучно 
створених опорів, що значно розширює діапазон вибіркового 
впливу як на окремі м'язи, так і на великі м'язові групи. Зміст 
вправ залежить від вибору засобів для зовнішнього опору. 

Вправи удвох з опором партнера 
1. Перетягування партнера або стягування його з місця. 
2. Присідання на одній нозі (удвох). 
3. Присідання з партнером на плечах. 
4. Повороти тулуба в сторони з партнером на плечах. 
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Вправи з опором пружних предметів 
Гумові джгути, амортизатори та еспандери завдяки пружному 

опору використовуються замість предметів обтяжування. Вправи 
з гумовим джгутом досить прості і в той же час різноманітні. 
Для прикладу наведемо комплекс, в який включено вправи для 
різних груп м'язів: 

1. В. п. - стійка, наступити на гумовий джгут, в руках кінці 
джгута. Піднімання і опускання вгору прямих рук (через 
сторони, вперед). 

2. В. п. - стійка, руки вгору, гумовий джгут закріплений 
зверху. Опускання і піднімання прямих рук (через сторони, 
вперед). 

3. В. п. - те ж, що у вправі 2. Поперемінне згинання рук вниз, 
притискаючи кисті до грудей. 

4. В. п. - стійка, руки біля грудей, джгут закріплено ззаду. 
Згинання та розгинання рук (вправа боксера). 

5. В. п. - ноги нарізно, тулуб нахилити вперед, джгут 
закріплено спереду. Кругові обертання руками вперед і назад (як 
в плаванні "кролем"). 

6. В. п. - стійка, ноги нарізно, руки вгору, джгут закріплено 
зверху. Згинання рук до плечей з нахилом вперед. 

7. В. п. - стійка, в нахилі вперед, наступити на джгут, руки за 
головою. Згинання і розгинання тулуба. 

8. В. п. - стійка, руки з джгутом підняті вгору. Розтягуючи 
джгут, розвести руки в сторони і навпаки. 

Вправи з обтяжуванням 
Як обтяжування використовуються гантелі, гирі, штанга та 

інші предмети, що дозволяють виконувати різноманітні силові 
вправи. В залежності від того, які м'язи необхідно розвивати і 
якими обтяжуваннями, вправи можна поділити на декілька груп. 

Вправи з нестандартними обтяжуваннями 
Їх можна виконувати самостійно в умовах спортивного залу, 

гімнастичного містечка та в будь-яких інших умовах. До 
нестандартних обтяжувань відносяться найрізноманітніші 
ящики і мішки з піском або гравієм, диски від спортивної 
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штанги, обстругані колоди, цурки, відрізки дерев'яних балок, 
каміння тощо. З ними можна виконувати вправи для м'язів рук, 
нахили тулуба, присідання та багато інших. 

Вправи з гирями 
1. Жим однією або двома руками. 
2. Штовхання однією або двома руками. 
3. Ривок однією рукою. 
4. Присідання з гирями на плечах. 
5. Викидання гирі двома руками вгору. 
6. Вижимання гирі двома руками з-за голови. 
7. Згинання рук до плечей в ліктьовому суглобі (для біцепса). 
8. Різноманітні жонглювання з гирями. 

Вправи зі штангою 
1. Жим штанги стоячи, від грудей. 
2. Жим штанги лежачи. 
3. Штовхання штанги від грудей. 
4. Ривок штанги. 
5. Підйом штанги на груди. 
6. Присідання зі штангою на плечах. 
7. Присідання зі штангою на грудях. 
8. Нахили вперед зі штангою на плечах. 
9. Повороти тулуба зі штангою на плечах. 
10. Вижимання штанги з-за голови. 
11. Згинання рук до плечей хватом штанги знизу (для біцепса). 

Вправи з гантелями 
Гантелі - розповсюджений засіб індивідуального тренування. 

Систематичні заняття гантельною гімнастикою позитивно 
впливають на розвиток м'язів рук і тулуба, формують гарну 
статуру. Для прикладу наведемо невеликий комплекс вправ: 

1. В. п. - стійка, ноги нарізно, руки з гантелями опущені вниз. 
Підняти прямі руки через сторони вгору, опустити вперед, вниз. 

2. В. п. - те ж, що у вправі 1. Згинання рук до плечей (для 
біцепса). 

3. В. п. - руки з гантелями за головою ліктями вгору. 
Розгинання і згинання рук в ліктьовому суглобі. 

4. В. п. - стійка, ноги нарізно, руки з гантелями за головою, 
лікті в сторони. Нахили тулуба в сторони. 
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5. В. п. - ноги нарізно, тулуб нахилити вперед, руки опущені 

вниз. Розгинання тулуба, піднімання рук вперед, вгору. 
6. В. п. - те ж, що у вправі 5. Розведення прямих рук в сторони. 
7. В. п. - лежачи на спині, ноги закріплені, руки з гантелями за 

головою. Згинання тулуба. 
8. В. п. - стійка, ноги нарізно, руки з гантелями біля плечей. 

Присідання і вистрибування вгору. 

Вправи на силових тренажерах 
Різнобічний силовий розвиток дає виконання вправ на силових 

тренажерах, в яких можна вибірково впливати як на окремі м'язи, 
так і на групу м'язів. Тренування на спеціальних тренажерних 
пристроях дозволяє виконувати рухи в широкому діапазоні 
швидкості, виявляти максимальні або близькі до них зусилля 
практично в будь-якій фазі руху. Це дає м'язам можливість 
працювати з оптимальним навантаженням протягом всього руху, 
чого неможливо досягти, застосовуючи інші, звичайні 
обтяжування. Силове тренування, що виконується на спеціальних 
тренажерах і дозволяє імітувати робочі рухи, характерні для даного 
виду спорту, призводить до значного приросту сили та росту 
спортивних результатів. 

Статичні вправи 
1. В. п. - стійка, руки розведені в сторони, зігнуті в ліктях. 

Максимально напружити руки протягом 5-6 с з наступним 
розслабленням. 

2. В. п. - упор руками в стінку. Намагатися звалити її протягом 
4-6 с. Розслаблення. 

5. В. п. - "Звалити" стінку, упираючись лівим (правим) боком 
(4-6 с). 

3. В. п. - стоячи на одній нозі, другу підняти вперед (в сторону, 
назад). Максимально напружити ногу протягом 5-6 с з наступним 
розслабленням. 

4. В. п. - стоячи на напівзігнутих ногах. Напружити ноги 
протягом 5-6 с. 

Під час виконання статичних напружень необхідно ураховувати 
такі правила: 

• тривалість напружень повинна бути 5-6 с, ступінь зусилля -
60 % та більше; 

• останні 3 с треба виявити максимальні зусилля; 
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• на першому етапі занять силовими вправами неприпустимі 
великі напруження. 
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Розділ 5 

РОЗВИТОК СИЛИ 
ТА ЗБІЛЬШЕННЯ М'ЯЗОВОЇ МАСИ 

Тренувальна та змагальна діяльність осіб, які займаються 
силовими видами спорту та фізичними вправами з 
обтяжуваннями, характеризується роботою над розвитком 
різних форм силових можливостей та збільшенням і 
формуванням м'язової маси. 

Збільшення м'язової маси є головною метою тренувальних 
занять у силових видах спорту. За рахунок цілеспрямованого 
силового тренування збільшується поперечник м'язів і кількість 
скорочувальних міофібрил. Цей процес сприяє збільшенню 
товщини волокон, що скорочуються. Збільшення поперечника 
м'язів здійснюється за рахунок потовщення волокон, а не за 
рахунок збільшення їх кількості. Кількість волокон в окремому 
м'язі обумовлена генетично й її не можна змінити за допомогою 
тренування. 

Збільшуючи поперечник м'язів, спортсмен одночасно 
збільшує м'язову силу. Зростання м'язової маси і підвищення 
сили знаходяться не у прямій залежності: зростання маси в 2 
рази призводить до підвищення максимальної сили в 3-4 рази. 

Сила м'язів спортсмена залежить від чинників, що можуть 
змінюватися у процесі силових тренувань, а саме: 

^ рівень внутрішньом'язової та міжм'язової координації; 
^ частота нервових імпульсів; 
^ механічні умови дії м'язів на кістки; 
^ рівень розтягування м'язів та сухожилків; 
^ енергетичні запаси м'язів та печінки; 
^ щільність капілярів м'язів; 
^ рівень вольового напруження спортсмена; 
^ час доби тощо [51]. 
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5.1. Принципи поліпшення будови тіла 

Поліпшення будови тіла - одна з важливих умов з 
забезпечення фізичної підготовленості. Розвиток сили відзна-
чається великою вибірковою направленістю. Це означає, що 
можна тренувати вибірково практично будь-які м'язи. 
Використовуючи відповідним чином спеціально підібрані силові 
вправи, можна не тільки збільшувати силу м'язів, але і надавати 
їм потрібної форми, і таким чином змінювати форми статури, 
надаючи їм красу та досконалість. 

Методика застосування силових вправ з метою збільшення 
маси м'язів та виправлення дефектів статури зводиться до 
такого: 

^ всі обтяжування (або величина опору) повинні бути 
такими, щоб можна було виконати дану вправу до перших ознак 
втоми 8-10 разів (це складає одну серію повторень); 

^ темп рухів, який можна рекомендувати, - 6-15 повторень 
за 1 хв. (залежить від вправи); 

^ кожну вправу треба виконувати у 2-3 серіях; 
^ перерва для відпочинку між серіями - 1-2 хв.; 
^ на одному занятті застосовувати 3-4 різні силові вправи 

для кожної частини тіла; 
^ закінчивши вправи для рук, перейти до виконання вправ 

для ніг, потім - для тулуба; 
^ перерва для відпочинку між вправами для різних частин 

тіла - до 3 хв. 
Для новачків на початку тренувальних занять необхідно, 

перш за все, зміцнити м'язи тулуба, а також м'язи внутрішніх 
органів. Лише після цього можна в повній мірі тренувати м'язи 
рук, ніг та інші. 

Методика тренувальних режимів щодо розвитку мускулатури 
дуже добре викладена у так званих принципах Джо Вейдера [10]: 

1. Принцип прогресуючого збільшення навантаження. Для 
того, щоб збільшити силу та м'язові об'єми необхідно поступово 
збільшувати вагу обтяжувань, кількість підходів та 
тренувальних занять. 
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2. Принцип ізоляції. Для того, щоб сформувати або розви-
нути м'яз незалежно від інших необхідно якомога ретельніше 
ізолювати його від інших м'язів. Досягти цього можна за 
рахунок зміни анатомічної позиції. 

3. Принцип різноманітності. Неодмінною умовою постій-
ного прогресу є недопущення одноманітності в тренуванні. 
Необхідно постійно вживати різні варіанти вправ, кількість 
підходів та повторень, кути впливів на м'язи. 

4. Принцип пріоритету. М'язам, що слабо розвинені, необ-
хідно надавати перевагу і тренування починати саме з їх 
опрацьовування. 

5. Принцип піраміди. Щоб запобігти травмам, не рекоменду-
ється починати тренування з максимальною вагою. Краще поча-
ти з вагою 60 % від максимальної і поступово збільшувати її. 

6. Принцип припливу крові ("флашинг"). Виконання підряд 
кількох вправ на один м'яз. Під впливом обтяжування спричи-
нюється приплив крові до окремого м'яза, яка утримується там 
для того, щоб викликати зростання м'язових волокон. 

7. Принцип суперсерій. Виконання підряд двох вправ для 
антагоністичних м'язових груп з малою паузою або без неї. 
Наприклад, згинання руки для розвитку біцепса і розгинання 
руки для розвитку тріцепса. Дослідження свідчать, що в 
результаті підходу для розвитку тріцепса (після виконання для 
біцепса) прискорюється темп відновлення біцепса. 

8. Принцип об'єднаних підходів. Виконання двох вправ без 
паузи для одного і того ж м'яза. Наприклад, виконання вправи 
для біцепса зі штангою стоячи, а потім з гантелями сидячи. 

9. Принцип додаткових навантажень. Виконання додатко-
вих повторень або допомога працюючим м'язам шляхом 
підключення м'язів другої частини тіла. Наприклад, якщо 
спортсмен, виконуючи згинання руки на блоковій системі, не в 
змозі завершити два-три останні повторення, можна підключити 
вільну руку в допомогу тій, що виконує вправу, щоб виконати 
необхідну кількість рухів. 

10. Принцип потрійного підходу. Виконання трьох вправ для 
розвитку однієї й тієї ж м'язової групи без паузи між підходами. 
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11. Принцип гігантського підходу. Це сукупність з 4-6 вправ 
для однієї й тієї ж м'язової групи з короткочасним відпочинком 
або без нього. 

12. Принцип "відпочинок-пауза". Під час виконання 7-
10 повторень з максимальним обтяжуванням виконати вправу 2-
3 рази, відпочити 30-45 с, потім 2-3 повторення і відпочинок 
40-60 с, 2 повторення і відпочити 60-90 с і під кінець - 1-
2 заключних повторення. 

13. Принцип пікового скорочення. Пікове скорочення є 
методикою, за допомогою якої утримується граничне напружен-
ня м'яза, коли він перебуває у цілковито скороченому стані. 

14. Принцип постійного напруження. Виконання вправи в 
повільному темпі, підтримуючи постійне напруження в м'язах. 

15. Принцип протидії гравітації. Виконання вправ в попус-
каючому режимі з максимальним та більш як максимальним 
обтяжуванням. Такий тип тренування повинен виконуватись 
лише періодично і не дуже часто. 

16. Принцип подвійного розподілу тренування. Проробка 
однієї групи м'язів удень, другої групи - увечері. 

17. Принцип потрійного розподілу тренування. Почергова 
проробка різних груп м'язів ранком, удень, ввечері. 

18. Принцип неповної амплітуди у повтореннях. При 
виконанні додатково 2-3 коротких, неповних повторень в кінці 
нормального підходу кров додатково затримується у м'язах, 
переповнюючи клітини і розширюючи капіляри. Все це сприяє 
збільшенню об'ємів м'язів. 

19. Принцип якісного тренування. Постійне зменшення 
часу відпочинку між підходами з одночасним збереженням або 
збільшенням кількості повторень у підходах. 

20. Принцип ступінчастих підходів. Під час виконання 
вправи, на останніх підходах, два помічника знімають вагу з 
кожного боку грифу, коли спортсмен уже не в змозі вижати 
штангу даної ваги, вони роблять штангу легше і дозволяють 
виконати кілька додаткових повторень. Таким чином 
продовжується підхід за рахунок зменшення ваги, обтяжування. 
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21. Принцип еклектичності тренування. Цей технічний 
прийом означає вибір різноманітних вправ, які об'єднані в певну 
систему. 

22. Принцип часткових повторень, це виконання вправи з 
неповною амплітудою рухів у різних фазах (на початку, 
всередині та в кінці руху). Часткові повторення з потужними 
обтяжуваннями корисно виконувати для розвитку оптимальної 
м'язової маси та сили кожної м'язової групи. 

23. Швидкісний принцип. Цей принцип полягає в такому. 
М'язова та нервова система складається з різних типів волокон 
та нервових шляхів, тобто з м'язових волокон, що скорочуються 
швидко, і тих, що скорочуються повільно. Для того, щоб 
розвивати всі м'язи, виконувати вправи необхідно не тільки 
повільно, але і використовуючи вибухові потужні рухи. 

24. Принцип вставних підходів. Між підходами для великих 
м'язових груп виконуються вправи для малих та менше 
розвинутих частин тіла. Таким способом найбільш доцільно 
тренувати м'язи передпліччя, шиї, гомілки та трапеції. 

25. Принцип інстинктивного тренування. У міру надбання 
досвіду інстинктивно знати та відчувати як тренуватися для 
досягнення найкращих результатів. 

Ці науково обґрунтовані принципи стали основою сучасного 
атлетизму. 

5.2. Основні м'язи та м'язові групи 

Знання місцеположення м'язів та окремих м'язових груп 
дозволить студентам краще розібратися в змісті та суті різних 
тренувальних програм, самим підібрати необхідні вправи та 
спортивні прилади. 

М'язи складають біля 30-40 % маси тіла людини. Фізичне 
тренування здатне значно збільшити м'язову масу. Видатні 
спортсмени доводять частку м'язів у загальній масі тіла до 50-
55 %, а у видатних культуристів вона становить 60-70 % [51]. 

У людини нараховується біля 600 скелетних м'язів. 
Складаються вони з окремих волокон, діаметр яких може бути 
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від 9 до 150 мк, а довжина - від 1 до 45 мм. Діаметр м'язових 
волокон може значно змінюватися під впливом тренування. 
М'язи - відмінний амортизуючий матеріал. 

Пропонуємо для ознайомлення перелік основних м'язів та їх 
місцеположення (рис. 7). 

М'язи рук 
1. Дельтоподібний м'яз. Він покриває плечовий суглоб. 

Складається з трьох пучків: переднього, середнього та заднього. 
Кожний пучок рухає руку у свій бік. Ширина плечей залежить в 
основному від дельтоподібних м'язів; коли вони добре 
розвинені, то мають кулястий вигляд. 

2. Двоголовий м'яз плеча (біцепс). Він знаходиться на 
передній поверхні руки вище ліктя. Згинає руку в ліктьовому 
суглобі. 

3. Триголовий м'яз плеча (тріцепс). Цей м'яз знаходиться на 
задній поверхні руки і в добре розвиненому вигляді має форму 
підкови. Розгинає руку в ліктьовому суглобі. 

4. Згиначі та розгиначі пальців. З них, в основному, 
складається м'язова маса передпліччя. 

М'язи грудей 
1. Великий грудний м'яз. Один з найважливіших компонентів 

атлетичного розвитку. Знаходиться на передній поверхні грудної 
клітки. Підводить руку до тулуба і обертає її всередину. 

2. Передній зубчастий м'яз. Знаходиться на боковій поверхні 
грудної клітки. Обертає лопатку й відводить її від хребетного 
стовпа. 

3. Міжреберні м'язи. Знаходяться на ребрах і між ними. 
Приймають участь в акті дихання. 
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Рис. 7. а) Розташування м''язів тіла спереду: 1 - лобовий; 

2 - коловий м 'яз ока; 3 - коловий м 'яз рота; 4 - жувальний; 
5 - підшкірний м 'яз шиї; 6 - груднинно-ключично-

соскоподібний; 7- дельтоподібний; 8 - великий грудний; 9 -
двоголовий м 'яз плеча; 10 - прямий м 'яз живота; 11 - зовнішній 

косий; 
12 - присередній широкий; 13 - триголовий м 'яз литки; 

14 - триголовий м 'яз плеча; 15 - найширший м 'яз спини; 
16 - зубчастий передній; 17 - кравецький; 18 - чотириголовий 

м'яз стегна; 19 - зовнішній широкий; 20 - сухожилок 
чотириголового м 'яза стегна; 21 - передній великогомілковий; 

б )Розташування м 'язів тіла ззаду: 22 і 23 - розгиначі 
передпліччя; 24 - трапецієподібний; 25 - найширший; 

26 - зовнішній косий м 'яз живота; 27 - великий сідничний; 
28 - півсухожилковий і півперетинчастий; 29 - двоголовий м'яз 

стегна; 30 - триголовий м 'яз литки; 31 - пластирний; 
32 - дельтоподібний; 33 - триголовий м 'яз плеча; 34 - ахілловий 
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сухожилок 

М'язи живота 
Добре розвинені м'язи черевного преса надають статурі 

стрункості, підтягнутості, підкреслюють талію. Але їх значення 
не тільки в цьому. Пружний м'язовий корсет підтримує в 
правильному положенні внутрішні органи, сприяє 
перистальтиці кишечника. 

1. Прямий м'яз. Розташований вздовж передньої стінки 
черевного преса. Сухожильні перемички ділять цей м'яз на 
чотири частини. Прямий м'яз згинає тулуб вперед. 

2. Зовнішній косий м'яз. Знаходиться з боку черевного 
преса. Волокна його направлені вперед вниз. Під час 
одностороннього скорочення згинає та обертає тулуб, під час 
двостороннього - нахиляє його вперед. 

М'язи спини 
1. Трапецієподібний м'яз. Знаходиться на задній поверхні 

шиї та грудної клітки. Піднімає і опускає лопатки, приводить їх 
до хребетного стовпа, тягне голову назад, під час 
одностороннього скорочення нахиляє її в бік. 

2. Найширший м'яз спини. Знаходиться на задній поверхні 
грудної клітки. Приводить плече до тулуба, обертає руку 
усередину, тягне її назад. Ці м'язи надають торсу 
конусоподібну форму. 

3. Довгі м'язи. Знаходяться уздовж хребетного стовпа. 
Розгинають, обертають тулуб, а також нахиляють його в 
сторони. 

М'язи ніг 
1. Сідничні м'язи. Рухають ногу назад в тазостегновому 

суглобі. Випрямляють зігнутий вперед тулуб. 
2. Чотириголовий м'яз. Знаходиться на передній поверхні 

стегна. Розгинає ногу в коліні, піднімає ногу вперед в 
тазостегновому суглобі і обертає її. 

3. Двоглавий м'яз. Знаходиться на задній поверхні стегна. 
Згинає ногу в колінному суглобі і розгинає у тазостегновому. 
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4. Триголовий м'яз литки. Знаходиться на задній поверхні 
гомілки. Згинаючи стопу, бере участь у згинанні ноги в 
колінному суглобі. 

5.3. Розвиток окремих груп м'язів 

Ізольовано від інших один м'яз скорочується дуже рідко. 
Звичайно в силовій роботі беруть участь одразу декілька 
м'язів, іноді декілька десятків. Але, змінюючи положення тіла, 
структуру рухів і використовуючи різні атлетичні прилади, 
можна фокусувати зусилля на обмеженій кількості м'язів, і тим 
самим, якщо потрібно, створювати умови для їх переважного 
зросту. 

Всі тренувальні вправи можна поділити за направленістю 
впливу на розвиток різних частин тіла: 1) плечі (дельтоподібні 
м'язи); 2) руки (біцепс, тріцепс, передпліччя); 3) груди; 4) 
спина; 5) стегна; 6) гомілки; 7) черевний прес. При цьому 
вправи можуть бути орієнтовані як на розвиток окремих м'язів 
або їх частин (біцепси, тріцепси, передня частина 
дельтоподібного м'яза тощо), так і на розвиток тих чи інших 
частин тіла (нижня частина грудей, стегно, черевний прес 
тощо). Слід також сказати про особливості розвитку окремих 
груп м'язів. М'язи черевного пресу, гомілки та передпліччя є 
важкими для розвитку і тому до них треба відноситись з 
особливою увагою. 

Вправи поділяються також на базові та ізольовані 
(вибіркові). 

В базових вправах, як правило, виконуються достатньо 
великі об'єми. Ці вправи одночасно впливають на суміжні 
частини тіла або забезпечують формування особливо важливих 
для повноцінного розвитку тіла м'язів та м'язових груп. На 
матеріалі базових вправ здійснюється основний об'єм 
тренування в підготовчому періоді. 

Ізольовані вправи впливають більш локально і 
застосовуються для поглибленої проробки окремих м'язів та 
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частин тіла; вони є основним змістом підготовки в період перед 
змаганнями. 

Розподіл вправ за їх впливом на різні частини тіла та поділ 
їх на базові й ізольовані є в певній мірі умовними, проте це, в 
значній мірі, сприяє впорядкуванню процесу підготовки 
спортсмена і дозволяє раціонально планувати програми занять. 

Наведемо основні вправи, які направлені на розвиток різних 
м'язів та частин тіла і які можна виконувати в будь-яких 
умовах. Вправи для розвитку м'язів рук, грудей, плечового 
пояса. Для того, щоб плечовий пояс мав привабливий вигляд, а 
руки були сильними необхідно мати добре розвинені 
дельтоподібні, трапецієподібні м'язи, згиначі і розгиначі рук в 
ліктьовому суглобі; їх можна розвивати на заняттях тими 
видами спорту, в яких застосовуються обтяжування за 
допомогою тренажерів, своєї ваги та ваги і опору партнера. 
Передусім, до таких видів спорту відноситься важка атлетика, 
гімнастика, боротьба, веслування. 

Вправи для м'язів передпліччя 
1. Багаторазове стискування тенісного м'яча або спіральної 

пружини з ручками. 
2. Згинання і розгинання або кругові обертання кистей рук, 

тримаючи в руках гантелі або інші обтяжування. 
3. Вправи з різними еспандерами або тренажерами. 
4. Лазіння по канату. 

Вправи для згиначів рук 
1. Підтягування на перекладині. 
2. Штанга, гирі, гантелі, в опущених руках - згинання і 

розгинання рук. 
3. Згинання і розгинання рук із положення стоячи - руки в 

сторони, руки за спину (з гантелями в руках). 
4. Згинання і розгинання рук з гумовим джгутом. Стоячи на 

джгуті, взявши його кінці в руки. 
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Вправи для розгиначів рук 

1. Вижимання штанги або гир. 
2. Вижимання штанги, гирі або гантелей, утримуючи їх за 

головою з піднятими вгору ліктями. 
3. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи. 
4. Згинання і розгинання рук в упорі на брусах. 
5. Розтягування гумової стрічки в сторони із вихідного 

положення - руки перед грудьми. 

Вправи для м'язів грудей 
1. Лежачи на спині - зведення і розведення рук в сторони з 

гантелями або іншим обтяжуванням. 
2. Стоячи правим боком до закріпленого на рівні грудей 

гумового джгута, ноги нарізно, правою рукою взятись за джгут. 
Розтягувати його, відводячи пряму руку вперед перед грудьми. 

3. Зведення рук вперед з вихідного положення руки в 
сторони, гумовий джгут закріплений ззаду. 

4. Вижимання штанги лежачи. 

Вправи для дельтоподібних м'язів 
1. Піднімання прямих рук з гантелями вперед вгору та через 

сторони вгору. Можна виконувати також цю вправу з гумовим 
джгутом, наступивши на нього ногами. 

2. Вижимання штанги від грудей або з-за голови широким 
хватом. 

3. Лежачи на боку на похилій дошці. Піднімання вгору 
прямої руки з обтяжуванням. Те ж саме іншою рукою. 

4. Стоячи, ноги на ширині плечей. Тулуб нахилено вперед. 
Прямі руки з гантелями опущені вниз. Піднімання рук в 
сторони до горизонтального положення. 

Розвиток м'язів ніг 
Для цього слід займатись легкою атлетикою, велосипедним 

спортом, академічним веслуванням, ковзанярським спортом, 
лижами, важкою атлетикою, спортивними іграми тощо. 
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Ноги в рух приводять різні м'язові групи. І чим більше вони 
розвинені, тим сильніше ноги, тим досконаліше рухи. 
Найбільш важливі функції виконують чотириглаві м'язи 
стегна, триголові м'язи литки, м'язи стопи. 

Для розвитку сили ніг ефективні присідання зі штангою. 
Присідання можна робити з партнером на плечах, з гирею або 
на одній нозі. Корисно також робити присідання з вагою на 
плечах в положенні випаду. 

Цінною вправою для розгиначів стегна є розгинання ніг з 
закріпленою на них гирею, сидячи на стільці або на якому-
небудь підвищенні. 

Займаючись розвитком м'язів ніг, слід підбирати вправи для 
розвитку сили, швидкості, гнучкості, приділяючи більше уваги 
відстаючій якості. 

Розвиток м'язів черевного преса 
Не може бути підтягнутою, стрункою статура людини, якщо 

м'язи живота нерозвинені, покриті зайвими жировими 
відкладеннями. Кращим засобом для розвитку м'язів живота є 
комплекси різноманітних вправ. Дякуючи їм, м'язи стають 
більш сильними, збільшується їх тонус, зменшуються жирові 
відкладення і розмір живота. 

Вправ для розвитку м'язів живота багато. Пропонуємо 
найбільш прості та ефективні: 

1. Лежачи на спині, зігнутись і руками дістати носки ніг. 
2. Сидячи на стільці або на лавці, ноги закріплені. Згинання 

і розгинання тулуба (можна виконувати з обтяжуванням). 
3. Сидячи на гімнастичному маті, руки ззаду в упорі, ноги 

підняті під кутом 45°. Різноманітні рухи прямими ногами. 
4. У висі, піднімання прямих ніг до перекладини. 
5. Підйом переворотом на перекладині. 
6. В упорі на брусах, піднімання прямих ніг вперед, вгору. 
7. Стоячи, гантелі в руках біля плечей, нагинання в сторони. 
8. Стоячи, штанга з невеликою вагою на плечах. Повороти 

тулуба в сторони. 
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9. Піднімання тулуба на похилій дошці. Ноги закріплені 
вище рівня голови, руки за головою. 

Вправи для розвитку м'язів спини 
Спина - ємкий акумулятор сили та енергії, й разом з тим, 

важливий виконавчий механізм, за допомогою якого 
реалізується фундаментальна станова сила людини. Без 
повноцінного розвитку сили спини в багатьох видах спорту 
неможливо досягти високих результатів. До головних м'язів 
спини відносяться: найширші, трапецієподібні та довгі м'язи 
спини. Відповідний розвиток цих м'язів необхідний також для 
гарної постави та попередження хворобливих явищ та травм 
спини. Оскільки виконання вправ для спини впливає на 
хребетний стовп, перші тренування слід проводити з добре 
засвоєним обтяжуванням. 

Наведемо найбільш доступні та ефективні вправи: 
1. Стоячи, ноги на ширині плечей. Тримаючи гирю або 

штангу двома руками біля ніг, ривком підняти обтяжування над 
головою. 

2. Лежачи обличчям вниз та опираючись стегнами на 
гімнастичного коня поперек, ступні закріплені, обтяжування за 
головою. Згинання і розгинання тулуба. 

3. Стоячи, штанга в руках біля стегон. Не згинаючи руки, 
підняти плечі уверх і відвести їх назад. 

4. Стоячи, нахилившись вперед. В одній руці гиря, друга 
опирається на підставку. Підняти гирю однією рукою до рівня 
тулуба. Лікоть руки, що піднімає гирю, тримати ближче до 
тулуба і намагатись більше відводити назад. 

5. Стоячи, нахилившись вперед, хват двома руками за ручку 
блокового пристрою. Випрямити спину і підтягнути руку до 
поясу. 

6. Класичний ривок штанги двома руками, підняття штанги 
на груди. 

7. Нахили вперед зі штангою на плечах. 
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Розділ (І 

ШВИДКІСТЬ ТА МЕТОДИКА ЇЇ РОЗВИТКУ 

Швидкість як рухова якість - це здатність людини виконувати 
рухові дії в мінімальний для даних умов відрізок часу. Вона має 
вирішальне значення та визначає успіх в багатьох галузях 
діяльності людини і в більшості видів спорту. 

Швидкість в значній мірі визначається природженими 
здібностями. Найбільш швидкі від природи люди мають перевагу 
перед іншими у видах діяльності, де швидкість є домінуючою 
якістю, де необхідно швидко реагувати на будь-які сигнали, 
непередбачену зміну ситуації (відхилитися від падаючого 
предмета, наздогнати чи втекти, нанести удар або відхилитися 
від нього, миттєво зреагувати на зміну умов дорожнього руху 
тощо). 

Вміння швидко аналізувати події та приймати правильні 
рішення потрібно багатьом фахівцям в різних сферах 
виробництва. Тому, маючи таке велике прикладне значення, 
швидкість є однією із важливих рухових якостей при освоєнні 
професійно-прикладної фізичної підготовки студентів. 

В навчальній програмі з фізичного виховання й "Державних 
тестах і нормативних оцінках фізичної підготовленості 
населення України" серед різноманітних обов'язкових вправ та 
нормативів представлені спринтерський і човниковий біг -
найтиповіші представники оцінки швидкісних здібностей 
людини. 

6.1. Види швидкісних здібностей 
та фактори їх прояву 

Основними передумовами швидкості є: рухливість нервових 
процесів, швидкісна сила, еластичність м'язів та здібність 
розслаблятися, якість спортивної техніки, інтенсивність 
вольового зусилля і біомеханічні механізми, що забезпечують 
рухи швидкісного характеру [80]. 
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Швидкість може проявлятись в такій формі: 
1) рухові реакції на слухові, зорові і тактильні подразники; 
2) швидкість окремого руху та його швидкий початок; 
3) частота рухів; 
4) швидкість в комплексному виявленні. 
Швидкість також можна розглядати як загальну та 

спеціальну. 
Загальна швидкість - це здатність людини виконувати будь-

які рухи та дії, забезпечувати рухові реакції на різні подразники 
з достатньою швидкістю. Загальна швидкість набувається 
людиною в процесі життєдіяльності, загальної та спеціальної 
підготовки, в результаті цілеспрямованого тренування. 

Спеціальна швидкість - це здатність виконувати з 
необхідною, зазвичай з дуже великою, швидкістю змагальну 
вправу, її елементи і частини. Спеціальна швидкість, особливо 
максимальна, надзвичайно специфічна і відноситься лише до 
тих рухів та дій, в яких велось навчання і відповідне тренування, 
до тих подразників, з якими вона пов'язана. 

Зі сказаного вище витікає, що розрізняють елементарні 
(латентний час простих і складних реакцій на зорові, слухові, 
тактильні подразники; швидкість окремого руху при незначному 
зовнішньому опорі; частота рухів) та комплексні форми прояву 
швидкісних здібностей (біг, стрибки, удари, кидки). 

Латентний час реакції, в свою чергу, складається з декількох 
складових і залежить від швидкості проходження нервових 
процесів в кожній з них: виникнення збудження в рецепторі -
передача збудження в відцентрові шляхи; вироблення відповіді в 
центральній нервовій системі; передача його до м'яза -
збудження м'яза та виконання відповідної дії. 

Розрізняють прості та складні рухові реакції. 
Проста реакція виявляється заздалегідь визначеним рухом на 

відомий та очікуваний сигнал. Прикладом цього може слугувати 
початковий рух бігуна на короткі дистанції за сигналом стартера. 

Складні реакції розподіляються на реакцію на об'єкт, що 
рухається, і реакцію з вибором. Реакція на об'єкт, що рухається 
(м'яч, суперник, партнер), найчастіше має місце в спортивних 
іграх. Швидкість реакції на об'єкт, що рухається, залежить від 
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часу, за який людина зуміє побачити об'єкт, оцінити напрямок та 
швидкість його руху, вибрати план дії та здійснити намічену дію. 

До реакції з вибором відносяться такі дії, в яких необхідно 
реагувати відповідно до особливостей ситуації, що склалась 
(наприклад, реагувати на червоний, а не реагувати на зелений 
сигнал, реакція фехтувальника, боксера, хокеїста). 

Тривалість складних реакцій довша за тривалість простої 
реакції за рахунок "центральної затримки", диференціювання 
сигналу. 

Друга форма швидкості - швидкість окремого руху та його 
швидкий початок, - як правило, спостерігається під час аналізу 
окремих рухових актів, наприклад, швидкість відштовхування в 
стрибках, виштовхування ядра у фінальному зусиллі. Ця рухова 
здібність знаходиться на межі швидкості та сили. Якщо рух 
виконується з високою швидкістю незавантаженою або 
малозавантаженою кінцівкою (фехтування, бокс), він 
відноситься до швидкості; якщо рух пов'язаний з переміщенням 
всього тіла (відштовхування у стрибку) або з наявністю опору, 
супротивника (боротьба) - ця рухова здібність в більшій мірі 
відноситься до вибухової сили. 

Третя форма прояву швидкості - частота рухів; 
характеризується вона кількістю рухів, що повторюються в 
певний проміжок часу, в циклічних видах спорту - однакових за 
структурою, а в ациклічних видах, наприклад, в боксі, 
баскетболі - не завжди однакових за структурою. 

Частота рухів також залежить від швидкості проходження 
нервових процесів (від того, наскільки швидко в нервових 
центрах виникає сигнал на скорочення та розслаблення м'яза). 

Четверта форма швидкості - комплексний прояв -
визначається спроможністю долати відстань в найменший 
відрізок часу в циклічних спортивних вправах. Ця форма вияву 
швидкості складається з трьох фаз: а) початок руху; б) розгін 
(збільшення швидкості); в) збереження швидкості. 

Елементарні форми прояву швидкості незалежні одна від 
одної. Водночас поєднання трьох фаз зумовлює всі випадки 
прояву швидкості, специфічних особливостей і проявляються 
вони в різних величинах і багатьох співвідношеннях. Наприклад, 
в спринтерському бігу результат залежить й від реакції на старті, 
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й від швидкості кожного окремого руху, й від розвинутого на 
дистанції темпу рухів. 

Між вказаними формами швидкості є зв'язок, але немає 
прямої залежності; швидкість виявляється в єдності зі 
структурою руху. Швидкість, яка розвинута в бігу на короткі 
дистанції, може не вплинути суттєво на швидкість рухів боксера 
або борця. Таким чином, перенос швидкості виникає в 
основному в структурно схожих рухах. Отже, основною умовою 
розвитку швидкості є оволодіння досконалою технікою 
конкретного руху. 

Швидкість всіх елементарних форм обумовлюється, в 
основному, двома факторами: оперативною діяльністю 
нейромоторного механізму і здатністю до швидкої мобілізації 
всіх складових рухової дії. 

Перший фактор залежить від генетичних особливостей і 
майже не поліпшується. Встановлено, що час простої реакції в 
осіб, які не займаються спортом, як правило, коливається в 
межах 0,2-0,3 с, а у висококваліфікованих спортсменів - 0,1-
0,2 с. Ці дані підтверджують давньовідому істину: навіть в 
процесі наполегливих тренувань час реакції, як правило, не 
може зрости більш ніж на 0,1 с. 

Другий фактор піддається тренуванню і тому головним 
напрямком й основним резервом підвищення швидкості 
конкретної рухової дії є пристосування моторного апарату до 
конкретних умов та оволодіння раціональною м'язовою 
координацією, яка спонукає до повноцінного використання 
індивідуальних можливостей нервово-м'язової системи, що 
властиві даній людині [11, 99]. 

Кажучи про швидкісні здібності людини, необхідно згадати і 
про перенесення швидкості. Вся справа в тому, що людина може 
одні рухи виконувати дуже швидко, а інші - порівняно повільно. 
Наприклад, можна швидко бігти 100 м, але дуже повільно 
працювати на комп'ютері, або швидко реагувати на сигнали, але 
бути повільним у виконанні тактичних прийомів в ігрових видах 
спорту тощо. Прямий, безпосередній перенос швидкості 
відбувається лише в координаційно подібних рухах. Так значне 
покращення результатів в стрибку з місця безпосередньо вплине 
на показники в спринтерському бігу і, в той же час, на швидкість 
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виконання човникового бігу, а на результатах підтягування на 
перекладині це не відіб'ється. 

В свою чергу, різноманітне поєднання елементарних форм у 
сукупності з іншими якостями зумовлює всі можливі комплексні 
прояви швидкості. Комплексні форми швидкості, в результаті 
цілеспрямованої роботи, можуть значно покращитись. Це 
обумовлено тим, що комплексні швидкісні здібності залежать 
від багатьох факторів: розвитку сили, гнучкості, координаційних 
здібностей, вдосконаленості техніки виконання вправи, 
можливостей біохімічних механізмів, рівня розвитку вольових 
якостей. 

Швидкість, яку може розвинути людина, залежить також і від 
цілого ряду інших факторів. Тому розвиток швидкості потрібно 
виховувати в тісній взаємодії з іншими фізичними якостями, 
використовуючи різноманітні засоби та методики. 

В навчально-тренувальному процесі для розвитку швидкості 
слід ураховувати такі особливості. При виборі мети тренувань 
необхідно уточнити, які види вияву швидкості, в якому 
сполученні, для вирішення яких завдань (спортивних, 
професійно-прикладних та ін.) і до якого рівня передбачається 
розвивати. 

6.2. Методика розвитку швидкості 

Для розвитку швидкості застосовуються різноманітні вправи, 
які необхідно виконувати з максимальною швидкістю або 
частотою рухів. До них відносяться вправи, що розвивають 
швидкість рухової реакції (як складної, так і простої, подолання 
коротких відрізків з максимальними зусиллями); загально 
підготовчі вправи, які вимагають виявлення максимальної 
реакції, максимальної швидкості окремих рухів та граничної 
частоти; спортивні ігри; спеціальні та підготовчі вправи, які 
сприяють вдосконаленню окремих компонентів рухової дії 
(наприклад, виконання низького старту з акцентом на розвиток 
швидкості рухової реакції, прискорення на коротких відрізках -
частоту рухів ніг та швидкості окремих кроків тощо); виконання 
рухів, що виконуються на змаганнях з максимальною швидкістю 
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або частотою за короткий (5-15 с) час; швидкий біг, запливи, 
виконання серії ударів в боксі. 

Інтенсивність виконання вправ 
Вирішальний фактор в тренуванні швидкості - це висока (до 

максимальної) інтенсивність рухів. Спортсмен повинен 
намагатися за допомогою максимально можливої мобілізації сил 
досягти високої швидкості або перевищити її. Успішний 
розвиток швидкості можливий при використанні інтенсивності 
рухів 95-100 % від максимально можливого. 

Проте надто багато займатись вправами для розвитку 
швидкості з граничною швидкістю не рекомендується. Після 
певного прогресу розвиток швидкості може уповільнитись або 
навіть припинитись внаслідок установлення рухового стереотипу 
та утворення так званого швидкісного бар'єру, причинами 
виникнення якого може бути широке застосування вправ з 
максимальною інтенсивністю, багаторазове повторне виконання 
вправ в одному темпі та за однакових умов. 

Особливо негативно це виявляється у студентів, тренування 
яких однобічно орієнтують на спринтерські вправи, нехтуючи 
швидкісно-силовими спеціальними вправами. 

Різнобічне загальне і спеціальне тренування дозволяє 
запобігти передчасному застою в розвитку швидкості. Уже існу-
ючий швидкісний бар'єр вдається перебороти або "розхитати" 
створенням полегшених умов або за рахунок примусових умов 
(біг по доріжці під ухил, біг за лідером, штучна тяга, метання 
полегшених снарядів, які дозволяють виконувати більшу частоту 
рухів та більшу їх амплітуду, зменшення розмірів майданчика в 
спортивних іграх тощо). В таких завданнях полегшення умов 
повинно бути в межах, що дозволяють перенести рухові 
відчуття, які виникають при цьому, на виконання вправ у 
звичайних умовах. Можна також протягом певного часу не 
планувати виконання змагальних та близьких до них спеціально-
підготовчих вправ у вибраному виді спорту, використовуючи цей 
час для вправ, які сприяють розвитку швидкісно-силових 
якостей. 

Прояв максимальної швидкості неможливий без значних 
вольових зусиль, тому бажано поєднувати виконання вправ у 
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звичайних умовах з більш складними (біг по піску, груповий біг 
з більш сильними партнерами). 

Ще одним прийомом "боротьби" зі стабілізацією швидкості є 
призупинення виконання швидкісних вправ на деякий час. Це 
призводить до згасання динамічного стереотипу, особливо 
часових характеристик його прояву. 

При підборі вправ, які направлені на підвищення швидкісних 
можливостей, необхідно слідкувати за тим, щоб вони були 
достатньо добре засвоєні студентами, інакше їх увага буде, перш 
за все, зосереджена на техніці рухів, а не на досягненні високої 
швидкості виконання. 

Тривалість виконання швидкісних вправ 
Тривалість виконання окремих вправ в процесі швидкісної 

підготовки визначається їх характером та необхідністю 
забезпечення високого рівня швидкісних здібностей при 
виконанні. При вдосконаленні швидкості окремого руху або часу 
рухової реакції окремі вправи повинні бути нетривалими -
менше 1 с, а при кількох повтореннях - до 5-10 с; вправи, що 
направлені на розвиток комплексних швидкісних здібностей при 
виконанні окремих прийомів в спортивних іграх та єдинобор-
ствах, теж мають тривати в межах 5-10 с. При вдосконаленні 
абсолютного рівня дистанційної швидкості в циклічних видах 
спорту тривалість окремих вправ може бути у більш широких 
межах - від 5-6 с до 1 хв. і більше. Але треба пам'ятати, що при 
надмірно великій тривалості виконання навантаження набуває 
характеру роботи на витривалість, спортсмен швидко втомлю-
ється і потребує більшого відпочинку. 

Тривалість інтервалів відпочинку між повторними 
навантаженнями повинна забезпечувати оптимальне відновлення 
працездатності. Цьому відповідає відносне підвищення збуджу-
ваності центральної нервової системи, що викликане поперед-
ньою роботою? З іншого боку, відпочинок не повинен бути 
настільки тривалим, щоб збудження в нервовій системі значно 
знизилось. Але навіть при використанні оптимальних інтервалів 
відпочинку при багаторазовому повторенні швидкісних вправ 
втома настає швидко. Оптимальні можливості для розвитку 
швидкісних здібностей утворюються при серійному виконанні 
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швидкісної роботи (наприклад, 4-6 разів по 5-10 с, 2-3 рази по 
20-30 с і т. д. в залежності від виду спорту і кваліфікації 
спортсмена), а між серіями відпочинок має становити 4-6 хв. 

Якщо тривалість виконання вправ збільшується до 30-40 с та 
інтервали між серіями складають 10-20 хв., то паузи відпочинку 
між серіями рекомендується заповнювати малоінтенсивною 
роботою, вправами на розслаблення, розтягування. 

Таблиця 8 
Режим роботи і відпочинку при розвитку 

комплексних швидкісних здібностей [65] 
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до 1 

4-5 

8-10 

15-20 

95-100 
90-95 
80-90 

95-100 
90-95 
80-90 

95-100 
90-95 
80-90 

95-100 
90-95 
80-90 

15-20 
10-15 
5-10 

30-40 
20-50 
15-20 
40-60 
30-40 
20-30 
80-120 
60-80 
40-60 

30-40 
20-30 
15-20 
50-80 
40-60 
30-40 
80-100 
60-80 
40-60 

120-150 
100-120 
80-100 

45-60 
30-45 
20-30 
80-120 
60-90 
50-60 

120-150 
90-120 
60-90 

180-240 
150-180 
120-150 

В таблиці 8 представлена тривалість пауз між окремими 
вправами швидкісного характеру при розвитку комплексних 
швидкісних здібностей в залежності від об'єму м'язів, які беруть 
участь в роботі, і інтенсивності роботи в процентному відношенні 
від максимальних показників швидкості. Ці рекомендації слід 
використовувати у тренуванні спортсменів, попередньо 
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визначивши, до якого типу (локальні, часткові, глобальні) 
відносяться вправи, що входять до тренувальної програми. 

Обсяг навантажень максимальної інтенсивності, при 
розвитку швидкості, внаслідок високого напруження нервово-
м'язової системи повинен бути відносно невеликий, як в 
окремому тренувальному занятті, так і в серії занять. Це 
дозволяє спортсмену виконувати навантаження без зниження 
швидкості. Тут існують значні індивідуальні відмінності: 
необхідно враховувати вік, стать, кваліфікацію, тренованість та 
індивідуальні особливості спортсмена, характер та інтенсивність 
швидкісних вправ та ін. 

В середньому навантаження максимальної інтенсивності на 
одному тренувальному занятті рекомендується повторювати від 
5 до 10 разів. Протягом тижня можна планувати не більше двох-
трьох тренувальних занять, в яких увага акцентується на 
розвиток максимальної швидкості. 

Керування розвитком кожного із різновидів швидкості 
характеризується застосуванням різноманітних засобів та 
методичних прийомів. 

6.3. Розвиток швидкості рухової реакції 

Для розвитку швидкості простої реакції застосовуються 
вправи, в яких необхідно виконувати обумовлені рухи на 
конкретний сигнал, при цьому поступово ускладнюються умови 
виконання. Це досягається такими способами: а) підвищення 
швидкості реагування; б) реагування на несподіваний сигнал; 
в) зміна сили та виду сигналу; г) збільшення складності рухів, 
що виконуються за сигналом, і підвищенням вимог до їх якості. 

Для розвитку швидкості простої реакції використовується 
також аналітичний та сенсорний методи. 

Аналітичний метод полягає в розділенні на елементи 
вправи, що виконується. Спочатку відпрацьовується швидкість 
рухової реакції на сигнал (наприклад, в бігу на 100 м), потім 
окремо вміння вибігати зі старту, але без стартової команди. 
Після належного засвоєння цих двох елементів з техніки 
проводиться тренування виходу зі старту за командою стартера. 
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Тренування за сенсорним методом полягає у вихованні у 
спортсмена відчуття часу. Для цього пропонуються такі 
завдання: 

- після виконання різноманітних вправ на різних відрізках 
сповіщається час виконання вправи; 

- час спортсмену не сповіщається, він повинен назвати його 
сам; 

- спортсмен повинен виконати швидкісні вправи за заданий 
час. 

Цей метод дозволяє розрізняти мікроінтервали часу (десятих і 
навіть сотих частин секунди) і, як наслідок, розвиває здібності до 
більш швидкого реагування на сигнал. 

З метою розвитку простої рухової реакції використовуються 
спеціальні вправи. 

1. Ходьба, біг. За несподіваним сигналом (свисток, оплеск), 
треба максимально швидко виконувати будь-який рух або вправу 
(стрибок, поворот, присідання тощо). Кожна вправа виконується 
по 3-4 рази. 

2. Кидок м'яча в ціль за очікуваним сигналом на швидкість. 
3. Виконання швидкісної вправи зі старту на швидкість за 

очікуваним сигналом. 
4. Загальнорозвиваючі вправи (повороти, нахили тулуба, 

присідання, рухи рук і ніг) з предметами і без предметів за 
очікуваним сигналом. 

Для розвитку швидкості реакції на об'єкт, що рухається, і 
реакції за вибором слід: 

^ поступово ускладнювати умови виконання дій (збіль-
шувати раптовість появи предмету, скорочувати дистанцію між 
предметом і тим, хто виконує дії, зменшувати розміри предметів, 
що рухаються); 

^ розвивати здібність передбачати дії суперника, випере-
джати їх початок, тобто реагувати не стільки на рухи суперника, 
скільки на їх підготовчі фази. 

Слід привчати студентів до попереднього розслаблення та 
помірного напруження м'язів перед виконанням рухів. Це дає 
змогу знизити чає як простої реакції, так і складних її видів. 

Найбільш цінними вправами для тренування швидкості 
рухової реакції вибору і реакції на об'єкт, що рухається, є 
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рухливі і спортивні ігри у звичайному вигляді, а також із 
застосуванням м'ячів зменшених розмірів, ігрового тренування 
на майданчиках зменшеного розміру тощо. 

Методичні рекомендації для розвитку швидкості одного 
окремого руху та швидкого його початку зводяться до таких 
положень: 

^ застосування фізичних вправ швидкісно-силового 
характеру (метання, підскоки, багатоскоки, стрибки з місця); 

^ використання вправ, які виконуються з максимальною 
швидкістю в полегшених та звичайних умовах (з меншою масою 
снаряду, за лідером, з наданням допомоги та ін.) 

^ застосування стартових вправ в бігу; 
^ використання вправ в бігу на дуже короткі дистанції (20-

30 м) зі старту, "з ходу"; 
^ розвиток здібностей довільного розслаблення м'язів; 
^ використання вправ, в яких рухи виконуються з неповним 

розмахом і максимальною швидкістю, з раптовою зупинкою або 
з раптовим початком. 

Крім того, при розвитку швидкості одного окремого руху, як і 
інших видів швидкості, велике значення має застосування 
загального та ігрового методів тренування з завданням, хто 
швидше та хто краще його виконає. В цих умовах студенти 
показують значні зусилля за рахунок емоційного підйому. 

6.4. Розвиток швидкості частоти рухів 

Методика тренувань для цього полягає в таких рекомендаціях: 
- виконання циклічних фізичних вправ в полегшених умовах 

(подолання дистанції за лідером, біг під ухил); 
- скорочення розмаху рухів і поступове його збільшення, не 

знижуючи темпу; 
- стимулювання підвищення темпу за командою (оплески, 

свисток, звуколідер, ритмічна музика). 
Вправи для розвитку здібності до високого темпу рухів 

виконуються короткий термін (в межах 10-20 с), до появи 
перших ознак втоми. 

Можна застосовувати такі вправи: 
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1. Виконання максимальної кількості рухів за 5, 10, 15 с 
(оплески руками над головою, обертання руками, біг на місці; біг 
на місці, сидячи на стільці, стрибки зі скакалкою, присідання, 
імітація ударів в боксі тощо). 

2. Біг на короткі дистанції (10-20 м). 
3. Біг на доріжці вниз під ухил. 
4. Кидки набивних та тенісних м'ячів в ціль на заданий час. 
Для розвитку швидкості в її комплексному виявленні 

застосовуються рухові дії з метою розвитку реакції, швидкості 
окремого руху і частоти рухів. В спортивному тренуванні 
застосовуються вправи, які лежать в основі техніки обраного 
виду спорту. 

В таблиці 9 наведено методичні вказівки щодо розвитку 
швидкості в комплексному виявленні. 

Таблиця 9 
Розвиток швидкості в комплексному виявленні [76] 

№ 
з/п 

Фактори, що впливають на 
розвиток швидкості 

Тривалість та 
інтенсивність 

1. Швидкість подолання відрізків 80-90 % максимальних 
можливостей 

2. Тривалість однієї вправи 
(виконання завдання) 2-10 с 

3. Кількість повторень в одній серії 3-4 рази 

4. Відпочинок між повтореннями 
в одній серії 2-4 хв. 

5. Кількість серій 2-5 разів 

6. Відпочинок між серіями 
повторень 8-12 хв. 

Крім того, в спортивному тренуванні слід керуватися такими 
положеннями: кожну вправу доцільно повторювати у стадії 
надвідновлення (суперкомпенсації) після попередньої, 
припиняти повторення слід до втоми (в серії); кожну серію 
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необхідно виконувати у фазі надвідновлення (суперкомпенсації) 
після попередньої серії; кількість серій в тренуванні не повинна 
викликати сильної втоми. 

Об'єктивним показником доцільної тривалості відпочинку є 
частота серцевих скорочень (ЧСС). Для підтримки оптимального 
режиму, для розвитку швидкості кожну наступну вправу або 
серію слід повторювати при зниженні ЧСС до 110-120 за 1 хв. 

Для розвитку швидкості можна використовувати такі вправи: 
1. Біг на місці в максимальному темпі. 
2. Біг в упорі спереду, стоячи, в максимальному темпі (упор в 

стіну). 
3. Рухи руками, як при бігу в максимальному темпі. 
4. Дріботливий біг з переходом на швидкий. 
5. Біг з прискоренням на 30-40 м. 
6. Повторний біг з ходу на 30-50 м з інтервалом відпочинку 

2-6 хв. 
7. Повторний біг під схил з виходом на пряму. 
8. Вибігання на не дуже крутий схил (3-4 рази, відпочинок 

2-3 хв.). 
9. Плавання. Повторне заплив на дистанції 15-30 м. 
10. Гребля. Повторне проходження відрізків 50-100 м. 
11. Велосипед. Повторне проходження відрізків 300-500 м. 
12. Біг на ковзанах по 40-80 м. 
13. Ігри в баскетбол, ручний м'яч. 
14. Повторне проходження на лижах відрізків до 100 м. 
15. Рухливі ігри. 
16. Естафети. 
17. Перемінний біг: перші 50 м - вільний біг з середньою 

інтенсивністю, другі 50 м - максимально швидко, треті - з 
середньою інтенсивністю. 

18. Біг з руками на поясі, за спиною; біг з набивним м'ячем. 
19. Вільний біг, біг назад, поворот, спринт 30-40 м, вільний 

біг, перехід на ходьбу. 
20. Біг на 20-40 м з подоланням опору (наприклад, тягнучи 

за собою на вірьовці гумовий автомобільний скат). 
21. Біг високо піднімаючи коліна. 
22. Біг з високим підніманням п'ят назад. 
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23. Біг випадами, намагаючись досягти найбільшої 
довжини кроку при мінімальному куті відштовхування 

24. Гра в баскетбол (передача м'яча на швидкість, 
прискорення по діагоналі). 

25. Біг приставними кроками (правим, лівим боком). 
26. Гра в футбол. 
27. Біг точно по лінії з різною швидкістю: по прямій і по 

дугах різного радіусу (наближеним до радіусів бігової доріжки). 
28. Кидки набивного м'яча з різних положень (назад за 

спину, вперед з-за голови, від грудей тощо). 
29. Виконання різноманітних акробатичних вправ з 

максимальною швидкістю. 
30. Нагинання тулуба вперед з положення стоячи, руки на 

поясі. В максимальному темпі дістати руками підлогу, ноги 
прямі (на кількість разів за 10, 20 с). 

31. Нанесення серії ударів в боксі на швидкість. 
Враховуючи, що швидкісні подразники найбільш ефективно 

спрацьовують при оптимальній збуджуваності нервової системи, 
потрібно планувати заняття так, щоб в окремому тренувальному 
занятті перед швидкісними вправами не виконувалась яка б то не 
була стомлива робота. Тому одразу після вступної частини 
(розминки) необхідно переходити до швидкісних навантажень, а 
всі інші завдання вирішувати після цього. 

Для підвищення швидкісних можливостей широко викорис-
товуються також силові вправи, їх ефективність при цьому тим 
значиміша, чим більші (до відповідного рівня) обтяження 
використовуються в тренуванні, чим більший опір приходиться 
долати під час виконання рухів. 

Силові вправи позитивно впливають на швидкість лише у 
випадку, коли сила збільшується в тому русі, в якому хочуть 
показати найвищу швидкість. Тобто, мова йде про подібність 
елементів тренувальних вправ і необхідних трудових, спортив-
них та інших рухів. 

На заняттях, де ставиться завдання розвитку кількох рухових 
здібностей, спочатку слід виконувати вправи для розвитку 
швидкості. 

6.5. Комплекси вправ для розвитку швидкості 
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Комплекс 1 
1. Стрибки з ноги на ногу з пересуванням вперед. 
2. Лежачи на спині, ноги вгору, рухи ногами, як при бігу. 
3. Максимальний біг на місці, з опорою руками в стіну 

(високо піднімаючи коліна). 
4. Естафета з перенесенням партнера. Студенти розподіля-

ються на дві команди і на пари. За сигналом стартує перша пара. 
Партнер несе на спині другого до місця, де вони міняються 
місцями, після чого біжать назад. 

5. Старт з різних положень за сигналом; після перекиду 
вперед; після перекиду назад; після стрибків на місці. Після 10-
15 м спринту вільний біг і ходьба. 

6. Оббігання квадрата: 1 сторона - спринтерський біг; 2 -
перекидами вперед; 3 - приставними кроками; 4 - біг спиною 
вперед. 

7. Виконується в парах: в. п. - лежачи на спині, руки вгору; 
партнер стоїть біля ніг. Необхідно підняти тулуб, спіймати м'яч, 
повернути його партнеру і знову лягти на спину. 

8. Стрибки зі скакалкою: один стрибок - два оберти 
скакалкою. 

Комплекс 2 
1. Біг на місці з високим підніманням колін. 
2. Біг в упорі на руках. Партнер тримає за ноги. 
3. Біг дріботливий. 
4. Стрибки з ноги на ногу з пересуванням вперед. 
5. Біг з високим підніманням колін спиною вперед. 
6. Стрибки на одній нозі з пересуванням вперед. 
7. Рухлива гра "наздогнати суперника". 
8. Естафетний біг з короткими етапами. 

Комплекс 3 
1. Біг з короткими відрізками. 
2. Біг за командою з низького старту. 
3. Біг за командою зі зміною напрямку. 
4. Біг через бар'єри. 
5. Старт за командою з положення лежачи. 
6. Старт за командою з положення сидячи. 
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7. Біг, що чергується зі стрибками. 

8. Стрибки в кроці і на одній нозі з пересуванням вперед. 

Комплекс 4 
1. Метання тенісного м'яча на дальність. 
2. Метання набивного м'яча. 
3. Метання різних предметів з місця і підходу. 
4. Метання різних предметів з розбігу. 
5. Метання на орієнтир за командою. 
6. Ігри з елементами метань. 
7. Штовхання полегшеного ядра. 
Комплекси вправ необхідно періодично змінювати, адже 

одноманітна робота пригнічує протікання нервових процесів, що 
особливо важливо при розвитку швидкісних здібностей. 
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Розділ 7 

ВИТРИВАЛІСТЬ ТА МЕТОДИКА 
ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

Різні види діяльності призводять до втоми організму людини: 
розумової, сенсорної, емоційної, фізичної. Відповідно до них 
розрізняють чотири типи витривалості: розумову, сенсорну 
(витривалість аналізаторів), емоційну і фізичну (або витрива-
лість як рухову якість). 

Витривалість як рухова якість - це здібність людини 
протистояти втомі, що викликана м'язовою діяльністю. Мірою 
витривалості є час, протягом якого людина здібна підтримувати 
задану форму діяльності [75]. 

7.1. Види витривалості 

В зв'язку з тим, що фізичні навантаження мають різнобічний 
характер, неоднакові і механізми стомлюваності, а отже існують 
різні види витривалості щодо фізичних навантажень. 

На практиці розрізняють витривалість загальну і спеціальну. 
Загальна витривалість - це здатність до тривалої та 

ефективної рухової діяльності, яка залучає до дії багато м'язових 
груп і вимагає високої тренованості серцево-судинної та дихаль-
ної систем. Загальна тренованість характеризується тим, що 
сприяє поліпшенню результатів у всіх видах рухової діяльності, 
позитивно впливає також на розумову працездатність. 

Спеціальна витривалість - це здатність до ефективного 
виконання роботи та подолання втоми в конкретному рухові або 
виді спорту. В спортивній практиці розрізняють витривалість 
борця, гімнаста, лижника, волейболіста, футболіста та ін. В 
залежності від переважного виявлення в певних видах спорту, 
вона розподіляється на швидкісну та силову. Визначається також 
витривалість, що виявляється в складнокоординаційних видах 
спорту, де вона називається координаційною. Різновид витрива-
лості представлений на рисунку 8. 
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Витривалість визначається властивостями центральної нервової 
системи та процесами, які відбуваються в ній під час м'язової 
діяльності, а також енергетичним обміном в організмі. Енергетичні 
можливості спортсменів характеризуються показниками макси-
мального споживання кисню, максимального кисневого боргу, 
максимуму накопичення молочної кислоти тощо. 

Енергія, яка необхідна для виконання м'язової роботи, 
утворюється в результаті хімічних реакцій, що ґрунтуються на 
використанні трьох типів джерел: алактатних анаеробних, 
лактатних аеробних і аеробних (табл. 10). 

Анаеробні алактатні джерела енергії - це група фосфорних 
сполук, які містяться в м'язах, а також тих, що утворюються в 
них під час роботи. Запаси цих сполук здатні в мінімальний час 
(15-30 с) забезпечити органи, що працюють, великою кількістю 
енергії. 

Рис. 8. Різновид витривалості 

Анаеробні лактатні джерела енергії пов'язані з запасом 
глікогену в м'язах та печінці, який розщеплюється до молочної 
кислоти. В порівнянні з анаеробними алактатними джерелами, 
цей шлях енергозабезпечення характеризується більш 
уповільненою дією, меншою потужністю, але більшою 
тривалістю - від 30 с до 6 хв. 

Анаеробні джерела менш економічні, ніж аеробні, й 
використовуються тоді, коли надходження кисню до працюючих 
органів недостатньо, це відбувається на початку будь-якої, навіть 
малоінтенсивної, роботи, а також тоді, коли потреба організму в 
енергії перевищує можливості аеробних шляхів 
енергозабезпечення. 
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Таблиця 10 
Енергозабезпечення м 'язовоїроботи [62] 

Джерела 
енерго-

утворення 

Шляхи 
утворення 

енергії 

Час 
утворення 

, с 

Строк 
дії 

Тривалість 
максимального 

виділення 
Алактатні 
анаеробні 

креатинфос-
фокіназна і 
міокіназна 

реакція АТФ 
м'язів 

0 до 30 с до 10 с 

Лактатні 
анаеробні 

гліколіз з 
утворенням 

молочної 
кислоти 

15-20 від 30 с 
до 5-6 хв. 

від 30 с до 
1,5 хв. 

Аеробні окислення 
вуглеводів та 
жирів киснем 

повітря 

90-180 
до 

кількох 
годин 

2-5 хв. 

Аеробні енергетичні джерела м'язової роботи пов'язані з 
окисленням вуглеводів і жирів киснем повітря. Аеробні процеси 
відбуваються доволі повільно і максимуму досягають приблизно 
через 2-5 хв. після початку інтенсивної роботи. Так як організм 
людини має значні запаси глюкози та жирів, а також може 
необмежено споживати кисень з атмосфери, аеробні джерела 
можуть забезпечувати виконання роботи протягом тривалого 
часу [62]. 

Органами, що лімітують в організмі виділення і доставку 
тканинам кисню та поживних речовин, а отже, і виявлення 
витривалості, є серце, печінка і м'язи. Від роботи серця залежить 
кількість кисню, що надходить до тканин, печінка містить певну 
кількість глікогену, а м'язи містять фосфористі сполуки. Для 
розвитку витривалості у всіх її різновидах слід дотримуватись 
таких умов: 

1) виконувати вправи до значного стомлення; 
2) координувати дихання з рухами; 
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3) регулювати навантаження на організм, керуючись показни-
ками ЧСС; 

4) зменшувати масу тіла до оптимуму. 

7.2. Розвиток загальної витривалості 

Для розвитку загальної витривалості застосовуються дві 
групи рухових дій: 

1) циклічні спортивні вправи на довгі та наддовгі дистанції; 
2) рухливі спортивні ігри та види спорту типу єдиноборств, 

головним чином, боротьба і бокс. 
Ці спортивні вправи проводяться так, щоб підвищити 

здатність організму до аеробного та анаеробного забезпечення 
роботи, при цьому використовуються рівномірний, інтервальний 
та повторний методи. Фактори, що характеризують організацію 
тренування, повинні змінюватись в залежності від тренованості 
тих, хто займається. 

Для розвитку загальної витривалості з використанням 
рівномірного бігу можна надати такі рекомендації: 

1) тривалість бігу повинна бути не менш 3-5 хв., а дистан-
ція - 800 м та більше; 

2) швидкість бігу рекомендується така: для новачків - кожні 
1000 м за 6-7 хв. (ЧСС 120 за 1 хв.); для кваліфікованих 
спортсменів - кожні 1000 м за 3 хв. 30 с - 4 хв. 30 с (ЧСС до 150-
160 за 1 хв.); термін виконання - від 30 хв. до 1 год.; 

3) після бігу ЧСС повинна бути близькою до норми; 
4) навантаження від одного заняття до другого слід 

підвищувати, головним чином, за рахунок збільшення обсягу 
вправ. 

Рівномірний метод тренування, що використовується для 
розвитку загальної витривалості, доступний всім. Він позитивно 
впливає на діяльність вегетативних функцій і тим самим сприяє 
зміцненню здоров'я. Для студентів, які мають відхилення в стані 
здоров'я, а також для людей старшого та похилого віку 
рівномірний біг "підтюпцем" є одним з основних засобів 
збереження та зміцнення здоров'я. Рекомендації для розвитку 
загальної витривалості з використанням інтервального бігу 
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можуть бути такими: 
1) довжина відрізків повинна бути 150-600 м, а швидкість 

бігу критичною (75-80 % від максимуму); 
2) ЧСС під час бігу повинна бути біля 170-180 за 1 хв.; 
3) вправи слід проводити у вигляді серії повторень (в кожній 

серії 3-5 повторень); 
4) інтервали відпочинку між повтореннями від 45-90 с до 3-4 хв.; 
5) завдання можна повторювати до тих пір, поки після хви-

линної перерви ЧСС доходить до 120-140 за 1 хв.; якщо частота 
буде вищою, вправи слід припинити. 

З цього видно, що основна відмінність в методиці розвитку 
загальної витривалості за допомогою рівномірного та 
інтервального методів полягає в тому, що в першому випадку 
необхідно один раз подолати велику дистанцію з незначною 
швидкістю, а в другому - повторно окремі відрізки дистанції з 
відносно високою швидкістю і між повтореннями відпочивати 
нетривалий час. 

Направлений розвиток загальної витривалості, як і всіх інших 
здібностей, слід починати з дитячого віку. При всіх рівних 
умовах найбільший прогрес в розвитку цієї здібності спостері-
гається в 11-13-річному віці [76]. 

7.3. Розвиток спеціальної витривалості 

Під час роботи над розвитком спеціальної витривалості 
основним методом є виконання спеціально-підготовчих вправ, 
що максимально наближені до змагальних за формою, 
структурою та впливом на функціональні системи. 

Наприклад, при розвитку спеціальної витривалості у борців 
застосовуються імітаційні вправи з партнером, різноманітні 
кидки манекену, багаторазове проведення частини поєдинку з 
одним або кількома партнерами, подовження проведення часу 
поєдинку тощо. 

Розвиток спеціальної витривалості плавців, бігунів, лижників 
передбачає багаторазове проходження відрізків дистанції зі 
змагальною або близькою до неї швидкістю і невеликими 
паузами для відпочинку. 

92 



Розділ 7. Витривалість та методика її вдосконалення 

При виборі вправ, які направлені на розвиток спеціальної 
витривалості, їх необхідно пов'язувати з характерними 
особливостями конкретного виду спорту. 

Суттєвий вплив на розвиток спеціальної витривалості 
справляє поєднання вправ різної тривалості при виконанні 
програми окремого заняття. Наприклад, в циклічних видах 
спорту найбільше розповсюдження в практиці набули варіанти, 
при яких довжина відрізку в серіях незмінна або поступово 
зменшується (табл. 11). 

Однак при цьому необхідно суворо дотримуватись таких 
правил: паузи між відрізками повинні бути нетривалими (ЧСС не 
повинна знижуватись більш ніж на 10-15 за 1 хв.), кожний 
черговий відрізок повинен бути коротший за попередній або 
мати таку ж довжину; загальний час серії повинен бути близьким 
до того, який планується показати в змаганнях. 

Аналогічним чином може бути визначений режим роботи в 
складнокоординаційних видах, спортивних іграх, єдиноборствах. 

В залежності від переважного прояву в обраному виді спорту 
спеціальну витривалість можна розглядати як швидкісну, силову 
та координаційну. 

Таблиця 11 
Приклади тренувальних серій при розвитку 

спеціальної витривалості в бігу [65] 

Тр
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ьн
і 

се
рі

ї, 
м 

Довжина дистанції (м), відпочинок (с) 

Тр
ен
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ьн
і 

се
рі

ї, 
м 

1 
ві
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із
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2 
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ві
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3 
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ві
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4 
ві

др
із
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ві
дп

оч
ин

ок
 

5 
ві

др
із

ок
 

400 200 15 100 10 100 - - - -
800 300 20 200 15 100 10 100 10 100 
1500 500 30 400 20 300 10 200 10 100 
5000 1500 30 1500 30 800 20 800 20 400 
10000 3000 45 3000 45 1500 30 1500 30 1000 
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Засобом розвитку швидкісної витривалості є вибраний 
циклічний і ациклічний вид спорту, а основний метод 
інтервальний. При цьому необхідно дотримуватись таких 
основних умов: 

1) долаються окремі відрізки дистанції або виконуються 
окремі технічні дії та їх комбінації; 

2) швидкість рухів близька до максимальної - 95 % від 
можливої; 

3) кількість серій, повторень для новачків - 2-3, для кваліфі-
кованих спортсменів 4-6. 

Силова витривалість проявляється у видах діяльності, в 
яких необхідно тривалий час виявляти високу ступінь м'язових 
зусиль. Цей вид витривалості, в свою чергу, підрозділяється на 
динамічну та статичну. 

Динамічна силова витривалість - це здібність до тривалої 
та ефективної роботи рухового характеру. 

Статична силова витривалість - це здібність до тривалої й 
ефективної роботи статичного характеру. 

Для розвитку динамічної силової витривалості застосову-
ються рухові дії для переміщення власного тіла, вправи з 
обтяженням або опором (наприклад, підтягування, присідання). 
Методика полягає в такому: 

1) використовувати обтяження або долати опір в межах 40-
50 % від максимальних можливостей; 

2) темп повторень середній і вище середнього; 
3) повторення завдання в кожній серії слід проводити до 

значного стомлення; 
4) тривалість відпочинку між повтореннями в одній серії - до 

зникнення гострих зон стомлення; між серіями - перерва до 
повного відпочинку; 

5) протягом заняття повторювати одне і теж завдання в 7 -
9 серіях. 

Для розвитку статичної силової витривалості застосовуються 
ізометричні вправи (наприклад, утримання обтяжування, збере-
ження заданого положення тіла). Контрольною вправою для 
визначення ступеню розвитку статичної силової витривалості є 
час утримання постави, для збереження якої необхідно виявити 
значну силу. 
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Виявлено позитивний зв'язок між силою та силовою 
витривалістю у всіх її проявах. Вона виявляється в тому, що 
силова витривалість більша у сильних людей. 

Вправи, що використовуються для розвитку швидкісної та 
силової витривалості на заняттях з дітьми і особами старшого 
віку, слід застосовувати з обережністю, тому що вони супрово-
джуються великими зусиллями. 

Координаційна витривалість - це здібність тривалий час 
ефективно виконувати складні за координацією рухові дії. Вона 
розвивається за допомогою систематичного виконання вправ до 
втоми, складних за структурою рухових дій (при обов'язковому 
збереженні встановленої структури рухів). При цьому можуть 
використовуватись два варіанти методик. В одному -
інтенсивність рухів в межах 70-65 % максимальних можливос-
тей, а тривалість більша, ніж тривалість змагання з даного виду 
спорту; в другому інтенсивність вища, ніж на змаганнях, а 
тривалість - в межах 60-80 % від змагальної. 

7.4. Розвиток витривалості у видах спорту 
ациклічного характеру 

Види спорту з ациклічним характером рухів (передусім 
спортивні ігри та єдиноборства) висувають значні вимоги до 
витривалості. Тривалість змагань відповідає часу змагань на 
середні та довгі дистанції в циклічних видах спорту. Суттєва 
відмінність полягає в постійній зміні інтенсивності та формі 
рухів. Крім того, під впливом конкретної ситуації боротьби або 
правил змагань виникають часті перерви, які надають 
навантаженню інтервальний характер. Тренування витривалості 
у видах спорту ациклічного характеру повинно проводитись з 
урахуванням цих специфічних умов. 

Особливе значення має кругове тренування. При умілому 
підборі вправ (спеціальні вправи та елементи змагальних вправ) 
і правильному дозуванні навантаження кругове тренування дає 
позитивні комплексні зрушення. В тісному зв'язку з розвитком 
різних боків витривалості воно дозволяє вдосконалювати 
спритність, гнучкість та техніко-тактичні навички. В порівнянні 
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з іншими організаційно-методичними формами, кругове 
тренування дає можливість точніше дозувати навантаження і, 
вимірюючи, фіксувати покращення результатів. 

В тренуванні специфічно змагальної витривалості треба, в 
першу чергу, застосовувати методи інтервального тренування. 
При цьому в спортивних єдиноборствах повинні домінувати 
інтервальні методи з середніми і короткими фазами наванта-
ження. Загальна тривалість навантаження може при цьому дещо 
перевищувати змагальний час, але середня інтенсивність 
повинна досягати специфічно змагальної або бути трохи вищою. 

Важливо, не дивлячись на існуючі в цих видах спорту об'єк-
тивні труднощі, намагатися вимірювати або, хоча б приблизно, 
оцінювати об'єм та інтенсивність навантажень. Інтенсивність 
можна порівняно точно диференціювати і визначати на основі 
частоти пульсу. Без визначення навантаження неможливо 
систематично і планомірно підвищувати результати у вихованні 
витривалості. Для прикладу можна навести вправи та засоби їх 
виконання в тренуваннях боксерів (табл. 12). 

Особливе місце в методиці розвитку спеціальної витривалості 
займає підвищення психічної стійкості до подолання тяжких 
відчуттів втоми, які супроводжують тренувальну і змагальну 
діяльності у більшості видів спорту. Особливо велика роль 
психічної стійкості для досягнення високих результатів в 
циклічних видах спорту, пов'язаних з проявом витривалості, 
спортивних єдиноборствах, спортивних іграх. 

7.5. Дихання і витривалість 

Функція органів дихання при виконанні спортивних вправ 
полягає в тому, щоб надати організму необхідну для даної роботи 
кількість кисню. Хвилинний об'єм дихання може бути 
збільшений за рахунок підвищення частоти дихання або 
збільшення об'єму вдиху. Останнє має переважне значення для 
росту досягнень. Кваліфіковані спортсмени збільшують об'єм 
вдиху, в той час як нетреновані, як правило, підвищують частоту 
дихання. 
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При великій тривалості роботи в початковій фазі наванта-
ження, хвилинний об'єм дихання збільшується дуже швидко. 

При певній невідповідності між хвилинним об'ємом дихання 
і споживанням кисню спортсмен може довільно отримати певну 
компенсацію, якщо він стане видихати якомога глибше і не 
допустить судорожної напруги м'язів тулуба. 

При довготривалій роботі треба дихати через ніс. При більш 
інтенсивних навантаженнях слід підключати і дихання через рот. 
В плаванні завжди доводиться дихати через рот через обмеження 
часу для дихального акту. 

Таблиця 12 
Тренувальні засоби, що рекомендуються для розвитку 

спеціальної витривалості боксерів [65] 

Група 
вправ Засоби Інтенсивність 

Середня 
ЧСС 

за 1 хв. 

Інтенсивність, 
% 

1 2 3 4 5 
Імітаційні 

вправи 
з обтяженням Середній темп 150-159 60 

і з партнером 
Бій з тінню Високий темп 160-169 70 

іч в о т о 

Стрибки 
зі скакалкою Високий темп 160-169 70 

іч в о т о Високий темп г 
ді Бій з тінню з тривалим 160-169 75 
п прискоренням 
ін Високий темп 
ь 
л а іц 
е 

Стрибки 
зі скакалкою 

з тривалим 
прискоренням 

і подвійною 
170-179 75 

а прокруткою 

97 



Основи розвитку фізичних якостей студентів 

Закінчення таблиці 12 
1 2 3 4 5 

Низький темп, 

Насипна 
груша 

відпрацьовува-
ння окремих 

ударів або 
прийомів 

140-149 40 

х а 
д а 
л 
и 

Насипна та 
пневматична 

груші, настінна 
подушка 

Середній, 
рівномірний х а 

д а 
л 
и 

Насипна та 
пневматична 

груші, настінна 
подушка 

темп, можливі 
короткочасні 
прискорення 

150-159 60 

р 
п 
х и 

и ь с р 
е с 

Насипна та 
пневматична 

груші, настінна 
подушка, 

мішок 

Високий темп з 
прискореннями 

або середній 
темп, можливі 
короткочасні 
прискорення 

160-169 70 

к 
о Високий темп з 
б 
а 
Н 

Вправи на 
мішку 

прискореннями 
або середній 

темп 

170-179 80 

Середній темп, 
Вправи на 

лапах 
можливі 

короткочасні 
прискорення 

170-179 80 

Вправи на 
лапах 

Високий темп з 
прискоренням 180-189 85 

В усіх видах спорту треба намагатися досягнути узгодженості 
між ритмом дихання і ритмом рухів. 
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Розділ 8 

РОЗВИТОК СПРИТНОСТІ 
ТА КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

Поряд з розвитком швидкості, сили, витривалості студентам 
необхідно розвивати такі важливі рухові якості, як спритність та 
координаційні здібності. 

Поняття координованості та спритності як рухових якостей 
близькі за суттю, але не ідентичні, їх об'єднує спільність вимог, 
що пред'являються до рухової сфери людини, а різнить те, що 
спритності характерна раціональність і економічність рухів в 
ситуації, що виникає, а для координованості - швидкість і 
точність відтворення рухів [76]. 

Тобто, спритність можна розглядати як здібність вирішувати 
рухові завдання раціонально, економічно і кмітливо в миттєво 
виникаючих ситуаціях. Спритність і види складної реакції 
(реакції з вибором і на рухомий об'єкт) схожі за своєю суттю. 

В спритності, як і в складних рухових реакціях, фізичне і 
психічне є органічною єдністю. Різняться загальна спритність і 
спритність в окремому виді спорту чи виді діяльності, тобто 
специфічна спритність, що характеризується високим рівнем 
удосконалення у виконанні спортивної вправи або трудової 
операції. 

В структурі координаційних здібностей спортсмена, в 
першу чергу, слід виділити сприйняття та аналіз особистих 
рухів, наявність образів, динамічних, часових й просторових 
характеристик рухів свого тіла і різних його частин в складній 
взаємодії, розуміння поставленої рухової задачі, формування 
плану і конкретного способу виконання руху. Важливим 
фактором, що визначає рівень координації, є також оперативний 
контроль за характеристикою виконуючих рухів і обробка їх 
результатів [65]. 

Рівень координаційних здібностей залежить і від моторної 
(рухової) пам'яті - здатності центральної нервової системи 
запам'ятовувати їх у випадку необхідності [5]. 
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Координаційні здібності спортсменів дуже різноманітні та 
специфічні для кожного виду спорту. Їх можна диференціювати 
на окремі види за особливостями виявлення, критеріям оцінки і 
факторам, що їх обумовлюють. За даними спеціальних 
досліджень [24, 33, 44, 76, 90, 92], можна виділити такі 
самостійні види координаційних здібностей: 

^ здібність до оцінки і регулювання динамічних і 
просторово-часових параметрів рухів; 

^ здібність зберігати рівновагу пози; 
чуттєвість ритму; 

^ здібність до орієнтації в просторі; 
^ здібність довільно розслабляти м'язи; 
^ координованість рухів. 
В практичній діяльності людини розрізняється загальна 

координованість і координованість в дрібних рухах. Між ними 
не існує тісної залежності - можна володіти хорошою 
координацією в дрібних рухах і бути менш здібним в 
координації рухів за участю всього тіла і навпаки. 

8.1. Методика удосконалення 
спритності та координації 

Координаційні здібності людини формуються як під час 
індивідуального розвитку, так і в процесі відпрацьовування 
різноманітних рухових навичок. 

В практиці спорту інколи важко провести межу між 
спритністю та координованістю, тому ми будемо розглядати їх 
розвиток в комплексі. Спритним та координованим можна 
вважати того, хто здібний: 

- швидко оволодіти новими рухами та вдосконалювати їх; 
- швидко і раціонально змінити рухові дії у відповідності до 

обставин; 
- оволодіти координаційно складними діями; 
- точно і економно виконувати рухи. 
В різних видах фізичних вправ значення спритності 

нерівноцінне. Наприклад, в бігу на довгі дистанції результат 
залежить не від спритності, а, в основному, від рівня розвитку 
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витривалості. В спортивній гімнастиці, акробатиці, стрибках, 
єдиноборствах, спортивних іграх результат багато в чому 
залежить від виявлення спритності. 

Спритність тісно пов'язана з іншими фізичними здібностями 
спортсмена і може проявлятись тільки в комплексі з ними. 

Основними особливостями вправ, що направлені на 
вдосконалення координаційних здібностей, є їх складність, 
нетрадиційність, новизна, можливість вирішення різноманітних 
та несподіваних рухових завдань. З метою розвитку спритності 
рекомендується використовувати різні вправи, які можна 
розподілити на три основні групи [76]: 

1) вправи, в яких немає стереотипу рухів і присутній елемент 
раптовості; 

2) дії, що вимагають високої координації та точності рухів, 
зокрема асиметричні вправи в різних комбінаціях; 

3) спеціальні вправи, в яких за сигналом необхідно різко 
змінювати напрямок рухів. 

Ефективність розвитку спритності багато в чому залежить від 
методів, які використовуються при цьому. Можна навести такі 
рекомендації з методики розвитку спритності: 

- основним завданням для розвитку спритності повинно бути 
оволодіння новими різноманітними руховими навичками та їх 
компонентами. Вивчення їх розширює базу, на якій можуть 
утворюватись нові координаційні зв'язки; 

- спортсмен повинен безперервно засвоювати нові навички. 
Це положення особливо відноситься до тих видів спорту, в яких 
одним з головних чинників є оволодіння складним і великим за 
обсягом матеріалу вправ (бокс, боротьба, гімнастика); 

- в той час, як інші фізичні здібності можна розвивати за 
допомогою виконання відносно простих рухів, вправи для 
розвитку спритності повинні відзначатися складністю в 
координаційно-руховому розумінні,; 

- для того, щоб навчатись швидко змінювати рухові дії, в 
тренування необхідно включати рухливі й спортивні ігри, біг з 
перешкодами тощо; 

- розвиток спритності стимулюється підвищенням координа-
ційних утруднень (наприклад, зміна швидкості і темпу руху, 
зміна способів виконання вправ, ускладнення вправ додатковими 
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рухами, зміна протидії тих, хто займається при групових або 
парних вправах, виконання знайомих рухів в нових комбінаціях, 
дзеркальне виконання вправ тощо); 

- в тренуванні спортсменів, як правило, не плануються окремі 
заняття, які розвивають координаційні здібності. Комплекси 
вправ, що сприяють їх вдосконаленню, повинні виконуватись 
практично щодня й органічно входити до програми 
тренувальних занять, ранкової гімнастики; 

- вправи для розвитку спритності краще всього виконувати на 
початку основної частини тренувального заняття. Інтервали між 
ними повинні бути оптимальними. Обсяг вправ для розвитку 
спритності в рамках одного тренувального заняття повинен бути 
незначним, але заняття необхідно проводити частіше; 

- найкращі умови для розвитку координаційних здібностей в 
дитячому та підлітковому віці, оскільки організм в цей час 
найбільш пластичний і тому можна рано закласти основи 
швидкого засвоєння нових складних рухових навичок. 

В таблиці 13 наведені методичні прийоми і засоби розвитку 
спритності та координованості рухів у спортсменів. 
Представлена методика розвитку фізичних якостей повинна 
передбачати виконання вправ координаційної складності в 
різних функціональних станах (від стану бойової готовності до 
важких проявів втоми), а також при різних умовах зовнішнього 
середовища. 

Таблиця 13 
Методичні прийоми для розвитку 

спритності та координованості [57] 

№ 
з/п Методичні прийоми Засоби виконання (приклади) 

1 2 3 

1. 
Незвичні вихідні поло-
ження для виконання 
вправ 

Стрибки в довжину або глибину 
з положення стоячи, спиною до 
напрямку руху 

2. 
"Дзеркальне" виконання 
вправ 

Метання диска іншою рукою. 
Виконання гімнастичних комбі-
націй у зворотному порядку 
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Закінчення таблиці 13 
1 2 3 

3. 
Зміна швидкості або 
темпу рухів 

Виконання комбінацій вправ у 
прискореному темпі 

4. 
Зміна просторових об-
межень, в зоні яких 
виконуються вправи 

Зменшення майданчика в спор-
тивних іграх, рингу в боксі тощо 

5. 
Зміна способу викона-
ння вправ 

Виконання стрибка в довжину, 
вперед, назад, вбік, на одній нозі, 
на двох ногах 

6. 

Ускладнення вправ за 
допомогою додаткових 
рухів 

Виконання опорного стрибка 
через гімнастичні прилади з 
додатковим поворотом перед 
приземленням. Метання диска, 
молота з багатьма обертами 

7. 
Комбінування вправ, в 
тому числі і без попе-
редньої підготовки 

Використання нової техніки в 
поєднанні з раніше вивченими 
прийомами 

8. 

Зміна протидії тим, хто 
виконує вправи (в спор-
тивних іграх, єдинобор-
ствах) 

Застосування різних тактичних 
ігрових комбінацій. Проведення 
гри або поєдинку (бокс, 
фехтування, боротьба) з різними 
партнерами 

9. 

Створення незвичних 
умов виконання вправ, 
використовуючи природ-
ні особливості місця за-
няття, а також застосову-
ючи спеціальні прилади 
та пристрої 

Проведення бігових вправ по 
пересічній місцевості. 
Ускладнення лижної траси. 
Веслування на воді з бурхливою 
течією. Застосування приладів 
різної ваги. Використання різних 
покриттів, ґрунтів (трава, паркет, 
пісок, тартан тощо. Гімнастичні 
вправи на різних снарядах тощо 

Розвиток координаційних здібностей тісно пов'язаний з 
удосконаленням спеціалізованого сприйняття (відчуття простору, 
часу, темпу, зусиль, розслаблення м'язів і підтримування 
рівноваги тощо). Саме від цього багато в чому залежить вміння 
спортсмена ефективно керувати своїми зусиллями. 
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Вдосконалення спеціалізованого сприйняття здійснюється в 
процесі виконання різноманітних тренувальних вправ. При 
цьому необхідно постійно контролювати темп і ритм рухів, 
рівень зусиль, амплітуду та час виконання, порівнювати 
результати рухових дій з заданими величинами і на цій основі 
коректувати основні параметри рухових дій. 

Змагальні і спеціальнопідготовчі вправи обраного виду 
спорту з усіма різними варіантами техніки і тактики є добрими 
засобами розвитку координаційних здібностей. Кожний вид 
спорту має вправи, які розвивають спритність. 

Координаційні здібності ефективно розвивають рухливі і 
спортивні ігри, гімнастика, акробатика, тому їх слід 
використовувати в тренуваннях всіх спортсменів, а також в 
навчальних заняттях з фізичного виховання. 

8.2. Вправи для розвитку спритності та координації 

Асиметричні вправи 
1. Одночасне піднімання лівої руки вперед, правої в сторону-

вверх; опустити руки. Теж саме, змінивши положення рук. 
Варіанти: ліва рука вперед, права в сторону; ліва вперед-вверх, 
права в сторону-вверх. Виконати почергово перераховані 
вправи. 

2. В. п. - о. с. 1 - ліва рука вперед, права рука в сторону; 2 -
ліва в сторону, права вперед; 3 - ліва вниз, права вверх; 4 - ліва 
вверх, права вниз; 5 - ліва в сторону, права вверх; 6 - ліва вниз, 
права в сторону; 7 - ліва вверх, права вперед; 8 - в. п. Повторити 
вправу в різних темпах. 

3. В. п. - о. с., руки вперед долонями вниз. Варіант 1. 1 -
опускання правої і піднімання лівої кисті; 2 - піднімання правої і 
опускання лівої кисті. Варіант 2. 1 - права кисть в середину, ліва 
зовні; 2 - зміна положення кистей. Варіант 3. Різнойменні оберти 
кистями вліво, вправо, всередину, зовні. Виконання цих же вправ 
з м'ячами, булавами. 

4. В. п. - о. с., руки до плечей. Різнойменні кругові рухи 
плечима вперед і назад. 
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5. В. п. - лежачи на спині. 1 - ліву ногу зігнути в коліні, праву 
відвести в сторону; 2 - праву зігнути, ліву відвести в сторону; 
3 - ліву зігнути, праву випрямити; 4 - праву зігнути, ліву 
випрямити. Виконувати вправу в різних темпах. 

6. Одночасне згинання правої й розгинання лівої стоп. Теж 
саме, але рухи виконуються почергово. 

7. В. п . - о. с. Одночасні асиметричні рухи рук і ніг. 1 - права 
рука вперед, ліва нога назад на носок; 2 - в. п.; 3 - ліва рука 
вперед, права нога назад на носок; 4 - в. п. Виконувати цю 
вправу можна різними варіантами: одночасним згинанням рук і 
ноги; згинанням рук і розгинанням ноги; згинання рук, 
відведення ноги; поворот правої ноги і поворот лівої руки 
всередину; одночасні повороти рук і ніг в різні сторони в 
положенні лежачи на спині та ін. 

Вправи для вдосконалення відчуття часу 
1. Проходження дистанції за графіком. Застосовується два 

варіанти: а) рівномірне проходження дистанції; б) зі зростанням 
швидкості від відрізка до відрізку. 

2. Подолання відрізків дистанції з довільною зміною 
швидкості (чітко контролювати швидкість, зіставляючи 
суб'єктивні сприйняття з фактичними результатами). 

3. Проходження дистанції та виконання комбінацій вправ на 
заданий час. 

4. Виконання комбінацій вільних вправ на заданий час. 
5. Багаторазове виконання вправ на точність, швидкість, силу, 

час. 

Вправи для вдосконалення відчуття простору 
1. Стрибки на задану відстань. 
2. Метання м'ячів в ціль. 
3. Піднімання рук (ніг) з предметами і без до заданого кута 

(30°, 45°, 60°, 90° і т. д.) з заплющеними очима з подальшою 
корекцією амплітуди рухів. 

4. Розрізнення кутових рухів при виконанні вправ на 
гімнастичних приладах. 

5. Повороти ліворуч, праворуч під різними кутами. 
6. Різноманітні акробатичні вправи. 
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Вправи для вдосконалення відчуття темпу 
1. Подолання дистанції різної довжини в постійному темпі. 

(Забезпечити постійний темп рухів на кожному відрізку 
дистанції). 

2. Подолання окремих відрізків та дистанції з застосуванням 
темпу рухів вище середнього. (Визначити середній темп 
подолання дистанції. Потім при подоланні відрізків дистанції 
освоїти темп на 2, 4, 6 рухів за 1 хв. вище і нижче середнього). 

3. Подолання 3-4 відрізків зі збільшенням темпу при 
однаковому результаті. (Перший відрізок подолати в середньому 
темпі. На наступних відрізках темп збільшувати на один цикл по 
відношенню до попереднього). 

4. Виконання технічних прийомів в боротьбі, боксі зі зміною 
темпу і ритму виконання окремих компонентів прийому 
(прискорювати або уповільнювати). 

Вправи для вдосконалення сприйняття 
відчуттів зусиль при виконанні рухів 

1. Вправи зі штангою, блочними пристроями та іншими 
обтяженнями, які виконуються при комплексному (зоровому та 
руховому) контролі. (Змінювати величину обтяження і домага-
тися точності контролю за величиною зусиль, що докладаються). 

2. Імітація робочих рухів на різних силових тренажерах. 
(Змінювати величину зусиль в діапазоні 50-100 % від 
максимальної). 

3. Вправи на силових тренажерах з дозованим опором. 
(Визначити величину опору при його зміні). 

8.3. Розвиток відчуття стійкості рівноваги 

Відчуття стійкості рівноваги - це здібність зберігати задане 
положення тіла в просторі. При зберіганні рівноваги взаємодіють 
вестибулярний, зоровий, кінестезичний і тактильний 
аналізатори. Визначальна роль тут належить кінестезичному 
аналізатору. Для збереження рівноваги доцільно фіксувати 
погляд на будь-якому предметі. 

Для розвитку стійкості рівноваги можна рекомендувати такі 
вправи: 
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1. Стійка на одній нозі з різними положеннями і рухами рук, 
вільної ноги і тулуба, а також з заплющеними очима. Рівновага 
на лівій (правій), руки в сторони (рис. 9); бокова рівновага на 
правій (лівій), праву руку вверх, ліву на пояс (рис. 10); задня 
рівновага, руки в сторони (рис. 11); фронтальна рівновага, руки 
в сторони (рис. 12); рівновага на правій (лівій) з захватом, права 
в сторону (рис. 13); рівновага в шпагаті з захватом (рис. 14); 
рівновага кільцем на лівій (правій), ліва рука вперед (рис. 15); 
хрестоподібна рівновага (рис. 16); нахил в широкій стійці, руки 
в сторони (рис. 17). 

Рис. 9 Рис. 10 Рис. 11 

Рис. 12 Рис. 13 

і 
Рис. 14 

2. Стійка на руках (рис. 18), на голові (рис. 19), на лопатках 
(рис. 20), рівновага на лікті (рис. 21), стійка на плечах на брусах 
(рис. 22); стійка на руках на брусах (рис. 23). 

3. Різкі повороти, нахили й оберти голови. 
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Рис. 15 Рис. 16 Рис. 17 

Рис. 18 Рис. 19 Рис. 20 Рис. 21 

4. Оберти тіла навколо вертикальної осі в фронтальній і 
сагітальній площинах: підйом правою на перекладині (рис. 24); 
оберт назад на перекладині з упору ззаду (рис. 25); оберт із 
вису, зігнувшись на кільцях (рис. 26); оберт із вису на правій 
(лівій) зовні на брусах різної висоти (рис. 27); підйом 
переворотом (рис. 28); підйом розгином (рис. 29); підйом двома 
(рис. 30). 

5. Вправи на гімнастичній лаві, колоді, рейці, тросі. 
6. Виконання завдань на різке припинення рухів при збере-

женні встановленої пози (опорний стрибок). 
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~щрг 
Рис. 22 Рис. 23 Рис. 24 

Рис. 25 Рис. 26 Рис. 27 

Рис. 28 Рис. 29 Рис. 30 

7. Ходьба і біг обертами голови в різні сторони. 
8. Ігри, естафети, подолання перешкод з елементами 

утримуючої рівноваги. 
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8.4. Розвиток здібності до довільного 

розслаблення м'язів 

Іноді ту чи іншу вправу виконують правильно, але скуто, 
напружено, без розслаблення необхідних м'язових груп. 
Розвиваючи спритність, необхідно вдосконалювати здатність 
розслаблятися. 

Вправи на розслаблення направлені на зниження тонічної 
напруженості м'язів. Мета вправ - поліпшення розтягненості та 
еластичності м'язів. 

Можна рекомендувати такі фізичні вправи, що застосовуються 
для розвитку здібності до довільного розслаблення: 

1. Вільні рухи руками в плечових та ліктьових суглобах. 
2. Розгойдування ноги в тазостегновому та колінному 

суглобах. 
3. Хлистоподібні рухи верхніх кінцівок за рахунок різких 

поворотів тулуба. 
4. Трясіння руками, ногою, тулубом. 
5. Розслаблене "падіння" тулуба, піднятих рук. 
6. Застосування аутотренінгу та самонавіювання для розслаб-

лення м'язів. 
Високий рівень розвитку здібностей диференціювання рухів 

в просторі, в часі, по м'язових зусиллях, уміння своєчасно 
розслабити м'язи, підтримати рівновагу тіла при рухових діях 
сприяє успішному формуванню спритності та координованості. 
Рівень їх розвитку є фундаментом успіхів в заняттях фізичною 
культурою і спортом, в оволодінні своєю професією. 
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ГНУЧКІСТЬ ТА МЕТОДИКА ЇЇ РОЗВИТКУ 

Гнучкість - це здатність виконувати рухи з великою 
амплітудою у певних анатомічних з'єднаннях. Вона залежить, 
головним чином, від стану певної групи м'язів та їх антагоністів, а 
також від анатомічних особливостей суглобів, форми і побудови 
суглобових сумок. Інколи надмірний розвиток певної групи м'язів 
є причиною недостатньої гнучкості окремих частин тіла. 

Термін "гнучкість" найчастіше вживається для оцінки сумар-
ної рухливості суглобів усього тіла, а якщо характеризується 
амплітуда руху окремого суглоба, то використовується термін 
"рухливість" [51]. 

9.1. Види і значення гнучкості 

Розрізняють активну і пасивну форму гнучкості. 
Активна гнучкість - це здатність виконувати рухи з великою 

амплітудою за допомогою скорочення м'язів. А здібність 
досягати великої амплітуди рухів, за рахунок використання 
зовнішніх сил (партнера, власної сили, обтяжень тощо), 
називається пасивною гнучкістю. 

Показники пасивної рухливості в суглобах завжди кращі, ніж 
показники активної рухливості. Активна гнучкість реалізується 
при виконанні різних фізичних вправ, і тому вона є важливішою 
за пасивну. Вона розвивається в 1,5-2 рази повільніше, ніж 
пасивна. Крім того, на розвиток активної гнучкості в різних 
суглобах необхідний різний час. Швидше підвищується 
рухливість в плечовому, ліктьовому, променевозап'ястному 
суглобах, повільніше - в тазостегновому суглобі і суглобах 
хребта [68]. 

Можна виділити також анатомічну рухливість того чи 
іншого суглоба, тобто максимально можливу рухливість, що 
залежить від будови даного суглоба. Особливості будови різних 
суглобів та тканин, що їх оточують, визначають анатомічно 
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можливі межі гнучкості. Але спрямоване тренування поліпшує 
еластичні властивості суглобної сумки, зв'язок, змінюючи форму 
самих суглобів. 

Гнучкість залежить від багатьох факторів, а саме: 
- віку (в молодому віці гнучкість краща); 
- статі (у жінок гнучкість значно краща, ніж у чоловіків); 
- вроджених особливостей будови опорно-рухового апарату; 
- форми суглобів; 
- розтяжність зв'язок і тонусу м'язів (еластичність зв'язок та 

сухожиль можна збільшити за допомогою систематичних занять. 
Але в зв'язку з тим, що зв'язковий апарат повинен виконувати 
важливу захисну функцію, таке збільшення можливе і 
рекомендується лише до певної межі); 

- температури навколишнього середовища і попередньої під-
готовки м'язів (масаж, зігріваючі процедури, розтирання, 
розминка), що зменшують внутрішній опір деформації, збіль-
шують амплітуду руху, підвищують ефективність вправ [95]; 

- пори доби, тобто гнучкість змінюється протягом дня: 
найменша спостерігається вранці, після сну, потім вона 
поступово збільшується, досягаючи найбільших величин вдень, 
а ввечері знову знижується [98]; 

- попередньої діяльності та втоми (тривалі паузи між впра-
вами, прогресуюча втома знижують рівень гнучкості, перш за 
все, активної). 

Гнучкість не залежить від довжини сегментів тіла і довжини 
тіла в цілому. 

Ці фактори слід враховувати при плануванні тренувань, 
спрямованих на розвиток гнучкості. 

Розвинена гнучкість також є елементарною умовою якісного 
виконання рухів. Недостатньо розвинена рухливість в суглобах є 
причиною багатьох негативних явищ, таких як: 

- неможливість набуття певних рухових навичок або уповіль -
нення темпу оволодіння ними та вдосконалення; 

- підвищення можливості ушкоджень і травмування; 
- затримання розвитку сили, швидкості, витривалості, сприт-

ності або невикористання їх в повній мірі; 
- обмеження амплітуди рухів, внаслідок чого знижується 

швидкість рухів (особливо в метаннях). До того ж, спортсмени 

112 



Розділ 9. Гнучкість та методика її розвитку 

працюють з підвищеною силовою напругою, що, в свою чергу, 
швидше втомлює; 

- зниження якості керування рухами не тільки в тих видах 
спорту, де вона складає безпосередній предмет оцінки досягнень 
(гімнастика, акробатика), але й в інших. Якщо атлет має резерви 
(запаси) гнучкості, то він може виконувати вправи з більшою 
силою, швидше, легше та більш виразно. 

Але надмірна гнучкість в деяких випадках може 
перешкоджати досягненню високих спортивних результатів 
(наприклад, велика гнучкість кисті у штовхальників ядра). 
Гнучкість негативно пов'язана з силою: однобічні заняття 
силовими вправами можуть призвести до обмеження рухливості 
в суглобах (рис. 31, 32), цьому негативному впливу можна 
запобігти за допомогою раціонального поєднання вправ для 
розвитку гнучкості та сили (рис. 33). 

і 

Рис. 31. Виявлення рухливості 
в плечових суглобах при підтягуванні на перекладині 

в залежності від ширини хвату [65] 

9.2. Вправи для розвитку гнучкості 

Система загальнорозвиваючих вправ, що застосовуються для 
розвитку гнучкості, побудована на основі вправ на згинання, 
розгинання, повороти, нахили. 

Ці вправи спрямовані на підвищення рухливості в усіх 
суглобах і здійснюються без урахування специфіки виду спорту. 

113 



Основи розвитку фізичних якостей студентів 

Рис. 32. Виявлення рухливості в плечових суглобах 
при жимі лежачи в залежності від ширини хвату [65] 

7 Г 
/ 

Рис. 33. Вправи для поєднання розвитку 
силових якостей і гнучкості [65] 

Допоміжні вправи підбирають з урахуванням тієї ролі, яку 
відіграє рухливість в тих або інших суглобах для успішного 
удосконалення специфічних для даного виду спорту фізичних 
якостей. 

Спеціальнопідготовчі вправи застосовують відповідно до 
вимог до основних рухових дій, що обумовлені специфікою 
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спортивної змагальної діяльності. 
Вправи на гнучкість можуть мати активний, пасивний та 

змішаний характер. Вправи пасивного характеру пов'язані з 
подоланням опору м'язів, що розтягуються за рахунок ваги тіла 
або за допомогою допоміжних засобів чи допомоги партнера. 
Активні вправи можуть виконуватись за допомогою вантажів або 
без них і включають в себе статичні положення, махові та пружні 
рухи. 

Наведемо приблизну класифікацію вправ, що застосовуються 
для розвитку гнучкості, в таблиці 14. 

Лише правильна комбінація вправ може забезпечити бажаний 
результат, тому що окрема вправа викликає лише обмежений 
вплив на гнучкість, а спортивна практика висуває до неї 
широкий спектр вимог. 

При розвитку гнучкості слід дотримуватись таких методич-
них вказівок: 

^ застосовувати такі вправи, що різнобічно збільшують 
амплітуду рухів. Тоді спортсмен отримує можливість більш 
повно використовувати надбані якості; 

^ включати в програму розвитку гнучкості спеціальні силові 
вправи, виходячи з того, що силові здібності відповідних м'язів 
можуть у вирішальний мірі визначати активну гнучкість; 

^ розвивати гнучкість систематично і планомірно. Вплив, 
скажімо, одного максимального згинання вперед не дуже 
ефективний. Вправи на розтягування, як правило, виконуються 
серіями по 10-15 повторень в кожній; 

^ заповнювати інтервали між серіями вправами на 
розслаблення; 

^ складати серії вправ так, щоб найвища амплітуда рухів до-
сягалась багаторазово. Тільки повторення вправ в майже 
максимальних і максимальних межах дає значні успіхи і 
одночасно сприяє вихованню відповідних вольових якостей; 

^ найкраще гнучкість розвивається тренуваннями, що 
проводяться щоденно або два рази на день. Крім того, 
спортсмени повинні включати вправи на гнучкість в ранкову 
гімнастику [97]; 
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^ не рекомендується розвивати гнучкість при сильній втомі 
(в кінці тренувального заняття, після стаєрського або силового 
тренування); 

^ вправи "на гнучкість" повинні виконуватись і тоді, коли 
бажаний рівень її розвитку вже досягнуто. В разі непідтримання 
цього рівня, гнучкість знову погіршується і швидко повертається 
до вихідного рівня або близького до нього [91]. Також гнучкість 
погіршується з віком. 

Таблиця 14 
Класифікація вправ для розвитку гнучкості [57] 

Види вправ Методика виконання 
вправ Приклад 

Вправи, спрямова-
ні на підвищення 
активної гнучкості 

Шляхом скорочення 
м'язів, що забезпечують 
дані рухи в суглобі 

Рухи ноги вперед, 
вгору, в сторону 

Вправи, спрямо-
вані на підви-
щення пасивної 
гнучкості 

За допомогою впливу 
зовнішньої сили (парт-
нера, приладів, ваги 
власного тіла) 

"Бар'єрний"сід, 
шпагат 

Динамічні вправи Збільшення і зменшен-
ня амплітуди рухів по 
черзі, в ритмі 

1 - нахили вперед; 
2 - випрямлення; 
3, 4, 5, 6, 7 -
пружні нахили; 8 -
випрямлення. 

Статичні вправи Утримання певного 
положення з розтягну-
тими м'язами протягом 
тривалого часу 

1 - нахили вперед; 
2-3 - утримання 
цього положення; 
4 - в. п. 

Комбіновані 
вправи 

Мах і утримання 
ноги в крайній 
точці амплітуди 

Слід також додати, що гнучкість достатньо специфічна для 
кожного суглоба. Наприклад, високий рівень рухливості в 
плечових суглобах не забезпечує такого ж рівня рухливості в 

116 



Розділ 9. Гнучкість та методика її розвитку 

тазостегнових або гомілковостопних суглобах. 
Отже, виникає необхідність різнобічного розвитку гнучкості в 

процесі загальної фізичної підготовки, а також направлене 
підвищення рухливості в суглобах, що мають найбільше 
значення при занятті тим чи іншим видом спорту, в процесі 
спеціальної фізичної підготовки. 

Доведено, що надмірне розтягування зв'язкових структур і 
суглобних капсул лише ненабагато збільшує гнучкість. При 
цьому підвищується можливість травмування суглобів [94]. Тому 
при розвитку гнучкості основну увагу слід сконцентрувати на 
розтягуванні м'язо-сухожильної одиниці, її здібності 
подовжуватися в межах фізичних обмежень суглобів. 

Звичайно вправи, що спрямовані на розвиток гнучкості, 
виділяють в самостійну частину заняття, які проводяться, як 
правило, після інтенсивної розминки і включають в себе вправи з 
великою амплітудою рухів. Така побудова тренувальних занять 
сприяє максимальному прояву рухливості в суглобах і 
виявляється найбільш ефективною [64]. 

Наведемо орієнтовні комплекси вправ для розвитку гнучкості. 

Вправи для променезап'ясткового суглоба 
1. Передача м'яча від грудей, стоячи один проти одного. 
2. Відведення і приведення кисті (як при ударі молотком). 
3. Згинання і розгинання кисті (за рахунок м'язових зусиль, а 

також натискуючи іншою рукою з внутрішнього та зовнішнього 
боку долоні). 

4. Обертання кистями вправо і вліво. 

Вправи для ліктьового суглоба 
1. Обертання передпліччя в ліктьовому суглобі (як при 

обертанні ключа в замку). 
2. Максимальне згинання і розгинання руки в ліктьовому 

суглобі. 
3. Кругове обертання передпліччя в ліктьовому суглобі. 

Вправи для плечового суглоба 
1. Рука вперед, горизонтальним рухом притиснути її до 

протилежного плеча, допомагаючи при цьому другою рукою. 
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2. Стоячи спиною до гімнастичної стінки, хватом руками 
зверху взятися за перекладину, опуститися в сід і назад. 

3. Взятись за кінці палиці, зробити викрут в плечових 
суглобах. 

4. З'єднати пальці рук за спиною. Одна рука зверху друга 
знизу. Почергово міняти положення рук. 

Вправи для тулуба 
1. Стоячи. Нахил із захватом (рис. 34), нахил назад 

торкаючись однією рукою опори, а іншу відвести вверх (рис. 35), 
нахили тулуба вперед (рис. 36), нахили прогнувшись (рис. 37), 
міст (рис. 38), міст на передпліччях (рис. 39), нахили назад, в 
сторони, дугові обертання. 

2. Сидячи, ноги випрямлені разом. Нахили вперед. Сід із 
захватом ніг (рис. 40), сід на п'ятках з нахилом (рис. 41). 

3. Лежачи на животі. Прогнутися назад відштовхуючись 
ріками від підлоги. 

4. Лежачи на животі. Прогнутись і узятись руками за 
гомілкостопи. 

5. Лежачи на животі, руки в сторони. Прогинаючись, 
дотягнутись носком лівої ноги до правої руки і навпаки. 

Рис. 34 Рис. 35 Рис. 36 Рис. 37 
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Рис. 38 Рис. 39 Рис. 40 Рис. 41 
Вправи для тазостегнового суглоба 
1. Махи однією ногою вперед і назад з максимальною 

амплітудою. Такі ж махи в сторони. 
2. Стоячи на одній нозі обличчям до гімнастичної стінки, 

іншою ногою упертися в стінку, нахили вперед, вниз до опорної 
ноги. 

3. Сидячи на підлозі, ноги в сторони, широко. Нахили вперед. 
Шпагат (рис. 42); шпагат однойменний (рис. 43). 

4. Сидячи на одній нозі, друга пряма в сторону. Не 
піднімаючись, перенести вагу тулуба з однієї ноги на іншу. 

5. Пружні погойдування у випаді зі зміною положення ніг 
(рис. 44). 

6. Присідання. Присідаючи, ноги на ширині плечей, п'ятки не 
відривати від землі. Встати, прогнутись. 

Рис. 42 Рис. 43 Рис. 44 

Вправи для колінного суглоба 
1. Лежачи на животі. Згинання і розгинання ніг в колінному 

суглобі. 
2. Стоячи на колінах, гомілки паралельно одна до одної, на 

ширині плечей. Сісти між гомілками, встати на коліна, 
прогнутись. 

3. Сидячи на лавці. Повороти стопи і гомілки зовні і 
всередину (п'ятки разом, носки нарізно і навпаки). 

119 



Основи розвитку фізичних якостей студентів 

Вправи для гомілковостопного суглоба 
1. Сидячи, обертання стопою за допомогою 

рук. 
2. Стоячи обличчям до стінки з опорою на стінку, 
ноги на відстані 1 м від стіни. Почергові 
погойдування уверх-вниз, торкаючись п'яткою до 
підлоги, кругові обертання п'яткою. 

3. Сід на п'ятках (рис. 45). Пружні 
погойдування. 

Вправи і прийоми для розслаблення м'язів 
1. Лежачи на спині, руки і ноги довільно. 
2. Дивитись в одну точку, повільно вести рахунок до 30. 
3. Закрити очі. 
4. Почергово, починаючи з м'язів гомілки і далі по всьому 

тілу злегка напружити і розслабити всі м'язи і групи м'язів. 
5. Повністю розслабити всі м'язи. 
6. Запевнити себе в тому, що тіло знаходиться в розслаб-

леному стані. Наприклад, говорити собі: "Моя ліва нога 
розслаблена (або важка)", потім: "Моя права нога розслаблена 
(або важка)" тощо. 

7. Лежати в розслабленому стані 10-15 хв. 
8. Потім відкрити очі, і не поспішаючи, піднятися. 

Комплекси вправ кожні два тижні потрібно оновлювати. 

Рис. 45 
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КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК 
ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ 

В практичній діяльності людини, як і в спорті, в чистому 
вигляді рухові здібності не зустрічаються, а якщо і 
зустрічаються, то вкрай рідко. Рівень розвитку фізичних 
здібностей визначає раціональну форму та координацію рухів, 
швидкість оволодіння технічними навичками та пристосованість 
до умов, що змінюються. Будь-яка якість, або здібність 
організму, що відноситься до того чи іншого розділу фізичної 
підготовленості, проявляється лише у складному сполученні з 
іншими здібностями, залежить від них і, в свою чергу, впливає 
на їх рівень. 

Наприклад, процес силової підготовки в сучасному спорті 
направлений на розвиток різних силових здібностей, збільшення 
активної м'язової маси, зміцнення з'єднувальної та опорної 
тканин, поліпшення будови тіла та паралельно з розвитком сили 
створює передумови підвищення рівня швидкісних якостей, 
гнучкості, координаційних здібностей [65]. 

Тому раціональному, комплексному розвитку рухових 
здібностей необхідно приділяти особливу увагу. 

В процесі направленого розвитку рухових здібностей вони 
певною мірою впливають одна на одну. Це явище визначається 
як перенос рухових здібностей. Він має два основні різновиди. 
Перший з них полягає в тому, що рухова здібність, що розвинена 
за допомогою тренування в який-небудь вправі, переноситься на 
виконання інших фізичних вправ, трудових та побутових дій. 
Наприклад, сила, розвинена під впливом занять важкою 
атлетикою, сприяє досягненню високих результатів у штовханні 
ядра, де вона також необхідна; витривалість, що розвинена за 
допомогою бігу на довгі дистанції, допомагає досягнути високих 
результатів в плаванні, велоспорті тощо. 

Інший прояв перенесення рухових здібностей полягає в 
позитивному чи негативному взаємовпливові двох або кількох 
рухових здібностей. Наприклад, при розвитку швидкості може 
збільшуватись сила (позитивний перенос) або, навпаки, 
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розвиток сили може негативно позначитись на гнучкості або 
витривалості (негативний перенос). 

Поняття "перенос рухових здібностей" багато в чому 
співпадає з поняттям генералізованості та специфічності [76]. 
Генералізованість виявляється в тому, що будь-яка рухова 
здібність, яка розвинена внаслідок занять якою-небудь однією 
фізичною вправою, дає можливість досягти успіху в заняттях 
іншими фізичними вправами або у виконанні інших трудових й 
побутових дій (борець, який займається важкою атлетикою або 
силовою гімнастикою, може досягти високих результатів у 
боротьбі завдяки розвитку сили цими засобами). 

Специфічність рухових здібностей виявляється в тому, що 
рухові здібності, розвинені в процесі занять одними фізичними 
вправами, проявляються, головним чином, в тих же самих рухах. 
Наприклад, спритність і швидкість, розвинені в процесі занять 
баскетболом, дають можливість вирішувати рухові завдання саме 
в баскетболі. 

Той факт, що студенти-спортсмени, які досягли успіхів в 
одному виді спорту, водночас мають високі спортивні результати 
в інших видах, відрізняються високою працездатність і в 
професійній діяльності пояснюється тим, що фізична 
підготовленість, яка досягнута в процесі спеціалізованого 
тренування, володіє широким переносом. Разом з тим, цілком 
очевидна відсутність прямої залежності між ступенем загальної 
фізичної підготовленості і здобутими спортивними результатами 
у спортсменів. 

Дослідження [11] свідчать про те, що у спортсменів-
початківців розвиток рухових здібностей (безвідносно до вимог 
конкретного виду спорту) є умовою більш швидкого досягнення 
певного спортивного результату. 

Для студентів (а їх в абсолютній більшості можна віднести до 
початківців) це дає можливість досягти високих результатів у 
праці, навчанні, у вирішенні рухових завдань, що виникатимуть в 
процесі їх майбутньої професійної діяльності, в побуті тощо. 

Основними завданнями на початковому етапі тренувань є 
різнобічний розвиток фізичних можливостей організму, зміцнен-
ня здоров'я, ліквідація недоліків фізичного розвитку та фізичної 
підготовленості, створення різнобічного рухового потенціалу, що 
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передбачає засвоєння різноманітних рухових навиків. 
В таблиці 15 представлений план розвитку фізичних якостей та 

підвищення фізичної підготовленості студентів на навчальний рік. 
В комплекси для самостійних занять необхідно, включати 

вправи, що направлені на розвиток всіх основних рухових 
здібностей. При розробці комплексів повинна ставитись мета 
послідовного розвитку фізичних здібностей. Спочатку необхідно 
цілеспрямовано розвивати силу, у міру її зростання - планувати 
розвиток швидкісно-силових здібностей, а в подальшому -
швидкості. Гнучкість потрібно розвивати переважно протягом 
початкового періоду тренувань, а в подальшому її необхідно 
підтримувати. Для розвитку витривалості використовують, в 
більшості, біг, з поступовим збільшенням його тривалості і 
підвищенням темпу. 

Таблиця 15 
Приблизний план-графік розвитку фізичних якостей [51] 

Витрати часу на одному занятті по місяцях, хв. 

Фізичні 
якості 

ве
ре

се
нь

 

ж
ов

те
нь

 

ли
ст

оп
ад

 

гр
уд

ен
ь 

сі
че

нь
 

лю
ти

й 

бе
ре

зе
нь

 

кв
іт

ен
ь 

тр
ав

ен
ь 

че
рв

ен
ь 

ли
пе

нь
 

се
рп

ен
ь 

Сила 20 20 20 15 15 15 10 10 10 10 10 10 
Швидкісн 
осилові - - - 15 15 15 15 15 15 10 10 10 

Швидкість 10 10 10 - - - 15 15 15 10 10 10 
Гнучкість 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 
Спритніст 
ь 5 5 5 5 5 5 5 10 10 15 15 15 

Витрива-
лість 10 10 10 15 15 15 20 20 20 15 15 15 

Перспективне планування самостійних занять фізичними 
вправами повинно передбачати поступове підвищення 
навантаження як за обсягом, так і за інтенсивністю, коли 
загальний обсяг фізичного навантаження не тільки збільшується, 
а й зменшується за рахунок підвищення інтенсивності вправ, 
скорочення часу відпочинку між вправами, що виконуються, 
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збільшення їх кількості. 
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Розділ 11 

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ 
ДО ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

Навчальна програма з фізичного виховання направлена на 
формування всебічно розвиненої гармонійної особистості 
спроможного до фізичного самовдосконалення студента, який 
повинен мати високий рівень здоров'я, необхідну фізкультурну 
освіту та фізичну підготовленість. 

Фізична підготовка в навчальному процесі направлена на 
зміцнення здоров'я, підвищення рівня фізичного розвитку, 
постави, розвиток фізичних якостей, формування рухових 
навичок і умінь, вдосконалення індивідуальної системи 
допоміжних засобів та прийомів підвищення працездатності та 
прискорення її відновлення при різноманітних видах праці. 

Матеріал практичних розділів засвоюється на навчальних 
практичних заняттях з фізичного виховання і поза ними. 
Головною формою при засвоєнні практичного розділу програми 
є навчальні заняття, що проводяться під керівництвом викладачів 
кафедри фізичного виховання. 

Засвоєння головного практичного матеріалу оздоровчого 
компонента програми базується на використанні ідей, принципів, 
засобів і методів оздоровчого тренування, що передбачає 
підвищення загальних резервних можливостей організму та 
розвитку фізичних якостей. 

Тому протягом всього періоду навчання у вузі студентам 
необхідно складати нормативи, а також виконувати тести на 
оцінку фізичної підготовленості (табл. 16, 17). Щоб отримати 
позитивну оцінку з фізичної підготовки, студенти повинні 
оволодіти технікою виконання вправ, підвищити як загальну, так 
і спеціальну фізичну підготовленість. 

Проведений аналіз показує, що рівень розвитку фізичних 
якостей у студентів є неоднаковим. Позитивні оцінки більшість 
студентів отримує тільки після спеціальних тренувань на 
тренажерах, занять гирьовим спортом, боротьбою, лижним 
спортом, кросовою підготовкою, легкою атлетикою, спортив-
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ними іграми, відвідування додаткових занять з різнобічної 
фізичної підготовки, направлених на розвиток фізичних якостей 
(сили, швидкості, витривалості, спритності, гнучкості). 

Таблиця 16 
Нормативні оцінки 

з фізичної підготовленості студентів (чоловіки) 

Види випробувань Нормативи, бали Види випробувань 5 4 3 2 1 
Стрибок у довжину 
з місця, см 260 241 224 207 190 

Згинання і розгинання рук 
в упорі, лежачи на підлозі, 44 38 32 26 20 
разів 
Підтягування на пе-
рекладині, разів 16 14 12 10 8 

Піднімання тулуба в сід 
за 1 хв. з положення 
лежачи на спині, руки за 53 47 40 34 28 
головою, ноги закріплені, 
разів 
Біг на 100 м, с 13,2 13,9 14,4 14,9 15,5 
Біг на 3000 м, хв., с 12.00 13.05 14.30 15.40 16.30 
Човниковий біг 4 х 9 м, с 8,8 9,2 9,7 10,2 10,7 
Нахили тулуба вперед 
з положення сидячи, см 19 16 13 10 7 

До виконання контрольних тестів і нормативів оцінки 
фізичної підготовленості допускаються студенти спортивного й 
основного відділень, які пройшли медичне обстеження та 
допущені лікарем до занять, систематично відвідували навчальні 
заняття, засвоїли техніку виконання вправ і пройшли необхідну 
підготовку. 
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Таблиця 17 
Нормативні оцінки 

з фізичної підготовленості студентів (жінки) 

Види випробувань Нормативи, бали Види випробувань 
5 4 3 2 1 

Стрибок у довжину з 
місця, см 210 196 184 172 160 

Згинання і розгинання 
рук в упорі, лежачи на 24 19 16 11 7 
підлозі, разів 
Вис на перекладині на 
зігнутих руках, разів 21 17 13 9 5 

Піднімання тулуба в сід 
за 1 хв. з положення 
лежачи на спині, руки за 47 42 37 33 28 
головою, ноги закрі-
плені, разів 
Біг на 100 м, с 14,8 15,6 16,4 17,3 18,2 
Біг на 2000 м, хв., с 9.40 10.30 11.20 12.10 13.10 
Човниковий біг 4 х 9 м, с 10,2 10,5 11,1 11,5 12,0 
Нахили тулуба вперед 
з положення сидячи, см 20 17 14 10 7 

Виконання тестів проводиться тільки після спеціальної 
розминки в спортивному одязі й взутті. 

Для оптимізації процесу фізичного виховання та оцінки 
ефективності розвитку фізичних якостей проводиться 
оперативний, поточний і підсумковий контроль. 
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Розділ 12 

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ 
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

В процесі навчання в вузі студенти для отримання атестації та 
заліку з фізичного виховання повинні виконати тести з силової 
підготовки: 1) стрибок у довжину з місця; 2) згинання і 
розгинання рук в упорі, лежачи на підлозі; 3) підтягування на 
перекладині (чоловіки), вис на перекладині на зігнутих руках 
(жінки); 4) піднімання тулуба в сід за 1 хв. з положення лежачи 
на спині, руки за головою, ноги закріплені (табл. 16, 17). 

Під час навчання залікових вправ необхідно використовувати 
методичні прийоми цілісного та розчленованого розучування. 
Обов'язково в процесі навчання студентам треба демонструвати 
вправи. Показ має бути зразковим, а той, хто демонструє вправу, 
повинен досконало володіти технікою її виконання. 
Демонстрування вправи в цілому на початку навчання дає кращі 
результати, ніж показ частинами. Свої дії викладач повинен 
супроводжувати поясненням. 

Оцінка і самооцінка якості виконання залікових вправ має 
бути максимально об'єктивною. 

12.1. Вимоги до виконання 
тестів з силової підготовки 

Стрибки у довжину з місця 
Студент стає носками до лінії, робить мах руками назад, 

потім різко виносить їх уперед, відштовхуючись ногами, стрибає 
якомога далі. 

Результатом тестування є дальність стрибка в сантиметрах у 
кращій з двох спроб. 
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Згинання і розгинання рук в упорі лежачи 
Студент приймає положення упору лежачи, руки прямі на 

ширині плечей кистями вперед, тулуб і ноги утворюють пряму 
лінію, пальці стоп опираються на підлогу. За командою "Можна" 
студент починає ритмічно з повною амплітудою згинати і 
розгинати руки (рис. 46). 

При згинанні рук необхідно торкатись грудьми опори. Не 
дозволяється торкатись опори стегнами, змінювати пряме 
положення тіла і ніг, перебувати у вихідному положенні та із 
зігнутими руками більш як 3 с, лягати на підлогу, розгинати 
руки почергово, розгинати і згинати руки з неповною 
амплітудою. Згинання і розгинання рук, виконані з помилками, 
не зараховуються. 

Результатом тестування є кількість безпомилкових згинань і 
розгинань рук за одну спробу. 

Піднімання тулуба в сід за 1 хвилину 
Студент лягає спиною на рівну поверхню (гімнастичний мат), 

ноги зігнуті в колінах під прямим кутом, відстань між ступнями 
30 см, пальці рук з'єднані за головою. Партнер тримає його 
ступні так, щоб п'яти торкались опори. Після команди "Можна" 
студент переходить у положення сидячи і торкається ліктями 
колін (рис. 47), потім знову повертається у вихідне положення, 
торкаючись спиною і руками мата, після чого знову 
повертається в положення сидячи. Протягом 1 хв. він повторює 
вправу з максимальною частотою. 

Відштовхуватися від мата ліктями забороняється. Студент 
повинен намагатися виконувати вправу без зупинки, але і після 
зупинки тестування можна продовжувати. 

Рис. 46. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи 
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в навчальному процесі з фізичного виховання 

Рис. 47. Піднімання тулуба в сід 

Підтягування на перекладині 
Студент стає на лаву або стілець і хватом зверху (долонями 

вперед) береться за перекладину на ширині плечей, руки прямі 
(рис. 48). За командою "Можна", згинаючи руки, він 
підтягується до такого положення, коли його підборіддя 
знаходиться над перекладиною. Потім учасник повністю 
випрямляє руки, опускаючись у вис. Вправа повторюється 

Рис. 48. Положення рук на перекладині при підтягуванні: 
1 - невірне, 2 - вірне; 

Рсоя а- корисна складова виявлення сили [34] 
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Кожному студентові дозволяється лише один підхід до 
перекладини. Не дозволяється розгойдуватися під час підтягу-
вання, робити допоміжні зайві рухи ногами. Тестування 
припиняється, якщо студент робить зупинку на дві і більше 
секунди або йому не вдається зафіксувати потрібне положення 
більш як 2 рази підряд. 

Результатом тестування є кількість безпомилкових підтягу-
вань, під час яких не порушується жодна умова. 

Вис на перекладині на зігнутих руках 
Студентка стає на лаву або стілець і хватом зверху (долонями 

вперед) береться за перекладину зігнутими руками так, щоб 
підборіддя знаходилося над перекладиною (рис. 49). Коли вона 
зайняла вихідне положення і готова виконувати тест, подається 
команда "Можна", за якою студентка припиняє опиратись 
ногами і повисає на зігнутих руках (підборіддя знаходиться над 
перекладиною). Студентка не повинна торкатися перекладини. У 
разі торкання перекладини підборіддям або опускання 
підборіддя нижче неї, торкання до опори ногами тестування 
припиняється. 

Результатом тестування є час у секундах, протягом якого 
студентка зберігає положення вису на зігнутих руках. 

Рис. 49. Вис на перекладині 
на зігнутих руках 
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12.2. Приблизна програма 
для виконання нормативів з силових вправ 

Заняття 1 
Повільний біг 4-5 хв. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи 15-20 хв. 
Вдосконалення техніки виконання силових вправ (кожний 

студент звертає основну увагу на ті вправи, з яких він не може 
виконати контрольні нормативи). 

Комплекс стрибкових вправ на одній нозі (лівій, правій), на 
двох, вистрибування з присіду, стрибки у довжину з місця, 
стрибки на місці з обтяженням 15-20 хв. 

Лазіння по канату (жердині) в два і три прийоми; за 
допомогою рук, ноги вільно або "тримають кут"; вправи з 
гантелями, гирями, штангою, амортизаторами, з іншими 
предметами та на тренажерах і (мішки з піском, камені, 
дерев'яні бруски тощо) 15-20 хв. 

Піднімання і опускання ніг в тазостегнових суглобах на 
похилій лаві (рис. 50), ноги в колінних суглобах прямі. 
Піднімання тулуба з положення лежачи на похилій лаві, головою 
вниз (рис. 51). Виконати по 2-4 підходи до легкої втоми. 

Повільний біг 3-5 хв. з переходом на ходьбу. 

Рис. 50 Рис. 51 
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Заняття 2 
Повільний біг 3-5 хв. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи 15-20 хв. 
Вдосконалення техніки виконання силових вправ. 
Спеціально-підготовчі вправи (вибірково із заняття 1) 15-20 хв. 
Виконати 12-20 стрибків у довжину з місця, звертаючи увагу 

на техніку стрибка, а не на результат. 
Спеціальні рухові дії: підтягування на перекладині 

(чоловіки), вис на перекладині (жінки), згинання і розгинання 
рук в упорі лежачи, піднімання тулуба в сід з положення лежачи. 
Виконати 3-4 підходи 60 % від максимальних можливостей. 

Повільний біг 3-5 хв. з переходом на ходьбу. 

Заняття 3 
Повільний біг 3-5 хв. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи 12-15 хв. 
Вдосконалення техніки виконання силових вправ. 
Спеціально-підготовчі вправи 15-20 хв. 
Стрибки в довжину з місця: 8-12 спроб (80-85 % від 

максимального результату). 
Підтягування на перекладині (для чоловіків): 5 підходів по 4-

6 разів. Відпочинок 2-4 хв. 
Вис на перекладині (жінки): 5 підходів по 5-8 с. Відпочинок 

1-4 хв. 
Піднімання тулуба в сід: 3-4 підходи по 18-30 разів в 

середньому темпі (виконувати без зупинок). 
Згинання і розгинання рук в упорі лежачи: жінки - 5 підходів 

по 5-12 разів; чоловіки - 5-6 підходів по 12-24 рази. 
Повільний біг 3-5 хв. з переходом на ходьбу. 

Заняття 4 
Повільний біг 3-5 хв. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи, вправи на гнучкість, 

розслаблення 12-15 хв. 
Удосконалення техніки виконання силових вправ. 
Спеціально-підготовчі вправи 15-20 хв. 
Стрибки в довжину з місця: 8-10 спроб (80-90 % від 

максимального результату). 
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Підтягування на перекладині (чоловіки): 4 підходи по 5 -
7 разів. Відпочинок 2-3 хв. 

Вис на перекладині (жінки): 4 підходи по 6-10 с. Відпочинок 
1-3 хв. 

Піднімання тулуба в сід: 3-4 підходи по 20-34 рази в темпі 
виконання нормативу. Відпочинок до відновлення дихання. 

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи: жінки - 2 -
4 підходи по 7-14 разів; чоловіки - 5 підходів по 18-28 разів. 

Повільний біг 3-5 хв. з переходом на ходьбу. 

Заняття 5 
Повільний біг 3-5 хв. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи 12-15 хв. 
Вдосконалення техніки виконання силових вправ. 
Спеціально-підготовчі вправи 15-20 хв. 
Стрибки в довжину з місця: 6-8 спроб на техніку виконання; 

3-4 спроби на 85-90 % від максимального результату; 2 -
3 спроби на максимальний результат. 

Підтягування на перекладині (чоловіки): 4 + 5 + 6 + 7 + 8 разів. 
Відпочинок між підходами 2-3 хв. 

Вис на перекладині (жінки): 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 с. 
Відпочинок між підходами 1-3 хв. 

Піднімання тулуба в сід: для чоловіків - 15 + 18 + 21 + 24 + 27 ра-
зів в темпі виконання нормативу; для жінок - 15 + 17 + 19 + 21 + 
23 + 25 разів в темпі виконання нормативу. Відпочинок між 
підходами 2-5 хв. 

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи: жінки - 6 + 8 + 
10 + 12 + 14 разів; чоловіки - 14 + 17 + 20 + 23 + 26 разів. 
Відпочинок між підходами 2-4 хв. 

Повільний біг 3-5 хв. з переходом на ходьбу. 

Заняття 6 
Повільний біг 3-5 хв. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи 12-15 хв. 
Вдосконалення техніки виконання силових вправ. 
Спеціально-підготовчі вправи 15-20 хв. 
Стрибки в довжину з місця: 8-10 спроб (90-95 % від 

максимального результату). 
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Підтягування на перекладині (чоловіків): 3 підходи по 7-
8 разів. Відпочинок 2-3 хв. 

Вис на перекладині (жінки): 3 підходи по 8-12 с. Відпочинок 
1-3 хв. 

Піднімання тулуба в сід: жінки - 3 підходи по 25 разів в темпі 
виконання нормативу; чоловіки - 3 підходи по 30 разів в темпі 
виконання нормативу. Відпочинок до відновлення дихання. 

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи: жінки - 3 підходи 
по 12-14 разів; чоловіки - 4 підходи по 25-28 разів. 

Повільний біг 3-5 хв. з переходом на ходьбу. 

Заняття 7 
Повільний біг 3-5 хв. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи 12-15 хв. 
Вдосконалення техніки виконання силових вправ. 
Спеціально-підготовчі вправи 7-12 хв. 
Стрибки в довжину з місця: 4-5 спроб на максимальний 

результат. 
Підтягування на перекладині (чоловіки): 1 спроба на 

максимальний результат. 
Вис на перекладині (жінки): 2 спроби на максимальний 

результат. 
Піднімання тулуба в сід: 1 спроба на максимальний результат. 
Згинання і розгинання рук в упорі лежачи: 1 спроба на 

максимальний результат. 
Комплекс загальнорозвиваючих вправ за вибором. 
Повільний біг 3-5 хв. з переходом на ходьбу. 

Заняття 8 
Повільний біг 3-5 хв. 
Спеціальна розминка для виконання нормативів з силових 

вправ. 
Вдосконалення техніки виконання силових вправ. 
Спеціально-підготовчі вправи 7-12 хв. 
Стрибки в довжину з місця: 5-6 спроб на техніку виконання; 

3-4 спроби на максимальний результат. 
Підтягування на перекладині (чоловіки): 5 + 6 + 7 + 8 + 

5 разів. Відпочинок між підходами 2-3 хв. 
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Вис на перекладині (жінки): 5 + 7 + 9 + 11 + 5 с. Відпочинок 
між підходами 1-3 хв. 

Піднімання тулуба в сід: для чоловіків - 18 + 20 + 22 + 24 + 30 
разів в темпі виконання нормативу; для жінок - 17 + 19 + 19 + 21 
+ 28 разів в темпі виконання нормативу. Відпочинок між 
підходами 2-5 хв. 

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи: жінки - 8 + 8 + 
12 + 12 + 14 разів; чоловіки - 17 + 17 + 23 + 23 + 28 разів. 
Відпочинок між підходами 2-4 хв. 

Повільний біг 3-5 хв. з переходом на ходьбу. 

Заняття 9 
Повільний біг 3-5 хв. 
Спеціальна розминка для виконання нормативів з силових 

вправ. 
Вдосконалення техніки виконання силових вправ. 
Спеціально-підготовчі вправи 7-12 хв. 
Стрибки в довжину з місця: 3-5 спроб на техніку виконання; 

3-4 спроби на 85-90 % від максимального результату; 2 -
3 спроби на максимальний результат. 

Підтягування на перекладині (чоловіки): 5 + 5 + 5 + 5 + 
максимальна кількість разів. Відпочинок між підходами 2-3 хв. 

Вис на перекладині (жінки): 6 + 6 + 6 + 6 + максимальний 
час. Відпочинок між підходами 1-3 хв. 

Піднімання тулуба в сід: для чоловіків - 18 + 18 + 18 + 18 + 
максимальна кількість разів в темпі виконання нормативу; для 
жінок - 17 + 17 + 17 + 17 + максимальна кількість разів в темпі 
виконання нормативу. Відпочинок між підходами 2-5 хв. 

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи: жінки - 8 + 8 + 8 + 
8 + максимальна кількість разів; чоловіки - 18 + 18 + 18 + 18 + 
максимальна кількість разів. Відпочинок між підходами 2-4 хв. 

Повільний біг 3-5 хв. з переходом на ходьбу. 

Заняття 10 
Повільний біг 3-5 хв. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи 12-15 хв. 
Вдосконалення техніки виконання силових вправ. 
Спеціально-підготовчі вправи 7-2 хв. 
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Стрибки в довжину з місця: 4-5 спроб на техніку виконання, 
3-4 спроби на максимального результат. 

Підтягування на перекладині (чоловіки): 4-5 разів на техніку 
виконання, 1 спроба на максимальний результат. 

Вис на перекладині (жінки): 2 спроби на максимальний 
результат. 

Піднімання тулуба в сід: жінки - 12-15 с в швидкому темпі 
на техніку виконання, 1 спроба на максимальний результат; 
чоловіки - 14-18 с в швидкому темпі на техніку виконання, 
1 спроба на максимальний результат. 

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи: жінки 8-12 разів 
на техніку виконання, 1 спроба на максимальний результат; 
чоловіки 16-20 разів на техніку виконання, 1 спроба на 
максимальний результат. 

Комплекс загальнорозвиваючих вправ за вибором. 
Повільний біг 3-5 хв. з переходом на ходьбу. 
Примітка. Якщо студенти після додаткової підготовки 

(виконали навантаження 10 занять) і не змогли виконати силові 
нормативи, їм необхідно систематично продовжувати займатися 
силовими вправами, акцентувати увагу на відстаючих якостях, 
повторювати зміст занять 7-10. 

Зміст занять можна змінювати, зменшувати навантаження в 
тих вправах, якими добре володіє студент, більше звертати увагу 
на ті нормативи, які студент не може виконати. 
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Р озділ 13 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ 

ТА ШВИДКОСТІ В БІГУ 
НА КОРОТКІ ДИСТАНЦІЇ 

Протягом всього періоду навчання студентам неодноразово 
доводиться складати нормативи з бігу на 100 метрів, а також 
виконувати тест на оцінку спритності з човникового бігу 4x9 м, 
де швидкість також є одним із головних елементів успішного 
виконання. 

Щоб отримати відмінну або добру оцінку рівня фізичної 
підготовленості зі швидкості (біг на 100 м) студентам необхідно 
сформувати потребу у фізичному самовдосконаленні та 
регулярних активних заняттях фізичною культурою і спортом. 

Для виконання максимально швидких рухів, які необхідні 
при бігу на 100 м, від студентів вимагається, щоб вони вміли 
розслабляти м'язи, поєднувати роботу і відпочинок м'язів-
антагоністів, з високою раціональністю та координованістю 
дотримуватися технічного виконання рухів. 

Проведений аналіз результатів з бігу на 100 м протягом 
багатьох років показує, що позитивні оцінки отримують тільки 
26,8-41,3 % студентів. Розвиток швидкості у студентів є одним із 
самих важких процесів у фізичному удосконаленні. 

13.1. Техніка бігу на короткі дистанції 

У відповідності до умов державного тестування, 
спринтерський біг починають з положення високого старту, що 
дає змогу кожному студенту тренуватись без додаткового 
інвентарю. За командою "На старт" учасники тестування 
приймають положення високого старту на стартовій лінії й 
зберігають нерухомий стан. 

За командою "Руш" студенти повинні якнайшвидше подолати 
дистанцію, не знижуючи темпу бігу перед фінішем, без 
спеціальних кидків чи стрибків на самому фініші. Лише на 
останньому кроці можна нахилити тулуб уперед, тим самим 
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збільшити швидкість перетинання площини фінішу грудьми, але 
це має значення лише тоді, коли учасники мають рівні 
можливості і водночас набігають на фінішну стрічку. 

Результатом тестування є час подолання дистанції з точністю 
до десятої частини секунди. 

Біг на 100 м - це типова швидкісна вправа, яка 
характеризується великою інтенсивністю роботи. Бігати вміють 
усі, але не всі володіють технікою спортивного бігу. Якщо 
порівняти техніку бігу студентів з технікою бігу висококвалі-
фікованого спринтера, можна одразу помітити істотну різницю 
(неекономічні і скуті рухи, нога здебільшого ставиться прямою і 
з п'ятки, в момент відштовхування опорна нога повністю не 
випрямляється в колінному суглобі, форма такого бігу нагадує 
біг на напівзігнутих ногах, порушується плавність, а також 
прямолінійність руху). 

Біг спортсмена відрізняється вільністю та економністю рухів, 
м'якою постановкою ноги на доріжку для поштовху, повним 
випрямленням опорної ноги в момент відштовхування, 
незначним нахилом тулуба, плавним прямолінійним просуван-
ням вперед. 

Для успішного складання нормативу потрібно оволодіти 
високим рівнем швидкісно-силових якостей і координації, 
умінням розслабляти м'язи в поєднанні зі спеціальною 
витривалістю та досконалою технікою бігу. 

Техніку бігу на короткі дистанції умовно поділяють на 
чотири фази: 

а) старт; 
б) стартовий розбіг; 
в) біг по дистанції; 
г) фініш. 
Тому перед оволодінням технікою бігу студенти повинні 

отримати певну загальну й спеціальну фізичну підготовку. Для 
цього можна використовувати різні спортивні ігри, біг, стрибки, 
елементи гімнастики та аеробіки, загальні й спеціальні вправи. 

Головним елементом бігу є активне проштовхування (задній 
поштовх), яке поєднується з випереджаючим швидким 
винесенням вперед-угору зігнутої в коліні махової ноги. У фазі 
польоту махову ногу випрямляють і опускають униз на передню 
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частину стопи, а поштовхову ногу згинають. В момент торкання 
землі ногу з метою амортизації поштовху згинають у коліні. У 
фазі вертикалі стопа майже торкається доріжки п'яткою, опорна 
нога зігнута в коліні, тулуб нахилений вперед; все тіло 
розслаблене і готове до наступного поштовху. 

Тіло має перебувати у вертикальному положенні або трохи 
нахилене вперед, голова тримається прямо, підборіддя ледве 
опущене, погляд спрямовано вперед. 

В бігу на короткі дистанції руки зігнуті в ліктьових суглобах 
та енергійно рухаються вперед у середину і назад назовні з 
великим розмахом в плечах і зміною кута ліктьових суглобів. 
Руки допомагають бігуну просуватися вперед. Кут згинання 
руки в ліктьовому суглобі повинен змінюватися таким чином: 
при русі вперед він зменшується, назад - збільшується. 

Особливу увагу як при навчанні, так і при вдосконаленні бігу 
необхідно звертати на правильний ритм дихання. Дихати треба 
через ніс і напіввідкритий рот глибоко і ритмічно, видихи мають 
бути повні й інтенсивні. Глибоке ритмічне дихання необхідно 
розвивати й при виконанні загальнорозвиваючих і спеціально-
підготовчих вправ. Правильна постановка дихання значною 
мірою допоможе швидкому досягненню кращих результатів. 
Виконання вправ на швидкість ставить також високі вимоги до 
м'язів, зв'язок та сухожиль. 

13.2. Помилки при бігу на короткі дистанції 
і способи їх виправлення 

Недостатнє випрямлення ноги в момент поштовху 
Причиною цієї помилки може бути мала рухомість в 

колінному суглобі, слаборозвинуті м'язи стегна і гомілки, а 
також зв'язки кульшового суглоба. 

Для виправлення цієї помилки корисні такі вправи: 
1) під час пробіжки зосередити увагу на правильному 

виконанні відштовхування; 
2) стрибкоподібний біг - почергове відштовхування правою і 

лівою ногами з рухом рук, як при бігу. Звернення уваги на повне 
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випрямлення опорної ноги і на закінченість відштовхування 
ступнею; 

3) ходьба з високим підніманням стегна. Звернення уваги на 
цілковите випрямлення опорної ноги і нахил тулуба вперед; 

4) ходьба випадами; 
5) біг з високим підніманням стегна (таз тримати високо, 

ноги ставити на носок і паралельно, плечі не піднімати). Руки 
зігнуті, як при бігу. Швидкість просування вперед, а також 
частота рухів різна; 

6) те ж саме, з поступовим переходом на біг з прискоренням; 
7) біг поштовхами через один крок. Звернення уваги на повне 

випрямлення опорної ноги і виведення таза вперед-угору; 
8) біг поштовхами через два кроки на третій. Звернення уваги 

на відштовхування і м'якість приземлення на махову ногу; 
9) біг на гору. Звернення уваги на закінченість заднього 

поштовху; 
10) біг з високим підніманням стегна в ямі з піском; 
11) потрійні, п'ятиразові й інші багаторазові стрибки. 

Надмірний нахил тулуба вперед - "падаючий біг" 
Великий нахил тулуба вперед обмежує винесення стегна 

махової ноги вперед; крок стає неприродно коротким, що 
ускладнює просування. 

Для виправлення цієї помилки необхідно застосовувати такі 
вправи: 

1) біг під уклон з відхиленням плечей назад; 
2) ходьба з високим підніманням стегна. При цьому звертати 

увагу на правильний нахил тулуба вперед; 
3) біг з високим підніманням стегна і незначним просуван-

ням вперед, руки на поясі (великим пальцем наперед); 
4) біг з викиданням прямих ніг вперед (плечі далеко 

відхилені назад); 
5) біг у повільному і середньому темпі з палицею, закладе-

ною ззаду між ліктьовими суглобами. Тулуб прямий. 

Нахил тулуба назад 
Це призводить до так званого "гарцюючого" бігу. При цьому 

рух ніг відбувається попереду проекції ваги тіла з 
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уповільненням просування вперед, рух рук спереду перед 
підборіддям. 

Ця помилка є наслідком слабкості м'язів черевного преса. 
Для її усування необхідно робити невеликий нахил вперед, а 
також застосовувати такі вправи: 

1) ходьба з високим підніманням стегна. Звертати увагу на 
правильний нахил тулуба вперед; 

2) ходьба випадами з нахилом тулуба вперед; 
3) біг з високим підніманням стегна в упорі з великим 

нахилом вперед; 
4) біг на гору великої крутизни з максимальним нахилом 

тулуба вперед до торкання ґрунту руками; 
5) стрибкоподібний біг на гору; 
6) біг з низького старту з великим нахилом голови вперед-униз; 
7) вправи для розвитку м'язів черевного преса і спини; 
8) біг проти вітру. 

Розхитування тулуба з боку на бік 
Ця помилка виникає внаслідок широкої постановки ступенів 

при бігу, повертання носків назовні. Бокове хитання тіла 
неминуче, але воно повинно бути мінімальним. Надмірне 
розхитування призводить до непродуктивного витрачання сил і 
порушення плавності та прямолінійності бігу. 

Для виправлення цієї помилки практикують пробіжки на 50-
100 м по лініях бігової доріжки, а також прискорену ходьбу з 
постановкою ступенів носками всередину. 

Скованість рухів 
Ця помилка є наслідком невміння розслабляти ті групи м'язів, 

які не беруть безпосередньої участі у виконанні руху. 
Для виправлення цієї помилки рекомендуються такі вправи: 
1) біг з закладеними за спину руками; 
2) вільний рух руками, як при бігу, стоячи на місці, ноги 

нарізно з невеликим нахилом тулуба вперед; 
3) дріботливий біг - почергова постановка махової ноги на 

носок з наступним ледь помітним торканням п'яткою. Опорна 
нога повинна повністю випрямлятися в колінному суглобі; 

142 



Основи розвитку фізичних якостей студентів 

4) розмахування вільно опущеними руками за рахунок 
поворотів тулуба; 

5) дріботливий біг з переходом на звичайний і на 
прискорення; 

6) дріботливий біг з переходом на звичайний і з звичайного 
на дріботливий (з багаторазовим повторенням); 

7) дріботливий біг вниз по сходинках стадіону або парку; 
8) стрибки на місці або з просуванням вперед на двох (і 

одній) ногах, з вільно опущеними і розслабленими руками; 
9) рух зігнутими руками, як при бігу, тримаючись за кінці 

рушника, ременя або скакалки, перекинутої через шию; 
10) стоячи на одній нозі на лаві: а) другою вільно 

погойдувати; б) підняти вільну ногу вперед і опустити до 
повного "затухання" руху ноги; 

11) біг під ухил, біг "за інерцією"; 
12) біг за вітром. 

Недостатнє піднімання стегна махової ноги 
Ця помилка пояснюється недостатнім махом ноги вперед-

угору, раннім розгинанням гомілки і слабкістю м'язів, що 
піднімають стегно (особливо при втомлені), а також може 
виникати внаслідок надмірного нахилу тулуба вперед. 

Для виправлення помилки доцільно використовувати такі 
вправи: 

1) ходьба з підніманням стегна вище рівня горизонталі (тулуб 
майже прямий); 

2) біг з високим підніманням стегна з різною швидкістю 
просування вперед; 

3) біг з високим підніманням стегна, стоячи в упорі (стінка, 
бар'єр, гімнастична стінка тощо); 

4) біг з високим підніманням стегна в ямі з піском; 
5) підскоки на матах з підтягуванням поштовхової ноги до 

грудей; 
6) вправа на місці - піднімання стегна з обтяженням; 
7) стоячи на лаві з опорою руками на жердину брусів, махова 

нога позаду, винесення стегна вперед-угору з гирею, 
підвішеною до кульшового суглоба; 

8) стрибкоподібний біг; 
9) стрибкоподібний біг вгору; 
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10) біг по глибокому снігу. 

Надмірне викидання гомілки вперед 
Ця помилка зустрічається у бігунів, які намагаються штучно 

подовжити крок, внаслідок чого нога, розгинаючись в колінному 
суглобі, викидається вперед. Ступня в момент приземлення дає 
човгаючий звук, а тіло зазнає різкого струсу. При цьому 
порушується плавність та еластичність бігу. 

Для усунення цієї помилки застосовують такі вправи: 
1) ходьба з високим підніманням стегна, звертаючи увагу на 

опускання махової ноги "загрібаючим" рухом; 
2) ходьба випадами; 
3) біг з закиданням гомілки назад-угору; 
4) біг з закиданням гомілки і торканням п'яткою сідничних 

м'язів (при цьому не можна виводити стегно махової ноги 
поперед вертикальної лінії тазу). Ступню треба ставити на 
доріжку "накриваючим" рухом; 

5) стоячи на місці, піднімати стегно вгору з наступним 
м'яким опусканням "загрібаючим" рухом гомілки і ступні. 

Неправильний рух рук 
У русі рук спостерігаються такі помилки: 
а) надмірне розмахування руками з боку на бік в лицьовій 

площині; б) незначне згинання в ліктьовому суглобі; в) надмірне 
відведення ліктів від тулуба. 

Для виправлення цих помилок застосовують такі вправи: 
1) рух руками, як при бігу, стоячи на місці, ноги нарізно, 

тулуб трохи нахилений вперед; 
2) рух руками, як при бігу, стоячи на місці з рушником або 

ременем, перекинутим через шию (тримати за краї на рівні 
пояса); 

3) рух руками, як при бігу, стоячи на місці, кисті догори, 
пальці зігнуті. 

13.3. Методика оволодіння технікою бігу 

При навчанні та вдосконаленні техніки бігу на короткі 
дистанції слід звернути увагу на ліквідацію найбільш 
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характерних помилок, яких припускаються студенти, а також 
збільшити обсяг засобів при розв'язанні цих складних завдань. 
В методиці розвитку швидкості можна виділити два напрямки: 

1. цілісне виховання швидкості у відповідному русі; 
2. аналітичне вдосконалення окремих факторів, які вплива-

ють на максимальну швидкість руху. 
Тому до самостійних занять з розвитку швидкості можна 

переходити лише після оволодіння технікою бігу з середньою 
швидкістю, оскільки техніка спринтерського бігу має багато 
схожого з бігом на середні дистанції. 

Починаючи підготовку з удосконалення спринтерського бігу, 
потрібно враховувати методичні поради, які суттєво впливають 
на ефективність тренувального процесу. 

1. Головними засобами розвитку швидкості є короткочасні 
вправи, які виконуються з максимально можливою швидкістю і з 
граничною частотою рухів. Тобто інтенсивність є вирішальним 
фактором при розвитку швидкості. Однак потрібно знати, що 
темп рухів збільшується до тих пір, поки не виникає зайва 
напруженість. Тому підвищення швидкості повинно йти у 
відповідності до рівня оволодіння технікою. Тривалість таких 
вправ не повинна перевищувати 3-10 с, а довжина відрізку - 20-
80 м. Заняття слід організовувати так, щоб швидкісним вправам 
не передувала будь-яка утомлива робота. 

2. Відрізок часу між виконанням повторних навантажень 
повинен забезпечити оптимальне відновлення працездатності. 
Відрізок відпочинку не повинен бути тривалим, щоб збудження 
нервової системи не встигло згаснути. Всяка наступна вправа 
повинна виконуватись в період підвищеної працездатності. 
Встановлено, що цій фазі відповідає період відновлення ЧСС до 
105-115 за 1 хв. Якщо підготовка знаходиться на достатньому 
рівні, то загальну кількість повторень треба виконувати серійно. 

3. Загальний обсяг навантаження, як в одній вправі, так і в 
серії повинен бути невеликим і виконуватись до тих пір, поки 
сам темп виконання тренувальних вправ не почне знижуватися. 
Тобто, всі вправи повинні виконуватись при оптимальній 
працездатності центральної нервової системи. При цьому 
тренуватися потрібно лише доти, поки не настала втома. 
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4. В кожному наступному тренуванні, в кожній спробі, в 
кожному повторенні вправи за рахунок вольової мобілізації 
потрібно намагатись показати найкращий результат, перевер-
шити свою максимальну швидкість. 

5. Вправи повинні бути настільки добре засвоєні, щоб під час 
руху основні вольові зусилля були направлені не на спосіб, а на 
швидкість виконання. 

Разом з тим, швидкість рухів можна значно покращити за 
рахунок розвитку сили м'язів. Цей показник буде підвищуватися 
лише тоді, коли більш продуктивно використовуватимуться 
еластичні якості м'язів, пам'ятаючи, що попередньо оптимально 
розтягнутий м'яз скорочується з більшою силою та швидкістю. 
В зв'язку з цим, корисним буде виконання вправ у поєднанні 
розтягування м'язів з наступним їх напруженням і скороченням. 
При цьому потрібно також навчити студентів розслабляти м'язи-
антагоністи, які не задіяні в активній роботі. 

Розвиток швидкості потребує також правильного викорис-
тання таких методів: 

1. Багаторазового повторення вправ на заняттях в нормальних 
умовах (так званий основний метод розвитку швидкості). 

При його використанні розрізняють два варіанти: 
а) використання вправ з поступово наростаючою швидкістю, 

яка досягає до максимально можливої; 
б) збільшення максимальної інтенсивності робочих зусиль 

одразу ж на початку виконання вправ. 
2. Виконання вправ в ускладнених умовах (біг вгору, біг з 

обтяженнями, біг по піску тощо). 
3. Виконання вправ в полегшених умовах з більшою 

швидкістю, в більш високому темпі (біг скороченими і 
частішими кроками, біг за допомогою тяги, біг на місці в упорі, 
виконання бігу по доріжці з нахилом 2-3° тощо). 

Техніка бігу на короткі дистанції має свої відмінності. Вона 
характеризується максимальною інтенсивністю, короткочасніс-
тю та потужністю роботи рухового апарату. Добра реакція на 
старті дозволяє одразу розвинути швидкість, а добра фізична 
підготовка - підтримати її на дистанції без уповільнення на 
фініші. 
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Для цього застосовують ряд спеціальних підготовчих вправ, 
які за своїм характером і руховою структурою близькі до бігу, 
або ж відтворюють окремі елементи бігових рухів. Доступність, 
емоційність та практична цінність цих вправ робить їх 
незамінними засобами для більш правильного оволодіння 
технікою бігу. Тому основним завданням при вдосконаленні 
техніки спортивного бігу є правильний підбір, послідовність 
застосування спеціальнопідготовчих вправ. 

13.4. Спеціально-підготовчі вправи 

Біг з високим підніманням стегна 
При відштовхуванні опорної ноги стегно махової ноги 

піднімається вище горизонталі, плечі вільні, руки зігнуті в 
ліктях, опорна нога і тулуб становлять одну лінію. Цю вправу 
спочатку виконують, стоячи на місці, потім у русі кроком і бігом 
у повільному, середньому і швидкому темпах. Положення рук 
різне: вони або вільно опущені, або на поясі, або закладені за 
спину. 

Виконуючи вправу, необхідно звертати увагу на повне 
відштовхування ступні від поверхні до остаточного випрямлення 
опорної ноги, не розводячи коліна в сторони, не відхиляючи 
тулуб назад, не піднімаючи плечей і не торкаючись п'яткою 
ґрунту при постановці ступні. 

Біг поштовхами і стрибками в положенні "кроку" 
Почергово відштовхуючись ступнею і випрямляючи ногу в 

колінному суглобі, махову ногу енергійно виносять високо 
піднятим стегном уперед при відштовхуванні від ґрунту, руки 
активно допомагають виконанню рухів, як при бігу. 

Для оволодіння цією вправою спочатку виконують ходьбу 
випадами, акцентуючи перехід через всю ступню на носок. 
Потім виконується біг поштовхами спершу вгору при великому 
куті відштовхування і малому кроці з поступовим зменшенням 
кута відштовхування і збільшенням довжини та частоти кроків у 
різному темпі. Особливу увагу при виконанні вправи потрібно 
звертати на повне розгинання поштовхової ноги (стегно, коліно, 
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ступня), що є основою у відтворенні заднього поштовху при 
бігу. 

Вправу слід виконувати без скутості плечового пояса. 

Біг з високим підніманням стегна і наступним "загрібаючим" 
рухом гомілки назад 

При відштовхуванні опорною ногою махову ногу виносять 
вперед до рівня горизонталі з наступним рухом гомілки вперед і 
опусканням униз "загрібаючим" рухом. 

На початку навчання виконують ходьбу з високим підніман-
ням стегна і активним його опусканням "загрібаючим" рухом, 
"човгаючи" ступнею іншої ноги об доріжку. Цю саму вправу 
виконують у бігу в повільному, середньому і швидкому темпах, 
причому основну увагу звертають на правильне виконання 
швидкого "загрібаючого" руху ступнею вниз з постановкою її 
трохи позаду проекції центра ваги тіла на доріжку і на своєчасне 
виведення гомілки вперед. 

Дріботливий біг 
Почергова постановка ноги на носок з наступним ледь 

помітним торканням п'яткою. Опорну ногу при цьому повністю 
випрямляють, щоб вона становила одну пряму лінію з тулубом. 

Вправу виконують з положення стоячи на місці з почерговим 
перенесенням ваги тіла з однієї ноги на іншу, не відриваючи 
носка від ґрунту; потім, подаючи плечі і тулуб вперед, перейти 
на біг, подовжуючи крок до півметра і доводячи зміну ніг до 
великої частоти. Біг спочатку виконують у повільному темпі, 
потім в середньому і швидкому. 

Виконуючи цю вправу, необхідно звертати увагу на повне 
випрямлення опорної ноги в колінному суглобі при її опусканні. 
Тулуб при цьому нахиляють трохи вперед, але не відводячи таза 
назад. Носки на початку вправи потрібно ставити паралельно, а 
з подовженням кроку і переходом на біг - по одній лінії. 

Біг по позначках 
При роботі над підвищенням абсолютного рівня дистанційної 

швидкості в бігу необхідно пам'ятати, що вона залежить від 
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оптимального співвідношення частоти та довжини кроку (7-
8,5 ступней). 

Для оволодіння цією вправою необхідно зробити на доріжці 
позначки. Для цього може бути використана крейда, папір, липка 
стрічка. Позначки встановлюються на відстані, більшій за 
довжину Вашого кроку - при потребі збільшити довжину кроку, і 
на відстані, меншій від довжини кроку - якщо необхідно 
підвищити частоту кроків. 

Вправу виконують з попереднього розбігу 10-15 м до першої 
позначки. Виконуючи вправу з "укороченими" кроками, 
необхідно звернути увагу на більш активне зведення стегон та 
пружну поставу ноги на доріжку. При розвитку довжини кроку 
звертають увагу на те, щоб біг не переходив у стрибки. Для 
цього поступово збільшують відстань між позначками і головну 
увагу звертають на активне виведення стегна вперед-вверх та 
активне проштовхування. 

Біг з виносом прямих ніг вперед, відштовхуючись стопою 
Відштовхуючись ступнею, нога ледь зігнута в коліні, вільно 

виноситься вперед, після цього пружно та ставиться прямою на 
доріжку, починаючи з передньої частини стопи і ближче до 
проекції загального центру ваги, щоб зменшити гальмуючу дію 
попереднього кроку. Тулуб дещо нахиляється уперед, голова 
тримається прямо, підборіддя злегка опущене. 

Для оволодіння цією вправою спочатку її виконують у ходьбі, 
активно ставлячи пряму ногу спереду і ніби "натягуючи" 
доріжку на себе, при цьому активно підіймаються на стопі. Руки 
широко і активно рухаються вперед-всередину, назад-назовні. 

Після оволодіння технікою вправи в ходьбі переходять до 
виконання її в бігу. В подальшому цю вправу виконують з 
попереднього невеликого розбігу, звертаючи увагу на правильне 
виконання активного "загрібаючого" руху прямою ногою назад-
вниз. 

Також пропонується широко використовувати додаткові 
вправи для розвитку та вдосконалення швидкісно-силових 
якостей: 

1. Стрибки на одній нозі з просуванням вперед, по 
сходинках вгору та вперед, зі зміною положень ніг. 
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2. Піднімання на передню частину ступні з обтяженням. 
3. Вистрибування з напівприсіду та повного присіду. 
4. Стрибки з підтягуванням прямих чи зігнутих ніг. 
5. Стрибки з висоти 40-50 см з подальшим стрибком 

вперед або вгору. 
6. Поштовх набивного м'яча від грудей вгору. 
7. Потрійні та п'ятиразові стрибки з місця. 
8. Стрибки у довжину з розбігу 5-7 кроків. 
9. Стрибки по піску, снігу, у воді. 
10. Вистрибування на предмети заввишки 50-100 см. 
11. Пружне відхилення назад, стоячи на колінах. 
12. Швидке випрямлення тулуба зі штангою в руках, на 

плечах, з партнером на плечах, піднімання штанги на груди, 
ривки штанги. 

13. Викидання набивного м'яча вгору з вистрибуванням із 
напівприсіду. 

14. Поштовхи набивного м'яча двома руками від грудей у 
стіну. 

15. Поштовхи штанги вгору зі зміною положень ніг у 
швидкому темпі. 

16. Темпові напівприсіди зі штангою чи партнером на 
плечах. 

17. Біг проти вітру або подолання опору гумового 
амортизатора. 

18. Піднімання стегна з обтяженням (мішок з піском, диск 
від штанги, гиря). 

19. Багаторазові вистрибування з гирею в руках. 
20. Ходьба випадами з обтяженням на плечах. 
21. Вставання на одній нозі з обтяженням на підвищення з 

наступним опусканням. 

13.5. Приблизна програма 
для виконання нормативу бігу на 100 м 

Заняття 1 
Повільний біг 800-1500 м. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи 15-20 хв. 
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Повторний біг: 60 м (60 % від максимальної інтенсивності); 
50 м (80 % інтенсивності), 2-3 х 30 м максимальні прискорення. 

Спеціальні бігові вправи: біг з високим підніманням стегна, 
дріботливий біг, біг стрибками на одній нозі. Виконати кожну 
вправу 2 рази по 30 м. 

Повільний біг 5-7 хв. 
Заняття 2 
Повільний біг 800-1500 м. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи 15-20 хв. 
Повторний біг 2-3 х 60-80 м (60 % інтенсивності), звернути 

увагу на вільний біг, просування вперед. Виконати 2 серії. 
Спеціальні бігові вправи: біг з високим підніманням стегна, 

біг поштовхами, дріботливий біг, біг з прямими ногами. 
Виконати 2 серії по 30 м. 

Рухи руками, як при бігу, 3 х 10-15 с у різному темпі. 
Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 3 
Повільний біг 800-1200 м. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи 12-15 хв., вправи на 

гнучкість, розслаблення. 
Спеціальні бігові вправи: дріботливий біг, біг з закиданням 

гомілок назад, біг з високим підніманням стегна, біг поштов-
хами. Виконати 2 серії по 30 м. 

Повторний біг: 100 м, 80 м (60 % інтенсивності); 2-3 х 50 м 
(80 % інтенсивності). Слідкувати за поставою, розслабленістю 
рухів. 

Стрибки на одній нозі 3-4 х 40 м. Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 4 
Повільний біг 10-12 хв., звертаючи увагу на елементи 

техніки. 
Вправи на гнучкість - 15 хв. 
Прискорення 4-5 х 40 м. 
Стрибки в довжину з місця 6-8 разів. 
Біг з прискоренням на 80 м, переходячи в біг за інерцією -

4 рази. 
Біг стрибками 2 х 20 м. 
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Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 5 
Повільний біг 800-1500 м. 
Вправи на гнучкість, рухливість в суглобах 15 хв. 
Спеціальні бігові вправи: дріботливий біг, біг з високим 

підніманням стегна, біг з закиданням гомілок назад, біг 
поштовхами, біг з високим підійманням стегна і наступним 
"загрібаючим" рухом гомілки назад. Виконати 2 серії по 40 м. 

Біг з прискоренням 3 х 40 м. Старти 4-5 х 20 м. 
Біг з максимальною швидкістю 3 х 30 м. 
Стрибки з місця (потрійний, п'ятиразовий) з положення 

"Увага". Виконати по 4 рази. 
Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 6 
Повільний біг 800-1200 м. 
Вправи на розвиток сили м'язів рук, ніг, спини - 15 хв. 
Біг на 80 м (60 % інтенсивності); 60 м (80 % інтенсивності); 

40 м (з максимальною інтенсивністю). 
Біг зі старту в нахилі 5-6 х 15 м. Виконання команд "На 

старт", "Увага" 5-6 разів. 
Біг з високого старту 5 х 20 м. 
Біг з прискоренням 4 х 30 м. 
Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 7 
Повільний біг 800-1500 м. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи - 15 хв. 
Повторний біг зі збільшенням частоти кроків 4-5 х 40-50 м. 
Біг з високого старту 4-5 х 20 м. 
Повторний біг на відрізках 100 + 80 + 60 м (60; 75; 90 % 

інтенсивності). Виконати 1-2 серії. 
Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 8 
Повільний біг 800-1200 м. 
Вправи на гнучкість, рухливість у суглобах - 15 хв. 
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Спеціальні бігові вправи: біг з закиданням гомілок назад, 
дріботливий біг, біг з високим підніманням стегна, біг 
поштовхами, біг з прямими колінами. Виконати 2 серії по 30 м. 

Біг з високого старту за сигналом 4-5 х 20-30 м. 
Біг з максимальною швидкістю 2 х 20 м, 2 х 30 м. 
Стрибки та стрибкові вправи. 
Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 9 
Повільний біг 800 м. 
Вправи на гнучкість, рухливість у суглобах - 15 хв. 
Спеціальні бігові вправи: біг з закиданням гомілок назад, 

дріботливий біг, біг з високим підніманням стегна, біг 
поштовхами, біг з прямими колінами. Виконати 2 серії по 30 м. 

Біг з високого старту за сигналом 30 м. 
Біг з максимальною швидкістю 30 м. 
Контрольний біг 100 м. 

Повільний біг з переходом на ходьбу 7-9 хв. 

Заняття 10 
Повільний біг 800-1200 м. 
Вправи на гнучкість, рухливість у суглобах - 15 хв. 
Спеціальні бігові вправи: біг з закиданням гомілок назад, 

дріботливий біг, біг з високим підніманням стегна, біг поштов-
хами, біг з прямими ногами. Виконати 1 серію по 20-25 м. 

Біг з високого старту за сигналом 20 м. 
Біг з максимальною швидкістю 25 м. 
Контрольний біг 100 м. 
Повільний біг з переходом на ходьбу 7-9 хв. 
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Розділ 14 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИТРИВАЛОСТІ 
В БІГУ НА ДОВГІ ДИСТАНЦІЇ 

Протягом всього періоду навчання студентам необхідно 
складати нормативи, а також виконувати тести на оцінку 
витривалості з бігу на 3000 м (чоловіки) та 2000 м (жінки). 

Біг - одна із найбільш досліджених наукою вправ, які 
використовує людина. Його визнано вправою номер один, що 
найбільш позитивно впливає на здоров'я людини. Піший та 
лижний переходи, туристичні походи, плавання на довгі 
дистанції, їзда на велосипеді також сприяють розвитку 
витривалості. За умови систематичних тренувань значно 
поліпшується загальне самопочуття, зростає рівень 
витривалості, зміцнюється стан нервової, серцево-судинної та 
дихальної систем, знижується маса тіла і, як наслідок, 
підвищується фізична та розумова працездатність. 

Щоб отримати позитивну оцінку рівня фізичної підготовле-
ності з витривалості, студентам потрібно володіти технікою бігу, 
мати високий рівень як загальної, так і спеціальної витривалості. 

Проведений аналіз показує, що рівень витривалості студентів 
є однією з слабких ланок їх фізичного розвитку. Позитивні 
оцінки більшість студентів отримує тільки після спеціальних 
тренувань, направлених на розвиток витривалості, а саме -
занять оздоровчим бігом, відвідування додаткових занять 
фізичними вправами, спортивними іграми, аеробікою, лижним 
спортом, спортивним орієнтуванням тощо. 

Виконання тесту з витривалості проводиться тільки після 
спеціальної розминки в спортивному одязі та взутті. 

За командою "На старт" студенти стають до стартової лінії в 
положення високого старту. Коли всі готові до старту, за 
командою "Руш" (або за пострілом) починають біг, намагаючись 
якомога швидше закінчити дистанцію. У разі потреби 
дозволяється переходити на ходьбу. Результатом тестування є час 
подолання дистанції з точністю до секунди. 
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Для побудови навчально-тренувального процесу з бігу на 
витривалість необхідно визначити рівень спеціальної фізичної 
підготовленості студентів 

14.1. Визначення рівня 
спеціальної фізичної підготовленості студентів 

Фізичну підготовленість студентів можна поділити на п'ять 
рівнів. Визначення вихідного рівня фізичної підготовленості має 
важливе значення при плануванні рухового режиму студентів, 
аналізу рівня їх підготовленості, складанні програм тренувань, а 
також при оцінюванні ефективності дії тренувальних занять на 
організм. Одним із ефективних методів визначення рівня 
витривалості є державні тести з бігу на 2000 і 3000 м. 

Досить інформативним є варіант тесту - 12-хвилинний біг за 
К.Купером [38]. Цей тест передбачає подолання максимально 
можливої відстані на рівній місцевості за 12 хв. будь-яким 
способом (біг, ходьба). Результати тестів взяті тільки з 
врахуванням віку студентської молоді (табл. 18). 

Таблиця 18 
Оцінка рівня фізичної підготовленості 

за 12-хвилинним тестом ходьби і бігу [38] 

Рівень фізичного 
стану 

(вік до 30 років) 

Подолання відстані, км за 12 хв. Рівень фізичного 
стану 

(вік до 30 років) чоловіки жінки 

Дуже поганий менше 1,6 менше 1,5 
Поганий 1,6-1,9 1,5-1,84 

Задовільний 2,0-2,4 1,85-2,15 
Добрий 2,5-2,7 2,16-2,64 

Відмінний 2,8 і більше 2,65 і більше 
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14.2. Техніка бігу на довгі дистанції 

Техніка бігу - це найбільш раціональні рухи бігуна, які 
сприяють швидкому подоланню дистанції з меншим витрачанням 
енергії. Принципіальної різниці між бігом на короткі і довгі 
дистанції немає. Всі рухи під час бігу на довгі дистанції 
відрізняються від рухів бігунів на короткі дистанції тим, що вони 
значно менш енергійні та швидкість бігу звичайно на багато 
менша. 

Техніку бігу характерні також індивідуальні особливості бігуна; 
будова його тіла, розвиток фізичних якостей (витривалості, 
швидкості, швидкісно-силових можливостей, координації та 
спритності, гнучкості). Враховуючи біомеханічні характеристики, 
слід дотримуватись найбільш оптимальних і загальних положень 
техніки бігу. Під час бігу нога ставиться на передню частину ступні 
або зовнішнє її склепіння. Після того, як нога стане на опору і 
трохи зігнеться в коліні, вона одразу ж починає випростуватися і 
штовхає бігуна вперед. Як тільки закінчується поштовх, нога 
одразу ж відривається від опори і сильним махом виноситься 
вперед, згинаючись при цьому в коліні (коліно не підноситься так 
високо, як в бігові на короткі дистанції). Після того, як воно 
досягне вищої точки, нога починає розгинатися і ставиться на 
опору (рис. 52). Далі всі рухи повторюються. 

Під час бігу тіло трохи нахилене вперед (в межах 80-85°). Саме 
в такому положенні легко зберігати природну довжину кроків, 
оскільки більший нахил тулуба призводить до зменшення кроків. 
Слід також уникати відхилення тулуба назад. Руки повинні бути 
зігнуті в ліктях (кутом в межах 90°) і трохи розведені в сторони, 
легко і розмірено рухатися вперед-назад в такт рухам ніг, 
допомагаючи зберігати рівновагу. Кисті рук розслаблені, пальці 
легко зігнуті. Дихання ритмічне носом і ротом. 

Рис. 52. Техніка бігу на довгі дистанції 
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14.3. Приблизна програма для виконання 
нормативу з бігу на 2000 м (жінки) 

Заняття 1 (понеділок) 
Ходьба з поступовим переходом на біг 200-300 м. 
Повільний біг 500-800 м. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи 15-20 хв. 
Спеціальні вправи бігуна 5-6 х 25-30 м. 
Вдосконалення техніки бігу на довгі дистанції (положення 

тулуба, рухи руками, виконання високого старту за командою 4-
5 разів). 

Розвиток витривалості: 4-6 х 400 м (ЧСС 145-150 за 1 хв.). 
Повторний відрізок бігу виконується через 100-200 м ходьби до 
відновлення ЧСС до 120-125 за 1 хв. 

Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 2 (середа) 
Повільний біг 500-800 м. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи 15-20 хв. 
Спеціальні бігові вправи: біг з високим підніманням стегна, 

дріботливий біг, біг стрибками на одній нозі. Виконати кожну 
вправу 2 рази по 25-30 м. 

Освоєння техніки бігу на довгі дистанції: старт, початок бігу, 
техніка бігу на дистанції, біг на поворотах. 

Повторний біг: 4-7 х 400 м (ЧСС 150 за 1хв.). Після кожного 
відрізку бігу ходьба в легкому темпі до відновлення ЧСС 125 за 
1 хв. 

Вправи для розтягування м'язів ніг та спини 10-12 хв. 
Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 3 (п'ятниця) 
Повільний біг 500-800 м. 
Вправи на розтягування м'язів ніг і спини 7-8 хв. 
Спеціальні бігові вправи: біг поштовхами, дріботливий біг, 

біг з випрямленими колінами. Виконати 2 серії по 30-35 м. 
Вдосконалення техніки бігу на поворотах в повільному, 

середньому і високому темпах (3 х 100 м). 
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Повторний біг 4-7х500 м (ЧСС 150 за 1 хв.), звернути увагу 
на вільний біг, просування вперед. Після кожного відрізку бігу 
ходьба в легкому темпі до відновлення ЧСС 125 за 1 хв. 

Комплекс стрибкових вправ (на одній нозі, на двох, 
вистрибування з присіду, стрибки у довжину з місця, з короткого 
розбігу). 

Рухи руками, як при бігу, 3 х 10-15 с у різному темпі. 
Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 4 (понеділок) 
Повільний біг 500-800 м. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи 12-15 хв., вправи на 

гнучкість, розтягування. 
Спеціальні бігові вправи: дріботливий біг, біг з закиданням 

гомілок назад, біг з високим підніманням стегна, біг 
поштовхами. Виконати 2 серії по 30 м. 

Повторний біг 3-4 х 800 м (ЧСС 150 за 1 хв.). Слідкувати за 
поставою, розслабленістю рухів. Після кожного відрізку бігу 
ходьба в легкому темпі до відновлення ЧСС 125 за 1 хв. 

Стрибки на одній нозі 3-4 х 20 м. 
Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 5 (середа) 
Повільний біг 5-7 хв., звертаючи увагу на елементи техніки. 
Вправи на гнучкість і розтягування - 15 хв. 
Спеціальні бігові вправи: біг з високим підніманням стегна, 

пружний біг на носках з акцентом на відштовхування, дрібцю-
ватий біг на носках (дріблінг), закидання назад гомілки і стегна, 
стрибкоподібний біг. Виконати 2 серії по 25-30 м. 

Стрибки в довжину з місця 6-8 разів. 
Рівномірний біг 3-4 х 1000 м (ЧСС 150-160 за 1 хв.). Після 

кожного відрізку бігу ходьба в легкому темпі до відновлення 
ЧСС 125 за 1 хв. 

Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 6 (п'ятниця) 
Повільний біг 600-800 м. 
Вправи на гнучкість, рухливість в суглобах 15 хв. 
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Спеціальні бігові вправи: дріботливий біг, біг з закиданням 
гомілок назад, біг поштовхами, біг з високим підніманням 
стегна і наступним "загрібаючим" рухом гомілки назад. 
Виконати 2 серії по 40 м. 

Біг з прискоренням 3 х 40-60 м. 
Біг з максимальною швидкістю 3 х 50-80 м. 
Стрибки з місця (потрійний, п'ятиразовий). Виконати по 

4 рази. 
Подолати дистанцію 2000 м без зупинки (намагатися не 

переходити на ходьбу). 
Вправи на розтягування м'язів ніг і спини 7-8 хв. 
Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 7 (понеділок) 
Повільний біг 800-1000 м. 
Вправи на розвиток сили м'язів рук, ніг, спини - 15 хв. 
Біг 40 м (60 % інтенсивності); 30 м (80 % інтенсивності); 20 м 

(з максимальною інтенсивністю). 
Біг з високого старту 3 х 40 м. 
Біг 2 х 400 м з прискоренням по 50 м. 
Повторний біг 5 х 400 м (інтенсивність бігу за графіком, 

наведеним у табл. 5). Між відрізками біг у повільному темпі до 
відновлення ЧСС до 125 за 1 хв. (при необхідності можна 
перейти на ходьбу). 

Вправи на розтягування м'язів ніг і спини 7-8 хв. 
Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 8 (середа) 
Повільний біг 600-800 м. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи 15-20 хв. 
Спеціальні бігові вправи: біг з закиданням гомілок назад, 

дріботливий біг, біг з високим підніманням стегна, біг 
поштовхами, біг з випрямленими колінами. Виконати 1 серію з 
25-30 м. 

Біг з високого старту за сигналом 2 х 20-25 м. 
Біг 2 х 800 м + 400 м (інтенсивність бігу висока, перевищує 

графік бігу контрольного нормативу, після подолання кожного 
відрізку - відпочинок до відновлення ЧСС). 
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Вправи на розтягування м'язів ніг і спини 7-8 хв. 
Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 9 (п'ятниця) 
Повільний біг 400 м. 
Вправи на гнучкість, рухливість у суглобах - 15 хв. 
Спеціальні бігові вправи: дріботливий біг, біг з високим 

підніманням стегна, біг поштовхами. Виконати 1 серію з 20 м. 
Біг з високого старту за сигналом 30 м. 
Біг з високою швидкістю 80 м. 
Контрольний біг 2000 м за графіком. Дати оцінку результату 

бігу, звернути увагу на недоліки у техніці і витривалості. 
Вправи на розтягування м'язів ніг і спини 7-8 хв. 
Повільний біг з переходом на ходьбу 7-9 хв. 

Заняття 10 (понеділок) 
Повільний біг 400 м. 
Вправи на гнучкість, рухливість у суглобах - 15 хв. 
Спеціальні бігові вправи: біг з закиданням гомілок назад, 

дріботливий біг, біг з високим підніманням стегна, біг 
поштовхами. Виконати 1 серію з 20-25 м. 

Біг з високого старту за сигналом 40 м. 
Біг з максимальною швидкістю 50 м. 
Контрольний біг 2-3 х 1000 м. Звернути увагу на техніку бігу 

і дотримання графіка бігу відрізків дистанції. 
Вправи на розтягування м'язів ніг і спини 7-8 хв. 
Повільний біг з переходом на ходьбу 7-9 хв. 
Примітка. Якщо студентки після додаткової підготовки 

(виконали навантаження 10 занять) не змогли виконати норматив 
з бігу на 2000 м, їм необхідно систематично продовжувати 
пробігати дистанцію 2-3 км в повільному темпі, чергуючи біг з 
ходьбою, а в разі необхідності повторити заняття 7-10. 
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14.4. Приблизна програма для виконання 
нормативу з бігу на 3000 м (чоловіки) 

Заняття 1 (понеділок) 
Повільний біг 600-800 м. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи 15-20 хв. 
Спеціальні бігові вправи: біг з високим підніманням стегна, 

дріботливий біг, біг стрибками на одній нозі. Виконати кожну 
вправу 2 рази по 25-30 м. 

Вдосконалення техніки бігу на довгі дистанції (положення 
тулуба, рухи руками, виконання високого старту за командою 2-
3 рази). 

Розвиток витривалості: 6-8 х 400 м (ЧСС 145-150 за 1 хв.). 
Повторний відрізок бігу виконується через 100-300 м ходьби до 
відновлення ЧСС до 120-125 за 1 хв. 

Вправи для розтягування м'язів ніг та спини 10-12 хв. 
Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 2 (середа) 
Повільний біг 500-800 м. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи 15-20 хв. 
Спеціальні бігові вправи: біг з високим підніманням стегна, 

дріботливий біг, біг стрибками на одній нозі. Виконати 2 серії по 
25-30 м. 

Освоєння техніки бігу на довгі дистанції: старт, початок бігу, 
техніка бігу на дистанції, біг на поворотах. 

Повторний біг: 6-8 х 400 м (ЧСС 150 за 1хв.). Після кожного 
відрізку бігу ходьба в легкому темпі до відновлення ЧСС 125 за 
1 хв. 

Вправи для розтягування м'язів ніг та спини 10-12 хв. 
Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 3 (п'ятниця) 
Повільний біг 500-800 м. 
Вправи на розтягування м'язів ніг і спини 7-8 хв. 
Спеціальні бігові вправи: біг поштовхами, дріботливий біг, 

біг з прямими ногами. Виконати 2 серії по 30-35 м. 
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Вдосконалення техніки бігу на поворотах в повільному, 
середньому і високому темпах (2-3 х 100 м). 

Повторний біг 4-5 х 800 м (ЧСС 150 за 1 хв.), звернути увагу 
на вільний біг, просування вперед. Після кожного відрізку бігу 
ходьба в легкому темпі до відновлення ЧСС 125 за 1 хв. 

Комплекс стрибкових вправ на одній нозі (лівій, правій), на 
двох, вистрибування з присіду, стрибки у довжину з місця, з 
короткого розбігу. 

Рухи руками, як при бігу, 3 х 10-15 с у різному темпі. 
Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 4 (понеділок) 
Повільний біг 500-800 м. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи 12-15 хв., вправи на 

гнучкість, розтягування. 
Спеціальні бігові вправи: дріботливий біг, біг з закиданням 

гомілок назад, біг з високим підніманням стегна, біг 
поштовхами. Виконати 2 серії по 30 м. 

Повторний біг 3-4 х 1000 м (ЧСС 150 за 1 хв.). Слідкувати за 
поставою, розслабленістю рухів. Після кожного відрізку бігу 
ходьба або біг в легкому темпі до відновлення ЧСС 125-130 за 
1 хв. 

Стрибки на одній нозі 3-4 х 20-25 м. 
Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 5 (середа) 
Повільний біг 5-7 хв., звертаючи увагу на елементи техніки. 
Вправи на гнучкість і розтягування - 15 хв. 
Спеціальні бігові вправи: біг з високим підніманням стегна, 

пружний біг на носках з акцентом на відштовхування, 
дрібцюватий біг на носках (дріблінг), закидання назад гомілки і 
стегна, стрибкоподібний біг. Виконати дві серії по 25-30 м. 

Стрибки в довжину з місця 6-8 разів. 
Рівномірний біг 3-4 х 1000 м (ЧСС 150-160 за 1 хв.). Після 

кожного відрізку бігу ходьба або біг в легкому темпі до 
відновлення ЧСС 125 за 1 хв. 

Повільний біг 5-7 хв. 
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Заняття 6 (п'ятниця) 
Повільний біг 600-800 м. 
Вправи на гнучкість, рухливість в суглобах - 15 хв. 
Спеціальні бігові вправи: дріботливий біг, біг з закиданням 

гомілок назад, біг поштовхами, біг з високим підійманням 
стегна і наступним "загрібаючим" рухом гомілки назад. 
Виконати 2 серії по 40 м. 

Біг з прискоренням 3 х 60-150 м. 
Біг з максимальною швидкістю 3 х 50-100 м. 
Стрибки з місця (потрійний, п'ятиразовий). Виконати по 

4 рази. 
Подолати дистанцію 3000-4000 м без зупинки (намагатися не 

переходити на ходьбу). 
Вправи на розтягування м'язів ніг і спини 7-8 хв. 
Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 7 (понеділок) 
Повільний біг 800-1000 м. 
Вправи на розвиток сили м'язів рук, ніг, спини - 15 хв. 
Біг на 100 м (60 % інтенсивності); 150 м (80 % інтенсивно-

сті); 50-80 м (з максимальною інтенсивністю). 
Біг з високого старту 3 х 50 м. 
Біг 2 х 400 м з прискоренням по 50-100 м. 
Повторний біг 8-10 х 400 м (інтенсивність бігу за графіком, 

наведеним у табл. 6). Між відрізками біг в повільному темпі до 
відновлення ЧСС до 125 за 1 хв. (при необхідності можна 
перейти на ходьбу). 

Вправи на розтягування м'язів ніг і спини 7-8 хв. 
Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 8 (середа) 
Повільний біг 600-800 м. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи 15-20 хв. 
Спеціальні бігові вправи: біг з закиданням гомілок назад, 

дріботливий біг, біг з високим підніманням стегна, біг поштов-
хами, біг з прямими колінами. Виконати 1 серію з 25-30 м. 

Біг з високого старту за сигналом 2 х 50-80 м. 

163 



Розділ 14. Вдосконалення витривалості в бігу на довгі дистанції 

Біг 3 х 800 м + 600 м (інтенсивність бігу висока, перевищує 
графік бігу контрольного нормативу, після кожного відрізку -
відпочинок до відновлення ЧСС). 

Вправи на розтягування м'язів ніг і спини - 7-8 хв. 
Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 9 (п'ятниця) 
Повільний біг 400-800 м. 
Вправи на гнучкість, рухливість у суглобах - 15 хв. 
Спеціальні бігові вправи: дріботливий біг, біг з високим 

підійманням стегна, біг поштовхами. Виконати 1 серію з 20 м. 
Біг з високого старту за сигналом 50 м. 
Біг з високою швидкістю 100 м. 
Контрольний біг 3000 м за графіком. Дати оцінку результату 

бігу, звернути увагу на недоліки у техніці та витривалості. 
Вправи на розтягування м'язів ніг і спини 7-8 хв. 
Повільний біг з переходом на ходьбу 7-9 хв. 

Заняття 10 (понеділок) 
Повільний біг 400-600 м. 
Вправи на гнучкість, рухливість у суглобах - 15 хв. 
Спеціальні бігові вправи: біг з закиданням гомілок назад, 

дріботливий біг, біг з високим підніманням стегна, біг поштов-
хами. Виконати 1 серію з 20-25 м. 

Біг з високого старту за сигналом 60 м. 
Біг з максимальною швидкістю 50-100 м. 
Контрольний біг 3-4 х 1000 м. Звернути увагу на техніку бігу 

і дотримання графіку бігу відрізків дистанції. 
Вправи на розтягування м'язів ніг і спини 7-8 хв. 
Повільний біг з переходом на ходьбу 7-9 хв. 
Примітка. Якщо студенти після додаткової підготовки 

(виконали навантаження 10 уроків) не змогли виконати норматив 
з бігу на 3000 м, їм необхідно систематично продовжувати 
пробігати дистанцію у 3-4 км в повільному темпі та повторити 
уроки 7-10. 
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14.5. Програма для студентів 
з низьким рівнем бігової підготовленості 

Раціональне тренування студентів з бігу на довгі дистанції з 
низьким рівнем загальної та спеціальної фізичної підготовки 
буде ефективним лише протягом навчального року. О.Б. Садовий, 
Є.М. Свіргунець [67] рекомендують застосовувати перспективне 
та поточне планування засобів, методів, обсягу та інтенсивності 
тренування на навчальний рік. Вони пропонують періодизацію 
спортивного тренування, виходячи з особливостей навчального 
року, яка є притаманною для багатьох вузів. 

Планування цілорічного тренування студентів поділяється на 
три періоди: 

1) підготовчий (планується двічі: вересень-листопад, лютий-
квітень); 

2) змагальний (планується двічі: грудень і травень); 
3) перехідний або підтримуючий (планується двічі: січень, 

червень-серпень). 
У всіх періодах тренувального процесу використовують певні 

загальні засоби, методи та форми тренувальних занять, 
дотримуючись закономірностей використання тренувальних 
навантажень та чергування їх з відпочинком. У кожному періоді 
частково змінюється направленість тренування, видозмінюються 
деякі засоби та методи, а також співвідношення загальної та 
спеціальної підготовки, набуває суттєвих особливостей динаміка 
навантажень, режим чергування їх з відпочинком, структура 
мікроциклів. 

Тренування у підготовчий період 
Підготовчий період поділяється на три етапи: 
1) "втягуючий" (вересень, лютий); 
2) 1-й розвиваючий (жовтень, березень); 
3) 2-й розвиваючий (листопад, квітень). 
Головні завдання підготовчого періоду: 
^ поступове збільшення обсягу бігу, довжини окремої 

пробіжки; поступове збільшення кількості та об'єму загально-
розвиваючих вправ; 
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^ вивчення та вдосконалення техніки бігу з різними 
швидкостями; 

^ виховання морально-вольових якостей, ведення здорового 
способу життя; 

^ набування знань про гігієну та самоконтроль спортсмена. 

Орієнтовний план тренування для жінок 

"Втягуючий" етап підготовчого періоду 
Головне завдання — втягнутися в систематичні заняття, 

навчитися заміряти ЧСС у різних режимах навантаження та 
відпочинку, контролювати стан свого організму. 

1-й тиждень 
Понеділок. 200 м ходьби. Повільний біг 500 м із врахуванням 

часу. Одразу по закінченні бігу заміряється ЧСС (замірюється 10 
с, а потім помножується на 6). Якщо ЧСС буде більшою за 145-
150 за 1 хв., наступні 500 м необхідно бігти повільніше. 
Наприклад, перший раз Ви пробігли 500 м за 3 хв. (ЧСС - 170 за 
1 хв.), то наступний відрізок необхідно бігти за 3 хв. 30 с. І так 
повторити 4-5 разів, поки показники ЧСС не будуть у вказаних 
межах. Між пробіжками ходьба до відновлення ЧСС 120-125 за 
1 хв. 

Дихальні і загальнорозвиваючі вправи. 
Середа. 200 м ходьби. Повторний біг 5 х 500 м. Загально-

розвиваючі вправи. 
П'ятниця. 200 м ходьби. Повторний біг 6 х 500 м. Загально-

розвиваючі вправи. 

2-й тиждень 
Понеділок. 200 м ходьби. Повторний біг 5-6 х 500 м. 

Загальнорозвиваючі вправи. 
Середа. 200 м ходьби. Біг 500 м + 1000 м + 500 м через 100 м 

ходьби. Загальнорозвиваючі вправи. 
П'ятниця. 200 м ходьби. Повторний біг 1 х 100 м + 2 х 1000 м 

через 100 м ходьби. Загальнорозвиваючі вправи. 
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3-й тиждень 
Понеділок. 200 м ходьби. Повторний біг 500 м + 1000 м + 

1500 м через 100 м ходьби. Загальнорозвиваючі вправи. 
Середа. 200 м ходьби. Повторний біг 500 м + 3 х 1000 м через 

100 м ходьби. Загальнорозвиваючі вправи. 
П'ятниця. 200 м ходьби. Повторний біг 2 х 2000 м через 

100-200 м ходьби. Загальнорозвиваючі вправи. 

4-й тиждень 
Понеділок. 200 м ходьби. Повторний біг 3 х 1000 м через 

100 м ходьби. Загальнорозвиваючі вправи. 
Вівторок. 200 м ходьби. Біг 500 м зі швидкістю, як на оцінку 

"добре" в бігу на 2000 м (2 хв. 35 с-2 хв. 40 с), до відновлення 
ЧСС 120 за 1 хв. Загальнорозвиваючі вправи. 

Четвер. 200 м ходьби. Біг 1500 м (8 хв. 30 с-8 хв. 40 с) + 1000 
м (5 хв. 15 с-5 хв. 20 с) + 500 м (2 хв. 30 с-2 хв. 35 с) до 
відновлення ЧСС 120 за 1 хв. Загальнорозвиваючі вправи. 

П'ятниця. 200 м ходьби. Біг 3000 м. Загальнорозвиваючі 
вправи. 

У кінці цього етапу доцільно зробити прикидку з бігу на 
2000 м. Якщо до початку тренування рівень підготовленості 
відповідав оцінці 1 і менше, то необхідно спланувати графік бігу 
на 2 бали. Якщо рівень підготовленості був вищим, то, відповідно, 
спланувати біг на порядок вище. Не слід намагатися щосили 
дотримуватись графіка бігу. Якщо самопочуття добре, можна 
бігти дещо швидше, а якщо відчувається втома, якісь незручності 
(болі в животі, грудях, ногах), слід зменшити швидкість або 
припинити тренування і відновити його в більш сприятливий час. 

Перший розвиваючий етап підготовчого періоду 
Тренування плануються 4 рази на тиждень. Продовжується 

збільшення загального обсягу бігу. В тренування додаються 
повторні прискорення на 50-100 м. В один із днів відпочинку 
доцільно відвідати парну баню або сауну. 

1-й тиждень 
Понеділок. Розминка (вправи для м'язів та зв'язок ніг, 

тулуба, рук). Повторний біг 3 х 1000 м через 100 м ходьби + 
5 х 50 м швидкий біг. Загальнорозвиваючі вправи. 
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Вівторок. Розминка + 1000 м біг +100 м ходьби + 3 х 60 м 
швидкий біг + біг 6 х 500 м (за 2 хв. 30 с-2 хв. 35 с), відпочинок 
до відновлення ЧСС 120 за 1 хв. Загальнорозвиваючі вправи. 

Четвер. Розминка + 1500 м біг + 100 м ходьби + 3 х 60 м 
швидкий біг + 100 м ходьби + 3 х 1000 м (5 хв. 10 с-5 хв. 15 с) + 
100 м ходьби. Загальнорозвиваючі вправи. 

П'ятниця. Розминка + 3500 м біг + 200 м ходьби + 5 х 50 м 
швидкий біг. Загальнорозвиваючі вправи. 

2-й тиждень 
Понеділок. Розминка + 3 х 1500 м біг через 100 м ходьби + 

5 х 50 м швидкий біг. Загальнорозвиваючі вправи. 
Вівторок. Розминка + 1500 м біг + 100 м ходьби + 4 х 50 м 

швидкий біг + 7-8 х 250 м (за 1 хв. 10 с-1 хв. 15 с), відпочинок 
до ЧСС 120 за 1 хв. Загальнорозвиваючі вправи. 

Четвер. Розминка + 1500 м біг +100 м ходьби + 4 х 50 м 
швидкий біг через 100 м ходьби + 6 х 500 м (за 2 хв. 20 с-2 хв. 
25 с) через 100 м ходьби. Загальнорозвиваючі вправи. 

П'ятниця. 4000 м біг + 200 м ходьби + розминка + 5 х 60 м 
швидкий біг. Загальнорозвиваючі вправи. 

3-й тиждень (відновлювальний) 
Об'єм бігу зменшується, а більше уваги звертається на загально-

розвиваючі вправи. 
Понеділок. 3000 м біг + 5 х 50 м швидкий біг. Загально-

розвиваючі вправи. 
Середа. 3000 м біг + 6 х 60 м швидкий біг. Загально-

розвиваючі вправи. 
П'ятниця. 4000 м біг + 6 х 60 м швидкий біг. Загально-

розвиваючі вправи. 

4-й тиждень 
Понеділок. 3000 м біг + розминка + 6 х 50 м швидкий біг. 

Загальнорозвиваючі вправи. 
Вівторок. 2000 м біг + розминка + 3 х 50 м швидкий біг + 

прикидка в бігу на 2000 м (швидкість бігу на оцінку "добре" за 
10 хв. 30 с). 
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Четвер. 2000 м біг + розминка + 500 м (2 хв. 15 с-2 хв. 20 с) 
+ 100 м ходьби + 1000 м (5 хв. 00 с-5 хв. 5 с) + 100 м ходьби + 
500 м (2 хв. 15 с-2 хв. 20 с). Загальнорозвиваючі вправи. 

П'ятниця. Розминка + 5000 м біг + 200 м ходьби + 5-6 х 50-
60 м швидкий біг. Загальнорозвиваючі вправи. 

Другий розвиваючий етап підготовчого періоду 
Планується тренування 5 разів на тиждень. 

1-й тиждень 
Понеділок. 3500 м біг + розминка + 6 х 50 м швидкий біг. 

Загальнорозвиваючі вправи. 
Вівторок. 2000 м біг + розминка + 3 х 50 м швидкий біг + 

3000 м (16 хв. 20 с-16 хв. 30 с). Загальнорозвиваючі вправи. 
Середа. 3500 м біг + 150 м ходьба + 7 х 50-60 м швидкий біг. 

Загальнорозвиваючі вправи. 
П'ятниця. 5000 м біг + 100 м ходьби + 7-8 х 50-60 м 

швидкий біг. Загальнорозвиваючі вправи. 
Субота. 2000 м біг + 3 х 70-80 м швидкий біг + 7-8 х 500 м 

(2 хв. 5 с-2 хв. 10 с). Загальнорозвиваючі вправи. 

2-й тиждень 
Понеділок. 4000 м біг + 5 х 50 м швидкий біг. Загально-

розвиваючі вправи. 
Вівторок. 2000 м біг + 3 х 70 м + 2 х 2000 м (10 хв. 30 с -

10 хв. 40 с). Загальнорозвиваючі вправи. 
Середа. 4000 м біг + 6 х 70-80 м швидкий біг. Загально-

розвиваючі вправи. 
П'ятниця. 5000 м біг + 7-8 х 70-80 м швидкий біг. Загально-

розвиваючі вправи. 
Субота. 2000 м біг + 3 х 70-80 м швидкий біг + 7-8 х 500 м 

(2 хв. 5 с-2 хв. 10 с). Загальнорозвиваючі вправи. 

3-й тиждень (відновлювальний) 
Понеділок. 3000 м біг + 5 х 70-80 м швидкий біг. Загально-

розвиваючі вправи. 
Вівторок. 4000 м біг + 5-7 х 100 м швидкий біг. Загально-

розвиваючі вправи. 
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П'ятниця. 4000 м біг + 5-7 х 100 м швидкий біг. Загально-
розвиваючі вправи. 

4-й тиждень 
Якщо до змагання (тестування) залишається 8-9 днів, то 

планується максимальне навантаження. 
Понеділок. 2000 м біг + розминка + 3 х 70-80 м швидкий біг 

+ 4 х 1000 м (4 хв. 50 с-4 хв. 55 с) + 1000 м повільного бігу. 
Загальнорозвиваючі вправи. 

Вівторок. 4000 м біг + 5 х 100 м швидкий біг. Загально-
розвиваючі вправи. 

Середа. 2000 м біг + розминка + 3 х 70-80 м швидкий біг + 
6 х 500 м (2 хв. 5 с-2 хв. 10 с) + 500 м повільного бігу. 

П'ятниця. 5000 м біг + 6-7 х 100 м швидкий біг. Загально-
розвиваючі вправи. 

Субота. 2000 м біг + 5 х 50 м швидкий біг + 10 х 250 м 
(1 хв. 00 с-1 хв. 5 с) + 1000 м повільного бігу. Загально-
розвиваючі вправи. 

Змагальний період 
Цей період припадає на той час, коли студенти здають заліки, 

проходять тестування. Головним завданням є досягнення 
найвищого функціонального та психологічного стану, утримання 
його протягом тривалого часу. Інтенсивність тренувань, в 
порівнянні з підготовчим періодом, вища, але відповідає 
підготовленості організму. Використовуються повторний та 
змагальний методи тренування. Схема тренування може бути 
такою, як на четвертому тижні другого розвиваючого етапу. 

Перед виконанням тесту з бігу достатньо одного-двох днів 
відпочинку, залежно від самопочуття, щоб набути необхідної 
свіжості та бажання змагатися. 

Орієнтовний план тренування для чоловіків 

"Втягуючий" етап підготовчого періоду 
Завдання цього періоду таке ж, як у жінок. 
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1-й тиждень 
Понеділок. Після невеликої розминки необхідно пробігти 

1000 м у спокійному темпі. Зафіксувати час і одразу по 
закінченні бігу заміряти показники ЧСС. На цьому етапі 
тренування ЧСС під час пробіжок не повинна перевищувати 
150-155 за 1 хв. Якщо показники ЧСС будуть вищими за вказану 
величину, наступні 1000 м (після відновлення в ходьбі до ЧСС 
120 за 1 хв.) слід бігти повільніше. Так повторити 3-4 рази. У 
кінці тренування виконати комплекс загальнорозвиваючих 
вправ. 

Середа. Розминка + 3 х 1000 м біг через 3-5 хв. ходьби. 
Загальнорозвиваючі вправи. 

П'ятниця. Розминка + 4-5 х 1000 м біг через 3-5 хв. ходьби. 
Загальнорозвиваючі вправи. 

2-й тиждень 
Понеділок. Розминка + 4-5 х 1000 м біг через 3-5 хв. ходьби. 

Загальнорозвиваючі вправи. 
Середа. Розминка + 1000 м біг + 100 м ходьби + 1500 м біг + 

200 м ходьби + 1500 м біг + 200 м ходьби + 1000 м біг + 250-
300 м ходьби. Загальнорозвиваючі вправи. 

П'ятниця. Розминка + 1500 м біг + 200 м ходьби + 2000 м біг 
+ 200 м ходьби + 1500 м біг + 300 м ходьби. Загальнорозвиваючі 
вправи. 

3-й тиждень 
Понеділок. Розминка + 2 х 2000 м біг через 3-5 хв. ходьби. 

Загальнорозвиваючі вправи. 
Середа. Розминка + 4000 м біг через 3-5 хв. ходьби + 5 х 50-

60 м прискорення. Загальнорозвиваючі вправи. 
П'ятниця. Розминка + 4000 м біг через 3-5 хв. ходьби + 

5 х 50-60 м прискорення. Загальнорозвиваючі вправи. 

4-й тиждень 
Можна добавити ще одне заняття на тиждень. 
Понеділок. 4000 м біг + 5-6 х 50-60 м прискорення. 

Загальнорозвиваючі вправи. 
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Вівторок. 2000 м біг + розминка + 3-4 х 50-60 м прискорен-
ня + 3-4 х 500 м біг зі швидкістю, як на оцінку "добре" в бігу на 
3000 м (2 хв. 05 с-2 хв. 10 с). Між пробіжками відпочинок 
ходьбою до ЧСС 120 за 1 хв. 

Четвер. 3000 м біг + розминка + 5 х 100 м прискорення. 
Загальнорозвиваючі вправи. 

П'ятниця. 2000 м біг + розминка + 2-3 х 50-60 м прискорен-
ня + прикидка з бігу на 3000 м. Якщо студенти постійно 
тренувались і не хворіли, то зможуть подолати дистанцію за 
13 хв. 00 с-13 хв. 20 с. Отже, і графік бігу слід спланувати, 
орієнтуючись на цей показник. Якщо ж час виявиться гіршим, то 
слід повторити тренування за програмою 3-4 тижнів. 

Перший розвиваючий етап підготовчого періоду 
Продовжується збільшення загального обсягу тренування як в 

бігових вправах, так і у використанні засобів загальної фізичної 
підготовки. Додатково рекомендується проводити спеціалізовану 
ранкову зарядку (ходьба, повільний біг 2-3 км, вправи для м'язів 
тулуба, живота, ніг, на гнучкість тощо). Для ефективнішого 
відновлення слід відвідувати баню з парильнею або сауну, 
масажиста, або проводити самомасаж, плавати. 

1-й тиждень 
Понеділок. 5000 м біг + розминка + 5-6 х 100 м прискорення. 

Загальнорозвиваючі вправи. 
Вівторок. 3000 м біг + розминка + 2-3 х 50-60 м прискорен-

ня + 4-5 х 500 м (2 хв. 5 с-2 хв. 10 с). Загальнорозвиваючі 
вправи. 

Четвер. 5000 м біг + 10 х 50-60 м прискорення. Загальна 
фізична підготовка. 

Субота. 7000 м біг + 4-5 х 100 м прискорення. Загальна 
фізична підготовка. 

2-й тиждень 
Понеділок. 5-6 км біг + розминка + 5-6 х 100 м прискорення. 

Загальна фізична підготовка. 
Вівторок. 3 км біг + розминка + 2-3 х 50-60 м прискорення + 

5-6 х 500 м (2 хв. 00 с-2 хв. 5 с). 
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Четвер. 6 км біг + 10 х 50-60 м прискорення. Загальна 
фізична підготовка. 

Субота. 9 км біг + 5-6 х 50-60 м прискорення. Загальна 
фізична підготовка. 

3-й тиждень 
Понеділок. 6-7 км біг + розминка + 5-6 х 100 м прискорення. 

Загальна фізична підготовка. 
Вівторок. 3 км біг + розминка + 2-3 х 50-60 м прискорення + 

6-7 х 500 м (2 хв. 00 с-1 хв. 55 с). Загальна фізична підготовка. 
Четвер. 6-7 км біг + 10-12 х 50-60 м прискорення. Загальна 

фізична підготовка. 
Субота. 10 км біг + 5-6 х 100 м прискорення. Загальна 

фізична підготовка. 

4-й тиждень 
Понеділок. 5 км біг + 4-5 х 100 м прискорення. Загальна 

фізична підготовка. 
Вівторок. 7 км біг з періодичним прискоренням по 100-200 м 

+ 5-6 х 50-60 м прискорення. Загальна фізична підготовка. 
Четвер. 5-6 км біг + 8-10 х 100 м прискорення + розминка. 
Субота. 3 км біг + розминка + 2-3 х 50-60 м прискорення + 

прикидка в бігу на 3 км (планується результат біля 12 хв. 20 с-12 
хв. 30 с). 

Другий розвиваючий етап підготовчого періоду 
Найбільш напружений етап безпосередньої підготовки до 

змагання. Додається ще одне, п'яте, тренування на тиждень. 

1-й тиждень 
Понеділок. 6 км біг + 5-6 х 100 м прискорення. Загальна 

фізична підготовка. 
Вівторок. 3 км біг + 3-4 х 60 м прискорення + 3-4 х 1000 м 

(4 хв. 05 с-4 хв. 10 с). 
Середа. 8 км біг + 5 х 50-60 м прискорення. Комплекс 

загальнорозвиваючих вправ. 
П'ятниця. 3 км біг + 4-5 х 60 м + 5-6 х 500 м (1 хв. 50 с -

1хв. 55 с). Загальна фізична підготовка. 
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Субота. 10 км біг + 5-6 х 50-60 м прискорення. Загальна 
фізична підготовка. 

2-й тиждень 
Понеділок. 7-8 км біг + 5-6 х 100 м прискорення. Загальна 

фізична підготовка. 
Вівторок. 3 км біг + 3-4 х 50-60 м прискорення + 4-5 х 

1000 м (3 хв. 55 с-4 хв. 00 с). 
Середа. 10 км біг + 7-8 х 50-60 м прискорення. Загальна 

фізична підготовка. 
П'ятниця. 3 км біг + 5-6 х 60-80 м прискорення + 6-7 х 

500 м (1 хв. 50 с-1 хв. 45 с). 
Субота. 10-12 км біг + 5 х 50-60 м прискорення. Загальна 

фізична підготовка. 

3-й тиждень (розвантажувальний) 
Понеділок. 7-8 км біг + 10 х 100 м прискорення. Загальна 

фізична підготовка. 
Середа. 10 км біг + 5-6 х 100 м прискорення. Загальна 

фізична підготовка. 
П'ятниця. 10 км біг + 8-10 х 100 м прискорення. Загальна 

фізична підготовка. 

4-й тиждень 
Понеділок. 3 км біг + розминка + 3-4 х 100 м прискорення + 

2 х 2 км (8 хв. 10 с-8 хв. 15 с). 
Вівторок. 7 км біг + 7-8 х 100 м прискорення. Загальна 

фізична підготовка. 
Середа. 3-4 км біг + 3-4 х 100 м прискорення + 4-5 х 1 км 

(3 хв. 50 с-3 хв. 55 с). Загальнорозвиваючі вправи. 
П'ятниця. 7-8 км біг + 10-12 х 100 м прискорення. Загальна 

фізична підготовка. 
Субота. 3-4 км біг + 3-4 х 100 м прискорення + 8 х 500 м 

(1 хв. 50 с-1 хв. 45 с). Загальна фізична підготовка. 
Цей тиждень найбільш напружений за інтенсивністю 

тренування. Його використовують в змагальному періоді, 
передбачивши день-два на відпочинок перед змаганнями 
(виконанням тестування). Після виконання цієї програми 
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функціональний стан студентів буде достатнім для подолання 
дистанції 3000 м за 12 хв. і швидше. 

14.6. Передстартова розминка 

Мета розминки полягає в тому, щоб підготувати системи 
організму (м'язову, серцево-судинну, дихальну та ін.) до значного 
фізичного навантаження і виключити, по можливості, 
травмування. Відомо, що оптимально проведена розминка 
сприяє покращенню результату в бігові на витривалість. 

Розпочинати розминку необхідно за 20-40 хв. до старту, 
пробігаючи 1-1,5 км на ЧСС 130-140 за 1 хв. Чим нижче 
температура повітря навколишнього середовища, тим триваліше 
й інтенсивніше вона проводиться. Відповідно до цих умов 
потрібно й одягатися. Адже підготовка організму до фізичного 
навантаження (швидкого, тривалого бігу) і полягає у тому, щоб 
розігріти м'язи, підняти до оптимального рівня показники ЧСС 
та зберегти тепло до моменту старту. Тривалість бігової частини 
розминки продовжується до відчуття тепла та першого поту на 
чолі, попереку. Після пробіжки виконується комплекс загально-
розвиваючих вправ, спрямованих на рухливість та гнучкість у 
плечових, тазостегнових і гомілковостопних суглобах, м'язів 
передньої та задньої поверхонь стегон тощо. 

При дуже великому хвилюванні розпочинати розминку краще 
за 40-50 хв. до старту і виконувати вправи повільніше, ніж 
звичайно. І навпаки, у стані загальмованості, апатії розминку 
слід проводити інтенсивніше. 

За 5-7 хв. до старту необхідно виконати 2-3 прискорення на 
50-70 м у темпі, дещо вищому від того, яким планується бігти по 
дистанції, а решту часу відпочивати недалеко від місця старту. 

14.7. Графік бігу 

Готуючись до забігу, слід попередньо спланувати графік бігу, 
тобто ту оптимальну швидкість, яку студенти здатні 
підтримувати упродовж всієї дистанції, щоб показати кращий 
результат. 
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Якщо біг проводиться на стадіоні зі стандартною біговою 
доріжкою довжиною 400 м, можна рекомендувати такі графіки 
бігу для жінок (табл. 19) та чоловіків (табл. 20). 

Таблиця 19 
Графік рівномірного бігу по стадіону 

на дистанції 2000 м (жінки) 

Коло Оцінка, бали Коло 
5 4 3 2 1 

1 1.56,00 2.06,00 2.16,00 2.26,00 2.36,00 
2 3.52,00 4.12,00 4.32,00 4.52,00 5.12,00 
3 5.48,00 6.18,00 6.48,00 7.18,00 7.48,00 
4 7.44,00 8.24,00 9.04,00 9.44,00 10.24,00 
5 9.40,00 10.30,00 11.20,00 12.10,00 13.00,00 

Таблиця 20 
Графік рівномірного бігу по стадіону 

на дистанції 3000 м (чоловіки) 

Відрізок 
дистанції, 

м 

Оцінка, бали Відрізок 
дистанції, 

м 5 4 3 2 1 
200 48,00 53,00 58,00 1.05,00 1.06,00 
600 2.24,00 2.41,00 2.54,00 3.10,00 3.18,00 
1000 4.00,00 4.25,00 4.50,00 5.15,00 5.30,00 
1400 5.36,00 6.09,00 6.46,00 7.20,00 7.42,00 
1800 7.12,00 7.53,00 8.42,00 9.25,00 9.54,00 
2200 8.48,00 9.37,00 10.38,00 11.30,00 12.06,00 
2600 10.24,00 11.21,00 12.34,00 13.05,00 14.18,00 
3000 12.00,00 13.05,00 14.30,00 15.40,00 16.30,00 

Під час забігу студент може контролювати час самостійно за 
годинником із секундною стрілкою, але краще, якщо це зробить 
викладач або асистент. І щоб не вираховувати протягом дистанції 
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хвилини та секунди, слід домовитися, щоб він говорив "плюс" чи 
"мінус" час проходження дистанції згідно з наміченим графіком. 

Наприклад, студенткам у бігу на 2000 м потрібно перше коло 
подолати за 1 хв. 55 с, а час студентки - 1 хв. 51 с. Асистент 
повідомляє: "Плюс чотири". Тобто, час подолання студенткою 
кола на чотири секунди краще наміченого. Отже, наступне коло, 
незалежно від того, попереду студентка біжить чи позаду всіх 
учасників, потрібно їй долати дещо повільніше. Слід також 
пам'ятати, що найкращий час можна показати за умови 
рівномірного подолання дистанції. 
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Розділ 15 

ВДОСКОНАЛЕННЯ СПРИТНОСТІ ТА 
КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 

В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Спритність розвивається за допомогою складних за 
координацією вправ. Це вправи з різноманітними поєднаннями 
рухів різними частинами тіла (руками, ногами, тулубом) у 
різних площинах, а саме - асиметричні рухи, поєднання бігу з 
поворотами, човниковий біг тощо. 

Протягом всього періоду навчання студентам необхідно 
складати нормативи, а також виконувати тести на оцінку 
спритності з човникового бігу 4 х 9 м. 

Щоб отримати позитивну оцінку рівня фізичної підготовле-
ності зі спритності, студентам потрібно досконало оволодіти 
технікою виконання човникового бігу, розвитком швидкості та 
координованості рухів. 

Проведений аналіз результатів з човникового бігу 4 х 9 м 
студентів університету протягом багатьох років показує, що 
позитивні оцінки більшість студентів отримує тільки після 
спеціальних тренувань, направлених на розвиток швидкості, 
спритності, координації рухів, швидкісно-силових якостей та 
удосконалення техніки виконання бігу, особливо вірного 
виконання поворотів і захвату кубиків. 

15.1. Умови виконання тесту з човникового бігу 

Тестування проводиться на рівній біговій доріжці завдовжки 9 
м, обмеженій двома паралельними лініями, за кожною лінією 
знаходяться 2 півкола радіусом 50 см з центром на лінії, 
дерев'яні кубики (5 х 5 см) розташовані у колі. 

За командою "На старт" студент займає положення високого 
старту за стартовою лінією. За командою "Руш" він пробігає 9 м 
до другої лінії, бере один з двох дерев'яних кубиків, що лежать у 
колі, бігом повертається і кладе його в стартове коло. Потім 
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біжить за другим кубиком і, взявши його, повертається і кладе в 
стартове коло. 

Результат студента визначається за кращою з двох спроб. 
Кубик слід класти в півколо, а не кидати. Якщо кубик кидається, 
спроба не зараховується. 

Результатом тестування є час від старту до моменту, коли 
студент поклав другий кубик в стартове коло. 

15.2. Приблизна програма для виконання 
нормативу з човникового бігу 

Заняття 1 
Повільний біг 500-800 м. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи 15-20 хв. 
Вдосконалення техніки бігу на короткі дистанції (виконання 

високого старту за командою 4-5 разів). 
Розвиток швидкості: 4 х 20 м, 2-3 х 30 м. Контрольний біг на 

60 м. 
Комплекс стрибкових вправ на одній нозі (лівій, правій), на 

двох, вистрибування з присіду, стрибки у довжину з місця, з 
короткого розбігу, стрибки на місці з обтяженням. 

Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 2 
Повільний біг 500-800 м. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи 15-20 хв. 
Освоєння техніки човникового бігу: старт, спосіб захвату 

кубика рукою, початок бігу, техніка бігу на дистанції, виконання 
поворотів. 

Повторний біг: 2 х 40-60 м (60 % від максимальної 
інтенсивності); 30 м (80 % інтенсивності), 2-3 х 15-20 м 
(максимальне прискорення). 

Спеціальні бігові вправи: біг з високим підніманням стегна, 
дріботливий біг, біг стрибками на одній нозі. Виконати кожну 
вправу 2 рази по 20 м. 

Повільний біг 5-7 хв. 
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Заняття 3 
Повільний біг 500-800 м. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи 15-20 хв. 
Вдосконалення техніки виконання поворотів у човниковому 

бігу: 12-14 поворотів в повільному, середньому і високому 
темпах. 

Повторний біг 2-3 х 30-40 м (60 % інтенсивності), звернути 
увагу на вільний біг, просування вперед. Виконати 2 серії. 

Спеціальні бігові вправи: біг стрибками, дріботливий біг, біг з 
прямими ногами. Виконати 2 серії по 20-25 м. 

Рухи руками, як при бігу, 3 х 10-15 с у різному темпі. 
Човниковий біг 4 х 9 м в повільному темпі, звернути увагу на 

техніку бігу, виконання поворотів, захвату кубика, фінішування. 
Виконати 2 серії. 

Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 4 
Повільний біг 500-800 м. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи 12-15 хв., вправи на 

гнучкість, розслаблення. 
Спеціальні бігові вправи: дріботливий біг, біг з закиданням 

гомілок назад, біг з високим підніманням стегна, біг стрибками. 
Виконати 2 серії по 30 м. 

Повторний біг: 60 м, 40 м (60 % інтенсивності); 2-3 х 30 м 
(80 % інтенсивності). Слідкувати за поставою, розслабленістю 
рухів. 

Човниковий біг 4 х 9 м (60-70 % інтенсивності). 
Стрибки на одній нозі (лівій, правій) 3-4 х 40 м. 
Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 5 
Повільний біг 5-7 хв., звертаючи увагу на елементи техніки. 
Вправи на гнучкість - 15 хв. 
Прискорення 4-5 х 40 м. 
Стрибки в довжину з місця 6-8 разів. 
Біг з прискоренням на 60 м, переходячи в біг за інерцією -

4 рази. 
Біг стрибками 2 х 20 м. 
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Човниковий біг 8 х 9 м в середньому темпі, звернути увагу на 
техніку виконання всіх елементів тесту. 

Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 6 
Повільний біг 600-800 м. 
Вправи на гнучкість, рухливість в суглобах - 15 хв. 
Спеціальні бігові вправи: дріботливий біг, біг з закиданням 

гомілок назад, біг стрибками, біг з високим підніманням стегна і 
наступним "загрібаючим" рухом гомілки назад. Виконати 2 серії 
по 40 м. 

Біг з прискоренням 3 х 40 м. Старти 4-5 х 20 м. 
Біг з максимальною швидкістю 3 х 30 м. 
Стрибки з місця (потрійний, п'ятиразовий) з положення 

"Увага". Виконати по 4 рази. 
Човниковий біг 4 х 9 м в середньому темпі з акцентом на 

техніку виконання всіх елементів тесту. 
Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 7 
Повільний біг 800-1000 м. 
Вправи на розвиток сили м'язів рук, ніг, спини - 15 хв. 
Біг на 40 м (60 % інтенсивності); 30 м (80 % інтенсивності); 

20 м (з максимальною інтенсивністю). 
Біг зі старту в нахилі 5-6 х 15 м. Виконання команд "На 

старт", "Увага" 5-6 разів. 
Біг з високого старту 5 х 20 м. 
Біг з прискоренням 4 х 15 м. 
Човниковий біг 2 х 9 м з максимальною інтенсивністю. 

Виконати 3-4 серії. Інтервали відпочинку: відновлення ЧСС між 
серіями не повинно перевищувати 110 за 1 хв. 

Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 8 
Повільний біг 600-800 м. 
Вправи на гнучкість, рухливість у суглобах - 15 хв. 
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Спеціальні бігові вправи: біг з закиданням гомілок назад, 
дріботливий біг, біг з високим підніманням стегна, біг 
стрибками, біг з прямими ногами. Виконати 1 серію з 20-25 м. 

Біг з високого старту за сигналом 2 х 10-15 м. 
Біг з максимальною швидкістю 2 х 20 м, 1 х 30 м. 
Стрибки та стрибкові вправи. 
Човниковий біг 2 х 9 м (інтенсивність 60 %); 4 х 9 м 

(інтенсивність 90-100 %); 6 х 9 м (інтенсивність 50-60 %); 4 х 
9 м (інтенсивність 90 %); 2 х 9 м (з максимальною 
інтенсивністю). 

Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 9 
Повільний біг 400 м. 
Вправи на гнучкість, рухливість у суглобах - 15 хв. 
Спеціальні бігові вправи: дріботливий біг, біг поштовхами. 

Виконати 2 серії по 20 м. 
Біг з високого старту за сигналом 20 м. 
Біг з максимальною швидкістю 20 м. 
Контрольний човниковий біг 4 х 9 м. Виконати 2-3 серії. 

Дати оцінку результатам бігу, звернути увагу на недоліки у 
техніці виконання тесту. 

Повільний біг з переходом на ходьбу 7-9 хв. 

Заняття 10 
Повільний біг 400 м. 
Вправи на гнучкість, рухливість у суглобах - 15 хв. 
Спеціальні бігові вправи: біг з закиданням гомілок назад, 

дріботливий біг, біг з високим підніманням стегна, біг 
стрибками. Виконати 1 серію з 20-25 м. 

Біг з високого старту за сигналом 20 м. 
Біг з максимальною швидкістю 25 м. 
Контрольний човниковий біг 4 х 9 м. Виконати 2 серії. 
Повільний біг з переходом на ходьбу 7-9 хв. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ГНУЧКОСТІ СТУДЕНТІВ 
В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Гнучкість є одним з важливих показників стану здоров'я 
студентів. Тому тест з визначення гнучкості включений до 
залікових вимог з фізичної підготовленості. Щоб отримати 
позитивну оцінку, студенту необхідно систематично розвивати і 
підтримувати на належному рівні гнучкість у всіх з'єднаннях і 
суглобах. 

16.1. Умови виконання тесту 
з нахилу тулуба вперед з положення сидячи 

При тестуванні студент сидить на підлозі босоніж так, щоб 
його п'яти торкалися лінії. Відстань між п'ятами - 20-30 см. 
Ступні розташовані вертикально до підлоги, руки лежать на 
підлозі між колінами долонями донизу. Партнер тримає ноги на 
рівні колін, щоб уникнути їх згинання. За командою "Можна" 
студент плавно нахиляється вперед, не згинаючи ніг, 
намагається дотягнутися руками якомога далі. Положення 
максимального нахилу слід утримувати протягом 2 с, фіксуючи 
пальці на розмітці. Вправа повинна виконуватися плавно. Якщо 
студент згинає ноги в колінах, спроба не зараховується. Тест 
повторюється двічі. 

Результатом тестування є позначка на перпендикулярній 
розмітці в сантиметрах, до якої студент дотягнувся кінчиками 
пальців рук у кращій з двох спроб. 

16.2. Приблизна програма 
для виконання нормативу з гнучкості 

Заняття 1 
Повільний біг 500-800 м. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи 15-20 хв. 
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Комплекс вправ на гнучкість зі статичного положення тулуба 
при великому ступені розтягування в анатомічних з'єднаннях. 

Піднімання тулуба із положення лежачи на спині в сід. 
Виконати 2 серії по 20-30 підйомів. 

Вдосконалення техніки нахилу тулуба вперед з положення 
сидячи. Виявити помилки при виконанні, намітити засоби їх 
ліквідації. 

Виконати тест на оцінку, зробити 5-6 спроб, запам'ятати 
результат. 

Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 2 
Повільний біг 500-800 м. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи 15-20 хв. 
Освоєння техніки нахилу тулуба вперед з положення сидячи. 
Комплекс вправ на гнучкість зі статичного положення тулуба 

при великому ступені розтягування в анатомічних з'єднаннях. 
Нахили тулуба вперед за допомогою партнера. 
Виконати комплекс силових вправ (рис. 33). Повторити кожну 

вправу 8-12 разів. 
Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 3 
Повільний біг 500-600 м. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи 15-20 хв. 
Вправи на гнучкість і розтягування для м'язів всього тулуба. 

Виконати 10-16 вправ по 8-14 разів. 
Вправи на силових тренажерах з великою амплітудою руху в 

суглобах, особливо тазостегнового. 
Вдосконалення техніки виконання тесту. 
Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 4 
Повільний біг 500-800 м. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи 12-15 хв., вправи на 

гнучкість, розслаблення. 
Спеціальні вправи для розвитку гнучкості тулуба (рис. 34, 36, 

37, 40, 41). Виконати вправи 2-3 рази в статичних положеннях 
по 5-6 с. 
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Нахили тулуба вперед за допомогою партнера. 
Виконати тест на оцінку 5-10 разів. 
Спортивні або рухові ігри 15-20 хв. 
Повільний біг 4-5 хв. 

Заняття 5 
Повільний біг 500-600 м. 
Загальнорозвиваючі фізичні вправи 15-20 хв. 
Вправи на гнучкість і розтягування м'язів всього тулуба 

15 хв. 
Вправи на силових тренажерах для м'язів ніг, спини, 

плечового поясу і рук. Виконати 8-10 вправ по 8-12 раз. 
Вправи для розтягування м'язів тулуба. 
Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 6 
Повільний біг 600-800 м. 
Вправи на гнучкість, рухливість в суглобах 15 хв. 
Спеціальні вправи для розвитку гнучкості тулуба (рис. 34, 36, 

37, 40, 41). Виконати вправи 3-4 рази в статичних положеннях 
по 5-8 с. 

Виконання тесту 6-12 спроб. Виявити недоліки при 
виконанні тесту. Внести зміни щодо методики підготовки, 
виходячи із індивідуальних можливостей. 

Акробатичні вправи 15-20 хв. 
Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 7 
Повільний біг 800-1000 м. 
Вправи на розвиток сили м'язів рук, ніг, спини - 15 хв. 
Вправи на гнучкість, рухливість і розтягування в суглобах 

15 хв. 
Спеціальні вправи для розвитку гнучкості тулуба (рис. 34, 36, 

37, 40, 41). Виконати вправи 3-4 рази в статичних положеннях 
по 5-10 с. 

Виконати тест - 8-12 спроб. 
Спортивні або рухливі ігри 15 хв. 
Повільний біг 4-6 хв. 
Заняття 8 
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Повільний біг 600-800 м. 
Вправи на гнучкість, рухливість і розтягування у суглобах -

15 хв. 
Нахили тулуба вперед за допомогою партнера, двох партнерів 

(перший давить на спину, другий тягне за руки вперед). При 
виконанні вправи необхідно бути уважним, щоб не завдати 
травми. 

Акробатичні вправи 15 хв. 
Вправи на силових тренажерах для розтягування м'язів ніг, 

спини, плечового поясу і рук. 
Повільний біг 5-7 хв. 

Заняття 9 
Повільний біг 400 м. 
Вправи на гнучкість, рухливість і розтягування у суглобах -

15 хв. 
Спеціальні вправи для розвитку гнучкості тулуба (мал. 34, 36, 

37, 40, 41). Виконати вправи 3-4 рази в статичних положеннях 
по 5-12 с. 

Нахили тулуба вперед за допомогою партнера. 
Виконання тесту - 12-20 спроб. 
Спортивні або рухливі ігри - 15 хв. 
Повільний біг з переходом на ходьбу 5-7 хв. 

Заняття 10 
Повільний біг 400 м. 
Вправи на гнучкість, рухливість і розтягування у суглобах -

15 хв. 
Вправи для розтягування м'язів спини, ніг і тазостегнового 

суглобу. Підготовка до виконання тесту. 
Нахили тулуба вперед за допомогою партнера, та спеціальні 

підготовчі індивідуальні вправи 5-7 хв. 
Виконання тесту 3-10 разів з індивідуальними інтервалами 

відпочинку між підходами. 
Акробатичні вправи, рухливі ігри 10-15 хв. 
Повільний біг з переходом на ходьбу 5-7 хв. 
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Розділ 17 

ОСНОВИ ПОБУДОВИ 
ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Спортивне тренування - це спеціалізований процес 
фізичного виховання, спрямований безпосередньо на досягнення 
певних результатів. В аспекті, що нами розглядається, 
тренування - це розвиток організму спортсмена під впливом 
різноманітних фізичних вправ, що викликають у кінцевому 
результаті комплекс біологічних і психологічних змін, які 
визначають рівень тренованості спортсмена. 

В процесі спортивного тренування студентів вирішуються 
різні загальні й особисті завдання, які в кінцевому підсумку 
забезпечують міцне здоров'я, гармонічний фізичний розвиток, 
технічну і тактичну майстерність, необхідний рівень розвитку 
фізичних і психологічних здібностей. 

Методичні аспекти спортивного тренування включають в себе 
такі взаємопов'язані частини: 

- визначення індивідуальних особливостей і функціональних 
можливостей людини; 

- поставлення мети і терміну необхідного на її досягнення; 
- визначення конкретних завдань навчання і виховання, 

направлених на підвищення функціональних можливостей; 
- вибір засобів, методів, величин навантажень, визначення 

циклів, періодизації тощо; 
- складання загального та індивідуального планів 

тренування (на кілька років, на рік, на місяць); 
- практичне виконання плану [50]. 
В тренувальному процесі діють різні закономірності. В 

першу чергу - біологічні, педагогічні, психологічні та. ін. В 
тренуванні їх слід правильно враховувати і використовувати. З 
цією метою формуються певні педагогічні принципи, що 
розповсюджуються на всі складові тренувального процесу; вони 
визначають зміст, засоби і методи тренувань. 
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17.1. Принципи тренування 

При здійсненні навчально-тренувального процесу необхідно 
керуватися такими основоположними принципами. 

Принцип виховуючого характеру навчання. Цей принцип 
передбачає органічний зв'язок між спортивним удосконаленням і 
формуванням особистості. Спортивне тренування повинно 
сприяти формуванню, визріванню та реалізації психічних основ і 
властивостей особистості. 

Принцип свідомості й активності. Свідомість того, хто 
займається фізичними вправами, виявляється в розумінні 
завдань, які перед ним ставляться, закономірностей тренуваль-
ного процесу і впливу різних засобів і методів спортивного 
тренування на організм людини. 

Дослідження свідчать, що усвідомлене відношення спорт-
сменів до тренувань не тільки поліпшує їх якість, але і 
позитивно впливає на працездатність. При високому рівні 
мотивації спортсмен спроможний витримувати значно більші 
навантаження, ніж при пасивному відношенні до тренувального 
процесу. 

Принцип наочності вимагає використання наочних засобів 
(відеозйомок, кінограм, малюнків, плакатів, спортивної літерату-
ри тощо) не тільки для створення у тих, хто займається, образних 
уявлень, але й для розуміння зв'язків і залежності компонентів 
тренувального процесу. 

Принцип міцності. Здійснювати принцип міцності в 
тренуванні означає тренуватись так, щоб надбані здібності, 
навички та вміння стали стабільними. Для цього необхідно 
уникати перерв у тренуванні; новий матеріал можна вводити в 
заняття лише тоді, коли ступінь міцності засвоєного матеріалу 
перевірений. Рекомендується повторно включати в тренування 
різноманітні вправи з попередніх програм. 

Принцип систематичності і послідовності. Систематичність 
зобов'язує забезпечити відносну безперервність процесу 
фізичної підготовки, а також передбачає розвиток здібностей, 
засвоєння умінь і навичок в певному логічному зв'язку. 
Необхідність відносної безперервності тренувального впливу 
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обумовлена ще й фізіологічними закономірностями адаптації 
організму до навантажень. 

Систематичність обумовлює також певну послідовність 
занять, яка вказує на необхідність такої орієнтації навчально-
тренувального процесу, при якому наступне спирається на 
попереднє і, в свою чергу, визначає подальший ступінь 
вдосконалення спортсмена. 

Принцип доступності. Суть цього принципу в тому, що 
зміст і обсяг фізичних навантажень повинні відповідати віку, 
статі й рівню підготовленості студентів. Це набуває особливого 
значення в спортивному тренуванні, де часто застосовуються 
навантаження на межі фізичних можливостей спортсмена. 

Постановка реальних, але достатньо складних завдань, що 
вимагають зусиль для їх вирішення, є найважливішою умовою 
успішності фізичної підготовленості. 

Дотриманню міри доступного багато в чому сприяє 
регулярний медичний та педагогічний контроль. 

Принцип індивідуалізації. Цей принцип передбачає таку 
організацію навчально-тренувального процесу, при якій вибір 
засобів, методів і форм підготовки враховує індивідуальні 
можливості тих, хто займається. 

Використання викладених принципів при розвитку фізичних 
здібностей - обов'язкова умова успішності тренувального процесу. 
Це буде більш дієвіше, коли у повній мірі буде здійснено 
комплексне використання цих принципів і вони будуть якнай-
більше узгоджені з біологічними закономірностями організму. 

Не маючи досвіду тренувань та прагнучи швидше досягти 
високих результатів, новачки дуже часто переоцінюють свої 
можливості. Без попередньої підготовки та відповідного рівня 
підготовленості вони виконують непомірні фізичні наванта-
ження, а намічений план тренувань стає для них самоціллю: 
будь-якими зусиллями виконати, не звертаючи уваги на больові 
відчуття, недомагання та інші ознаки перевтоми. Це досить 
часто призводить до виснаження організму, загострення 
хронічних хвороб, апатії, розчарування у своїх здібностях та 
припинення занять фізичними вправами та спортом. 
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17.2. Закономірності застосування 
тренувальних навантажень 

Для досягнення високих спортивних результатів застосовуються 
різноманітні засоби. До них, в першу чергу, належать фізичні 
вправи. Якщо вправи дозуються так, що дають тренувальний ефект, 
тобто сприяють розвитку, зміцненню або збереженню тренованості, 
то мова іде про тренувальне навантаження. Навантаження викликає 
певну реакцію функціональних систем, визначається величиною і 
характером фізіологічних і біологічних змін в організмі, а також 
ступенем психічних напружень. При цьому дуже важливо зрозуміти 
взаємозв'язок між структурою та характером навантаження, а 
також напрямком і темпом адаптації (тут під адаптацією слід 
розуміти пристосування функціональних систем до навантаження, 
що дає більш високий рівень досягнень і результатів). 

Адаптаційний процес - це результат правильного чергування 
навантаження і відпочинку. Навантаження на тренувальному 
занятті викликає втому, яка тимчасово знижує функціональні 
можливості організму. Це вирішальний подразник для процесів 
пристосування, які здійснюються переважно в фазі відпочинку. 
При цьому відбувається не просто відновлення використаних 
джерел енергії, а відновлення з перевищенням початкового 
рівня. Ця надкомпенсація, або суперкомпенсація складає основу 
підвищення функцій та досягнень (рис. 53). Тому навантаження 
та відпочинок слід розглядати нерозривно. 

Процес адаптації не тільки дозволяє атлету досягати більш 
високих спортивних результатів, але і розширює фізичні та 
психічні можливості витримки навантаження. Попередні наван-
таження долаються легше, ніж раніше, і викликають меншу 
втому. Тренуючий вплив стандартних навантажень все більше 
знижується, і скоро вони починають сприяти тільки збереженню 
раніше досягнутого рівня. Ця закономірність примушує 
систематично підвищувати тренувальне навантаження. Паузи в 
тр 
уп суперкомпенсація 

\ 

стомлення 
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Рис. 53. Цикл суперкомпенсації за Н.І. Яковлєвим [88] 

Слід також враховувати, що тренувальний ефект, набутий в 
поодинокому тренувальному занятті, дуже знижується або навіть 
зовсім втрачається, якщо інтервали між заняттями надто великі. 

Суперкомпенсація - процес "затухаючий", тому при надто 
тривалих перервах між тренувальними заняттями (А) приріст 
досягнень нижчий, ніж при відносно короткочасних (Б). 

Оптимальний приріст досягнень відбувається лише тоді, коли 
нове навантаження припадає на кульмінацію фази над 
відновлення (рис. 54). 

Параметрами тренувальних навантажень, як метода 
вирішення завдань тренувань, є: 1) інтенсивність впливу 
навантажень; 2) щільність (ємність) навантажень; 3) обсяг; 4) 
частота тренувальних занять. 

Інтенсивність: навантаження характеризується силою і 
напруженістю виконання фізичних вправ. Оскільки окремі 
вправи можуть виконуватись з різною інтенсивністю, то при 
плануванні й оцінці тренування прийнято виділяти різні зони 
інтенсивності. 

В силових, швидкісно-силових і швидкісних вправах 
максимально можлива індивідуальна інтенсивність, як почат-
ковий рівень (100 % - максимальна інтенсивність), по 
відношенню до якого встановлюють окремі ступені інтенсив-
ності. Так Г.Карл (1967) в тренуванні штангіста розрізняє п'ять 
ступенів інтенсивності (табл. 21). 

Таблиця 21 
Ступені інтенсивності у важкій атлетиці 
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Процент від кращого 
результату Показники інтенсивності 

30-50 Мала 
50-70 Легка 
70-80 Середня 
80-90 Субмаксимальна 

90-100 Максимальна 

Щоб забезпечити розвиток різних фізичних здібностей, 
інтенсивність навантаження повинна бути не нижче 30 % від 
максимальної. 

Щільність навантаження - це тимчасове співвідношення 
фаз навантаження і відпочинку в тренувальному занятті. 

Оптимальний ефект досягається тільки при правильній 
послідовності навантаження і відпочинку. Наприклад, при 
розвитку витривалості інтервальним методом оптимальна 
щільність повинна бути 1:0,5-1:1 (1 хв. навантаження - 30 с 
відпочинку; 2 хв. навантаження - 2 хв. відпочинку). 

Інтервали між навантаженнями, як правило, більші тоді, коли 
вища їх інтенсивність і більша тривалість виконання. 

По мірі підвищення працездатності час інтервалів відпочинку 
скорочується. 

Обсяг навантаження характеризується тривалістю і кількіс-
тю повторень всіх дій в тренувальному занятті. В довготривалих 
вправах циклічного характеру обсяг навантаження вимірюється, 
як правило, в кілометрах; в тренуванні силової витривалості -
кількістю повторень вправ; в силовому тренуванні - сумою 
піднятих обтяжень; в гімнастиці, спортивних іграх, єдиноборствах 
він вимірюється сумарно як ефективний час навантаження. 

Навантаження з певною інтенсивністю лише тоді стає цілком 
дійовим, коли воно досягає відповідного обсягу. 

Обсяг навантаження в тренувальному занятті визначається 
темпом відновлення організму і терміном відпочинку. Це 
важливо враховувати при щоденних тренувальних заняттях. 
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А. Початковий Фаза суперкомпенсації Приріст досягнень 
\ 

Приріст досягнень 
Б -

Навантаження 

Рис. 54. Схема підсумовування тренувальних ефектів: 
А - повторне навантаження застосоване, коли фаза 

суперкомпенсації цілком зникла; Б - повторне навантаження 
застосоване на фоні суперкомпенсації 

після попереднього навантаження 

Частота тренувальних занять. Досвід тренувальної роботи 
вчить, що здатність до спортивних досягнень і здатність 
витримувати навантаження розвивається тим швидше, чим 
частіше проводяться тренувальні заняття. Але це вірно лише 
тоді, коли навантаження викликає позитивні зміни. В зв'язку з 
тим, що процеси відновлення прискорюються у міру зростання 
тренованості, повинна поступово зростати і частота тренуваль-
них занять. Залежно від виду спорту і стану тренованості 
потрібно прагнути того, щоб початківці тренувались 4-5 разів на 
тиждень, більш треновані спортсмени - 6-7 разів, а спортсмени 
вищої кваліфікації - 7-12 разів на тиждень. Необхідно 
утримуватись від надмірного підвищення обсягу навантажень в 
окремих заняттях, а замість цього проводити тренування 
частіше. 
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17.3. Планування й управління 
самостійними заняттями студентів 

Від правильності організації та планування тренувального 
процесу багато в чому залежить успіх у фізичному вихованні. 
Планування тренувальних занять передбачає вибір спортивної 
спеціалізації, визначення умов занять, засобів та методів, що 
використовуються для вирішення поставлених завдань. 

Під керівництвом викладача студент повинен скласти 
індивідуальний план занять на тиждень, місяць, семестр, 
навчальний рік, на весь період навчання. 

В плані повинні бути відображені такі моменти: 
- дані початкового рівня фізичного розвитку і фізичної 

підготовленості; 
- завдання на наступний період; 
- засоби тренування з зазначенням дозування вправ; 
- фізичні вправи, що плануються на даний період; 
- методи тренування; 
- місця занять й обладнання; 
- кінцевий результат. 
Планування самостійних занять студентів фізичними 

вправами і спортом направлене на збереження здоров'я, підтри-
мання високого рівня фізичної та розумової працездатності. 

Зазначене вище не виключає можливості досягнення студентами 
високих спортивних результатів в обраному виді спорту. 

Самостійні заняття можна планувати на тиждень і більш 
короткий термін (оперативне планування), на етап, сезон, рік 
(поточне планування), на всі роки навчання у вузі (перспективне 
планування). Разом з викладачем студенти планують досягнення 
результатів по роках навчання: від навчальних нормативів до 
виконання спортивних розрядів в обраних видах спорту. 

Основними документами планування самостійних занять 
студентів фізичними вправами є: 

^ багаторічній план (на весь період навчання) самостійних 
тренувальних занять (табл. 22); 

^ річний план (табл. 23); 
^ тижневий план (табл. 24); 
^ план-конспект самостійного заняття. 
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Таблиця 22 
Перспективний план самостійних занять фізичною і 

спортивною підготовкою студентів на період навчання у вузі 

Курс Основні завдання і зміст занять 

Перший 

Загальна фізична підготовка. Розвиток швидкості, 
сили, витривалості, гнучкості і спритності з метою 
підготовки до виконання контрольних вправ та 
нормативів навчальної програми. Набуття теоре-
тичних і практичних знань про тренування 
відповідно до обраного виду спорту. Оволодіння 
технікою обраного виду спорту 

Другий Підвищення всебічної фізичної підготовленості. 
Набуття і підвищення спеціальної фізичної підго-
товленості у відповідності до обраного виду 
спорту. Оволодіння та вдосконалення техніки 
обраного виду спорту. Участь у змаганнях. 
Виконання III або II спортивного розряду в 
обраному виді спорту. Набуття теоретичних і 
практичних знань і умінь щодо підготовки до 
змагань 

Третій 

Підвищення загальної та спеціальної фізичної 
підготовки. Вдосконалення техніки обраного виду 
спорту. Участь у змаганнях. Виконання II або І 
спортивного розряду 

Четвертий, 
п'ятий 

Вдосконалення техніки обраного виду спорту. 
Підвищення спеціальної та загальної фізичної 
підготовленості. Участь у змаганнях. Виконання І 
спортивного розряду (КМС, МС) в обраному виді 
спорту. Організація й суддівство змагань. Інструк-
торсько-методична практика з питань проведення 
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи 

Якщо в процесі навчально-тренувальних занять вирішуються 
завдання не тільки розвитку фізичних здібностей і зміцнення 
здоров'я, а й завдання з метою підготовки до участі у спортивних 
змаганнях і досягнення високих результатів, то в системі 
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підготовки спортсмена слід виділяти теорію і методику таких 
структурних елементів: 

^ багаторічної підготовки спортсмена; 
^ однорічної підготовки, макроциклів і періодів підготовки; 
^ середніх циклів (мезоциклів); 
^ малих циклів (мікроциклів); 
^ окремих тренувальних днів; 
^ тренувальних занять та їх частин [65]. 

Таблиця 23 
Річний план самостійних занять 
студентів першого року навчання 

Основні завдання 
цілорічного 
тренування 

А Я <и о <и р 
М 

д а п о т с и 
Л 

ь н е 
ду урГ 

ь н е з е р 
е Б 

ь н е в а р 
Т 

ь н е в р 
е еЧ 

ь н е п р 
е 
С 

1 2 8 10 11 12 13 
1. Набуття і підвищення 
всебічної підготовленості: 
о всебічний розвиток 
м'язової системи тіла і 
сили м'язів; 
о розвиток загальної 
витривалості; 
о підвищення швидкості 
у різних рухах; 
о поліпшення рухливості 
суглобів і гнучкості 
хребта; 
о поліпшення 
спритності й уміння 
координувати рухи; 
о набуття та вдоскона-
лення уміння викону-
вати рухи без зайвих 
напружень (оволодіння 
довільним розслаблен-
ням) 

+ + + + + + + + + + + + 

3 4 5 6 7 9 
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Закінчення таблиці 23 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2. Набуття і підвищення 
спеціальної підготовле-
ності відповідно до 
обраного виду спорту: 
о розвиток м'язів; 
о розвиток спеціальної 
витривалості; 
о розвиток швидкості; 
о розвиток гнучкості; 
о розвиток спритності 

+ + + + + + + 

3. Ознайомлення з тех-
нікою обраного виду 
спорту 

+ + + + + + + + 

4. Виховання мораль-
них якостей + + + + + + + + + + + + 

5. Виховання вольових 
якостей + + + + + + + + + + + + 

6. Участь у змаганнях 
в обраному виді спорту + + 

7. Участь у змаганнях 
з інших видів спорту 

+ + + 

8. Забезпечення ефек-
тивного відновлення + + + + + + + + + + + + 

Тренувальний мікроцикл - це план побудови спортивного 
тренування на період 4-7 днів, в якому визначається ритм 
проведення занять, послідовність завдань, що вирішуються, і 
зазначаються відповідні їм основні рухові засоби та дозування 
вправ. 

Мезоцикл - це кілька мікроциклів, що об'єднані спільністю 
завдань, що вирішуються, характером і ритмом навантаження в 
них. 

Макроцикл - це структурний елемент підготовки, що може 
тривати від кількох місяців до року і в якому вирішуються як 
тактичні, так і стратегічні завдання спортивної підготовки та 

198 



Розділ 17. Основи побудови тренувального процесу 

участі у змаганнях. 
Таблиця 24 

Тижневий орієнтовний план рухової активності 
студентів в осінній період (вересень-листопад) 

Форми занять Основні тренувальні 
засоби 

Кількість занять на 
тиждень, тривалість 

1. Ранкова гігієнічна 
гімнастика 

Загальнорозвиваючі 
вправи. Вправи на гну-
чкість, координацію 
рухів 

Щоденно 15-20 хв. 

2. Фізкультурні 
паузи 

Загальнорозвиваючі 
вправи Щоденно 5-6 хв. 

3. Навчальні 
заняття 
(обов'язкові) 

Відповідно до програми 2 рази на тиждень 
по 90 хв. 

4. Прогулянка від 
місця проживання 
до навчального 
закладу і навпаки 

По черзі: швидка і 
уповільнена ходьба У дні навчань 

30-50 хв. 

5. Самостійні 
заняття 

Вправи на розвиток 
сили, швидкості, ви-
тривалості, гнучкості, 
спритності. Загально-
розвиваючі вправи 

1-2 рази на тиждень 
по 45-60 хв. 

6. Спортивні ігри Футбол, баскетбол, во-
лейбол, настільний теніс 
тощо 

1-2 рази на тиждень 

7. Змагання або 
прикидка 

Різні види спорту 
1 раз на місяць 

8. Відновлюваль-
ні процедури 

Сауна, масаж, аутотре-
нінг 1 раз та тиждень 

9. Визначення 
фізичної підго-
товленості 

Оцінка сили, витрива-
лості, швидкості, гнуч-
кості. 1 раз на 3 місяці 
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У більшості випадків в кожному макроциклі розрізняють три 
періоди: підготовчий, змагальний та перехідний. 

В підготовчому періоді закладається надійна функціональна 
база для успішної підготовки й участі в головних змаганнях, 
забезпечується становлення різних боків підготовленості. Цей 
період розділяється на два етапи: загальнопідготовчий і 
спеціальнопідготовчий. 

У змагальному періоді відбувається подальше вдосконалення 
різних боків підготовленості, забезпечується і здійснюється 
безпосередня підготовка і участь в головних змаганнях. 

Перехідний період направлений на відновлення фізичного та 
психічного потенціалу спортсменів після тренувальних і зма-
гальних навантажень попередніх періодів підготовки, здійснення 
заходів, спрямованих на підготовку до чергового макроциклу. 

Планування однорічної підготовки на основі одного 
макроциклу називається одноцикловим, двох макроциклів -
двоцикловим, трьох - трицикловим. 

Не можна сказати, яка з систем підготовки протягом року 
(одноциклова, двохциклова та ін.) є більш прогресивною. 

Залежно від специфіки спорту, індивідуальних особливостей і 
календаря змагань кількість макроциклів на рік може зростати до 
шести, семи. 

Наприклад, у футболі застосовується одноциклова система 
однорічної побудови підготовки з нетривалим (6 тижнів) 
підготовчим періодом і довготривалим (більше 9 місяців) 
змагальним, після якого планується 4-тижневий перехідний 
період. 

В художній гімнастиці достатньо ефективною є система 
двоциклового планування підготовки з відносно нетривалим 
загальнопідготовчим і спеціальнопідготовчим етапами 
підготовчих періодів та довоготривалими змагальними біля 
півроку. 

Прикладом побудови однорічної підготовки на основі 5 
стандартних макроциклів може слугувати система, що неодно-
разово реалізовувалась триразовим чемпіоном олімпійських ігор 
з плавання В.Сальниковим. 
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Кожний макроцикл тривав 10 тижнів, мезоцикл - 2 тижні, 
мікроцикл - 1 тиждень і завершувався головним змаганням 
циклу. Головні змагання року проводились в кінці останнього, 
п'ятого макроциклу, після якого йшов 2-тижневий перехідний 
період [65]. 

Багаторічне планування самостійних занять фізичними впра-
вами передбачає поступове підвищення фізичного навантаження 
як за обсягом, так і за інтенсивністю. 

Наприклад, якщо перший рік самостійних тренувань 
починається з початкового рівня стану тренованості, який можна 
умовно позначити нульовою відміткою, то закінчуватись він 
повинен на рівні 20-30 %. Наступний рік, починаючи від рівня 
20-30 % тренувального навантаження, пройде на більш 
високому рівні і закінчиться приблизно на рівні 60 % і більше. 

Практичний досвід показує, що при заняттях спортом, 
наприклад, легкоатлетичним бігом на середні та довгі дистанції, 
можна за час навчання у вузі пройти шлях від новачка до 
спортсмена І розряду і навіть добитись більш високих 
результатів. 

Багаторічний план тренувань визначає загальну мету, 
завдання й основні засоби. При плануванні багаторічних 
самостійних занять за основу береться річний тренувальний 
цикл. 

17.4. Структура тренувального заняття 

Загальна структура тренувальних занять базується на певних 
фізіологічних, психологічних і педагогічних принципах. Трива-
лість заняття визначається оптимальною дієвістю тренувальних 
факторів і залежить від специфіки виду спорту та індивідуальних 
особливостей організму. 

Тренувальне заняття, як правило, складається з трьох частин: 
підготовчої, основної та заключної. 

Підготовча частина заняття (розминка) призначена для 
функціональної та психологічної підготовки організму до 
основних фізичних навантажень. Сюди входять ходьба, біг, біг 
різними способами (зі зміною направлення, положень тіла тощо), 
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загальнорозвиваючі вправи, переважно для розтягування м'язів і 
зв'язок, вправи з легкими приладами, предметами і допоміжним 
обладнанням. Мета розминки - забезпечити поступову 
підготовку організму до виконання основних завдань заняття. 
При цьому важливо залучити в роботу всі м'язові групи і 
попередньо виконати окремі елементи вправ і технічних 
прийомів, які будуть виконуватись в основній частині. 

Загальна тривалість підготовчої частини залежить, перш за 
все, від головного завдання основної частини виду спорту, крім 
того, від температури повітря, індивідуальних особливостей 
студентів та їх настрою. Як правило, вона триває від 15 до 30-
45 хв. 

Основна частина. В основній частині заняття вирішуються, 
перш за все, завдання спортивно-технічного і тактичного 
навчання, розвитку фізичних здібностей, а також перевірки й 
оцінки рівня тренованості. 

Якщо в одному тренувальному занятті вирішується кілька 
завдань, то рекомендується дотримуватись такої послідовності. 

Одразу після підготовчої частини проводиться вивчення 
техніки обраного виду спорту. Це робиться тому, що вивчення 
або вдосконалення технічних елементів висуває великі вимоги 
до концентрації уваги, а найбільш повна концентрація уваги 
можлива тоді, коли нервова система ще не втомлена. 

В багатьох випадках у тісному зв'язку з вивченням техніки, 
тобто в першій половині основної частини заняття, слід 
розвивати швидкість та швидкісно-силові здібності. Швидкісні 
вправи, що проведені після навантаження великого обсягу, не 
будуть сприяти розвитку швидкісного потенціалу (в даному 
випадку вони можуть поліпшити витривалість, вольові якості 
тощо). У другій половині основної частини виконуються 
відповідні вправи для розвитку сили і витривалості. 

Заключна частина. В заключній частині заняття необхідно 
привести організм в нормальний післяробочий стан. Для цього 
поступово знижують навантаження. Якщо в основній частині 
заняття серцево-судинна система зазнавала великих 
навантажень, то в заключній частині виникає необхідність їх 
зменшення. У видах спорту з високими вимогами до силових 
здібностей та концентрації уваги придатні для "розрядки" 
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емоційні рухливі ігри, але після них необхідний додатковий час 
на заспокоєння. 

Основним завданням заключної частини є: розслаблення 
м'язів, вивільнення від нервової напруги, активна нормалізація 
функціонального стану серцево-судинної, дихальної та інших 
систем. 

В умовах навчального закладу, коли фізвиховання 
проводиться в мережі розкладу занять, важливо закінчувати 
заняття з підкресленою направленістю на створення позитивних 
емоцій (заспокоєність, життєрадісність, піднесення тощо), що 
допомагає підготуватись та настроїтись на наступні заняття. 
Можна також рекомендувати зміщувати пік фізичного 
навантаження ближче до середини заняття, щоб у більшій мірі 
відновити працездатність. В таблиці 25 наводиться орієнтовний 
розподіл часу по частинах заняття. 

Студентам при плануванні та проведенні самостійних занять 
необхідно враховувати, що в період підготовки і складання 
екзаменів та заліків інтенсивність й обсяг самостійних 
тренувальних занять слід дещо знизити, надавати їм в окремих 
випадках форми активного відпочинку. 

Таблиця 25 
Розподіл часу по частинах тренувального заняття 

Частина заняття Загальна тривалість заняття, хв. Частина заняття 
120 90 60 

Підготовча 30-35 25-30 15-20 
Основна 70-80 40-55 30-40 

Заключна 10-15 5-10 5-7 

17.5. Контроль за тренувальним процесом 

В практиці сучасного тренування необхідно оцінювати 
показники функціонального стану спортсмена, що змінюються 
як в результаті тривалих тренувань, так і під впливом окремих 
вправ, занять або кількох занять (мікроциклів). Це дозволяє 
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планувати тренувальний процес найбільш доцільно, виходячи з 
можливостей спортсмена в даний момент та особливостей 
впливу на його організм окремих вправ та їх комплексів. 

Основна функція контролю на заняттях фізичними вправа-
ми - перевірка доцільності організації та методики спортивної 
діяльності, з'ясування причин її успіхів та невдач. 

Відповідно до необхідності оцінювання фізичного стану 
спортсмена, розрізняється три види контролю: поетапний, 
поточний та оперативний. 

Поетапний контроль. Мета - отримати інформацію про 
сумарний вплив занять, що проводились. Основним завданням є 
визначення змін стану спортсмена під впливом відносно 
тривалого періоду тренування і розробка стратегії на подальший 
період тренування. Частота обстежень при поетапному контролі 
залежить від особливостей річного планування. Найбільш 
ефективним можна визнати те, коли контроль проводиться тричі 
за макроцикл - на І та II етапах підготовчого періоду і в 
змагальному періоді. 

Поточний контроль здійснюється між заняттями протягом 
одного тижня і дає дані для оцінки попередніх тренувань та 
планування подальших занять, використання належних засобів і 
методів підготовки. Це дозволяє оптимізувати процес тренування 
протягом дня, мікроциклу та мезоциклу, створити найкращі 
умови для розвитку необхідних якостей. 

Оперативний контроль спрямований переважно на оптимі-
зацію програми одного окремого заняття і надає дані, що 
дозволяють виявити оптимальні для кожного спортсмена режими 
роботи і відпочинку, інтенсивність і обсяг навантажень. 

Указані види контролю є основою для розробки відповідних 
планів підготовки: перспективного - на черговий тренувальний 
макроцикл або етап; поточного - на мезоцикл, мікроцикл, 
заняття; оперативного - на окрему вправу або комплекс вправ. 

204 



Розділ 18 

КОНТРОЛЬ І САМОКОНТРОЛЬ 
ПРИ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТТЯХ 

ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ 

Заняття фізичними вправами і спортом впливають на організм 
людини надзвичайно сильно, складно та різноманітно. Тільки 
правильно організовані заняття з дотриманням принципів 
спортивного тренування під наглядом лікаря, викладача 
зміцнюють здоров'я, поліпшують фізичний розвиток, підви-
щують фізичну підготовленість і працездатність організму 
людини. 

В той же час, неправильна організація занять, нехтування 
методичними принципами, планування, тренувального наванта-
ження без урахування стану здоров'я та індивідуальних особли-
востей тих, хто займається, а також відсутність регулярних 
медичних спостережень не дадуть бажаних результатів і можуть 
нанести непоправну шкоду здоров'ю. 

Заходи, що покликані запобігти негативному впливові на 
організм при заняттях фізичними вправами, можна умовно 
розподілити на чотири напрямки: лікарський контроль над тими, 
хто займається, лікарсько-педагогічні спостереження лікаря і 
викладача, самоконтроль та санітарно-гігієнічний контроль за 
місцями і умовами проведення тренувальних занять і спортивно-
масових заходів. Всі види контролю повинні здійснюватись 
комплексно. 

18.1. Лікарський контроль 

Лікарський контроль в процесі фізичного виховання 
направлений на вивчення стану здоров'я, фізичного розвитку, 
фізичної (функціональної) підготовленості студентів і впливу на 
них занять фізичними вправами та спортом. Він дає можливість 
своєчасного виявлення відхилень в стані здоров'я, а також 
планування тренувальних навантажень без шкоди здоров'ю. 

Всі студенти, що займаються фізичною культурою і спортом 
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за навчальним розкладом або самостійно, повинні проходити 
медичні обстеження: первинні - перед початком занять 
фізичними вправами, повторні - для тих, хто займається за 
програмами навчального закладу, один раз на рік. Для тих, хто 
займається спортом самостійно або в секції, 3-4 рази на рік, в 
залежності від особливостей виду спорту та кваліфікації 
спортсмена. 

Додаткові лікарські обстеження проводяться перед змаган-
нями, після перенесених захворювань, при несприятливих 
суб'єктивних відчуттях та за вимогою тренера. Ті студенти, які 
мають брати участь у змаганнях, проходять лікарське обстеження 
за 2-3 дні до початку змагань. 

Програма медичного обстеження передбачає: 
1. Загальний спортивний анамнез - опитування для 

отримання наступних відомостей: анкетні дані, особливості 
фізичного розвитку, захворювання та травми, що мали місце, 
житлово-побутові умови, режим харчування, шкідливі звички, 
спосіб життя, заняття різними видами фізичних вправ, спортом, 
рівень рухливої активності, наявність спортивних розрядів 
тощо. 

2. Зовнішній огляд. Оцінюється постава, стан шкіри, кістко-
вого скелету і м'язів, жирових відкладень. Для характеристики 
будови тіла визначається форма грудної клітки, спини, живота, 
ніг. Постава є виразом не лише зовнішньої краси людини, а й 
свідченням її здоров'я, запорукою оптимального положення та 
функціонування внутрішніх органів (рис. 55). 

Нормальна постава характеризується шістьма головними 
ознаками (рис. 56): 1 - розташуванням остистих відростків 
хребців на одній вертикальній лінії; 2 - розташуванням надпліч, 
плечей на одному рівні: 3 - розташуванням кутів обох лопаток на 
одному рівні: 4 - наявністю рівних між собою трикутників талії, 
що утворюються боковою поверхнею тіла і вільно опущеними 
руками; 5 - розташуванням сідничних складок на одному рівні; 6 
- правильними вигинами хребта в сагітальній площині. 
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Рис. 55. Положення внутрішніх органів 
при нормальній (А) і порушеній (Б) поставі 

1 

Рис. 56. Ознаки нормальної постави: 1 - серце; 
2 - печінка; 3 - шлунок; 4 - кишечник;5 - сечовий міхур 

207 



Основи розвитку фізичних якостей студентів 

Підтримка і збереження нормальної постави залежить від 
гармонійного розвитку мускулатури та її здатності утримувати в 
правильному положенні хребет, голову, плечовий пояс, тулуб, таз 
(кут нахилу), кінцівки; стану опорно-зв'язкового апарату, 
соматичного і психічного здоров'я, умов побуту, навчання, праці 
та відпочинку. 

Форма грудної клітки буває конічною, циліндричною та 
сплощеною. Вона визначається за розміщенням ребер, надчере-
вним кутом, співвідношенням передньозаднього та поперечного 
діаметрів грудної клітки (рис. 57). Заняття фізичними вправами і 
спортом спонукають до збільшення об'єму грудної клітки, її 
діаметру. В спортсменів частіше спостерігається циліндрична 
форма грудної клітки, ребра розміщені горизонтально, 
надчеревний кут прямий. У студентів зі сплощеною грудною 
кліткою може бути знижена дихальна функція. 

1 2 3 

Рис. 57. Форма грудної клітки: 1 - конічна; 
2 - циліндрична; 3 - сплощена, а- надчеревний кут 

Форма спини буває нормальна, кругла, плоска, сідлоподібна 
(рис. 58). Нормальна форма спини має природні вигини хребта в 
передньозадньому напрямку в межах 3-4 см по відношенню до 
вертикальної вісі, в поперековій і грудній частині хребта. 

Збільшення вигину хребта назад більше ніж на 4 см 
називається кіфозом, вперед - лордозом. При недостатньому 
розвитку м'язів спини спостерігається її кругла форма, при якій 
має місце виражений кіфоз грудної клітки хребта (сутулість). 
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1 2 3 4 

Рис. 58. Форми спини: 1 - нормальна; 
2 - кругла; 3 - плоска; 4 - сідлоподібна 

При сутулості і круглій формі спини студенти часто мають 
запалі груди, випнутий живіт, голова нахилена вперед, 
дугоподібна спина, опущені і звисаючі плечі й зведені вперед 
крилоподібні лопатки, ноги трохи зігнуті в колінах. При таких 
дефектах постави зв'язки і м'язи спини розтягнуті, а грудні м'язи 
укорочені. Це, разом з ослабленими м'язами живота, впливає на 
дихальну екскурсію грудної клітки та діафрагми, зменшує 
присмоктуючу силу грудної клітки і утруднює роботу серця. 

При плоскій спині грудна клітка сплощена, вузька, плечі 
звисають, лопатки крилоподібні, нахил таза зменшений, низ 
живота випнутий. Через зменшення вигинів порушується 
ресорна функція хребта, що негативно відбивається на його 
амортизаційних властивостях і збільшує стрясання головного та 
спинного мозку при стрибках, бігу. 

В нормі не повинно бути бокових викривлень хребта -
сколіозів. Сколіози можуть бути грудними, поперековими, 
тотальними, за напрямом - ліво- і правосторонніми й 
8-подібними (рис. 59). Інколи бувають одночасні викривлення 
хребта назад і вправо (вліво), які називаються кіфосколіозами. 
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1 2 3 4 

Рис. 59. Сколіози: 1 - правосторонній; 
2 - лівосторонній; 3, 4 - 8-подібний 

Форма живота залежить від розвитку м'язів черевної стінки і 
від товщини слою підкожної жирової тканини. Розрізняють 
нормальну, відвислу і втягнуту форми живота (рис. 60). Відвисла 
форма живота є причиною слабкого розвитку м'язів черевної 
стінки, що призводить до опущення внутрішніх органів 
(кишечнику, шлунка тощо). Втягнута форма живота буває у 
студентів з добре розвиненою статурою при невеликому 
жировідкладенні. 

1 2 З 

Рис. 60. Форми живота: 1 - нормальна; 
2 - відвисла; 3 - втягнута 

210 



Розділ 18. Контроль і самоконтроль при самостійних заняттях 
фізичними вправами 

Форма ніг буває нормальною, Х-подібною та О-подібною 
(рис. 61). При нормальній формі ніг в основній стійці п'ятки, 
внутрішні щиколотки, ікри й вся внутрішня поверхня стегон або 
торкаються одна одної, або між ними є невеличкі просвіти в 
ділянці колін та над внутрішніми щиколотками. При О-подібній 
формі ноги торкаються тільки у верхній частині стегон і в 
ділянці п'яток. При Х-подібній формі ноги зімкнуті в ділянці 
стегон і колінних суглобів та розходяться в ділянці гомілок й 
п'яток. У спортсменів, як правило, ноги бувають нормальні або з 
слабо вираженою О-подібною формою. 

1 2 3 

Рис. 61. Форми ніг: 1 - нормальна; 
2 - Х-подібна; 3 - О-подібна 

Форми стопи можуть бути такими: порожнинна, нормальна, 
сплощена і плоска (рис. 62). Вони визначають шляхом 
зовнішнього огляду або за допомогою відбитків. 

За зовнішніми ознаками фізичного розвитку можна визначити 
тип статури людини. Розрізняють три типи: астенічний, 
нормостенічний, гіперстенічний (рис. 63). Астенічний тип 
характеризується довгими і тонкими кінцівками, вузькими 
плечима, довгою та тонкою шиєю, довгою, вузькою й плоскою 
грудною кліткою, погано розвиненими м'язами. Студенти 
нормостенічного типу мають пропорційно розвинуті основні 
форми тіла: правильне співвідношення поздовжніх і поперекових 
розмірів, конічну або циліндричну форму грудної клітки, 
помірний розвиток кісткової системи, м'язової і жирової 
тканини. 
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1 2 3 4 

Рис. 62. Форми стопи: 1 - порожнинна; 
2 - нормальна; 3 - сплощена; 4 - плоска 

Признаками гіперстенічного типу є: короткі кінцівки, 
масивна кісткова система, коротка і товста шия, широка й 
коротка грудна клітка, добре розвинені м'язи. 

3. Антропометричні виміри уточнюють і доповнюють дані 
зовнішнього огляду. Вони дають можливість визначити рівень й 
особливості фізичного розвитку, ступінь його відповідності статі 
та віку, відхилення фізичного розвитку під впливом занять 
фізичними вправами і різними видами спорту. 

Антропометричні виміри слід проводити завжди в один і той 
же час, краще в ранкові часи, за загальноприйнятими 
методиками, використовуючи спеціальні, стандартні, провірені 
методики. При обстеженні студенти знаходяться в оголеному 
вигляді або в трусах. Виміряються: зріст стоячи і сидячи, вага 
тіла, окружність шиї, грудної клітки, талії, живота, плеча, 
передпліччя, стегна і гомілки. 

Зріст тіла стоячи і сидячи вимірюється ростоміром з точністю 
до 0,5 см. При вимірюванні зросту стоячи студент стає спиною 
до вертикальної стійки ростомера, торкаючись її трьома 
частинами тіла: п'ятками, сідницями, лопатками. При визначенні 
зросту сидячи студент сідає, торкаючись вертикальної стійки 
сідницями і лопатками (рис. 64). Визначаючи зріст, слід 
враховувати, що довжина тіла протягом доби змінюється: до 
вечора вона може зменшитись на 1-2 см, а після великого 
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фізичного навантаження зріст може зменшитись на 3-5 см. 
Зважування студентів, які займаються фізичними вправами і 

спортом, систематично проводиться під час лікарсько-педагогіч-
них спостережень та самоконтролю. Особливе значення 
контроль за вагою тіла має в тих видах спорту, які поділяються 
на вагові категорії (боротьба, важка атлетика, гирьовий спорт, 
бокс). 

Окружність грудної клітки вимірюється в трьох станах: при 
максимальному вдиху, під час паузи і при максимальному 
видиху. При самоконтролі можна самому виміряти окружність 
грудної клітки (рис. 65). При цьому необхідно взяти 
сантиметрову стрічку правою рукою за нульову поділку, а 
лівою - за середину. 

Рис. 63. Типи статури: 
1 - астенічний; 

2 - нормостенічний; 
3 - гіперстенічний 

1 2 3 

Рис. 64. Виміри довжини тіла: 
1 - виміри стоячи; 
2 - виміри сидячи 

1 2 
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Рис. 65. Техніка самостійного вимірювання 
окружності грудної клітки 

Для вимірювання ширини плечей слід спочатку знайти 
виступаючі кістяні горбки над плечовими суглобами. Потім 
необхідно взяти сантиметрову стрічку лівою рукою за нульову 
поділку і притиснути її до лівого горбка. Правою рукою 
протягнути стрічку по лінії ключиць до правого горбка (рис. 66). 

Рис. 66. Техніка самостійного вимірювання 
ширини плечей 

Кожний студент, який займається фізичними вправами, 
повинен знати, де і як провести антропометричні виміри своїх 
частин тіла (рис. 67). 
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Рис. 67. Схема вимірювання основних антропометричних 
даних: 1 - окружність шиї; 2 - окружність плечей; 

3 - окружність грудної клітки; 4 - окружність плеча; 
5 - окружність передпліччя; 6 - окружність талії; 

7 - окружність стегна; 8 - окружність гомілки; 
9 - окружність біцепса 

4. Обстеження нервової, серцево-судинної та дихальної 
систем, органів черевної порожнини тощо. Ці обстеження 
проводять лікарі-терапевти або фахівці зі спортивної медицини. 
При необхідності для консультації залучаються хірурги, 
окулісти, гінекологи та інші фахівці, які проводять лабораторні й 
рентгенологічні дослідження. 

5. Проведення функціональних проб. Викладач фізичного 
виховання повинен володіти достатнім обсягом знань, вмінь і 
навичок, які б дозволили йому науково обґрунтовано вирішувати 
питання нормування фізичних навантажень студентів, рівня 
фізичної підготовленості, вміти контролювати й аналізувати 
реакції організму при виконанні фізичних навантажень з тим, 
щоб творчо скоректувати оздоровчий, навчальний, тренувальний 
процес, не допускаючи в ньому перенапружень, перевантаження 
і перетренованості. 

Вирішення вказаних завдань фізичного виховання в значній 
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мірі визначається тим, наскільки об'ємно і глибоко викладач 
фізичного виховання володіє навичками оцінки рівня фізичної та 
функціональної підготовленості студентів. Адже ефективне 
використання одного з найпотужніших оздоровчих засобів -
фізичних вправ, - не можливе без врахування відповідності 
інтенсивності та об'єму фізичних навантажень функціональним 
можливостям організму. Нехтування цим положенням (при 
виконанні наднормативних навантажень), як правило, призво-
дить до негативного впливу фізичних вправ на здоров'я 
студентів, а тим більше - в умовах малих доз радіоактивного 
забруднення навколишнього середовища. З іншого боку, 
виконання недостатніх навантажень (допорогових величин) не 
сприяє росту функціональних ефектів тренування (натрено-
ваності). Ось чому, перш ніж призначити величину фізичного 
навантаження для конкретного студента, необхідно визначити 
обсяг його функціональних резервів, рівень готовності. Встано-
влення чітких критеріїв оцінки фізичного стану організму, обсяг 
його функціональних резервів дозволить перейти від емпірич-
ного дозування навантажень до застосування науково 
обґрунтованих рухових режимів з найбільш об'єктивною 
енергетичною оцінкою. 

Отже досконале володіння навичками тестування фізичної та 
функціональної підготовленості студентів (уміння визначити 
рівень здоров'я) є обов'язковою передумовою успішності їх 
фізичного тренування, запорукою збільшення функціональних 
резервів, збереження й зміцнення здоров'я. 

Важливим наслідком систематичних фізичних тренувань є 
зростання функціональних резервів киснезабезпечуючих систем -
дихальної та серцево-судинної. Для об'єктивної оцінки цих 
резервів визначаються показники систем дихання та кровообігу 
в стані спокою, при виконанні дозованих навантажень і 
навантажень максимальної потужності. 

Активізація функцій серцево-судинної системи при м'язовій 
роботі обумовлена підвищеним кисневим запитом працюючих 
м'язів та інших активних тканин і органів. Систематичні фізичні 
тренування забезпечують економічність витрат енергії на роботу 
легень і серця в стані спокою й при виконанні дозованих 
навантажень та максимальну мобілізацію функцій органів і 
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систем організму при виконанні інтенсивних навантажень. 
Функціональний стан системи дихання оцінюють за 

показниками частоти і глибини дихання, життєвої ємності 
легень (ЖЄЛ), тривалості затримки дихання, сили м'язів видиху 
тощо. Загальні показники мало корелюють з рівнем фізичної 
працездатності організму і можуть бути використані для 
об'єктивної оцінки підготовленості лише в комплексі з іншими 
тестами, зокрема з тестами на визначення функціонального 
стану серцево-судинної системи. 

За допомогою спірометра визначають життєву ємкість 
легень і об'єми, які її складають. Дослідження проводять в 
положенні стоячи. Мундштук спірометра дезінфікують, 
протираючи ватою, змоченою спиртом, шкалу спірометра 
встановлюють на "0". Після глибокого вдиху обстежуваний 
робить максимально глибокий видих в спірометр. Видих бажано 
виконувати плавно. Результат ЖЄЛ оцінюють в мілілітрах. 
Вимірювання проводиться тричі. Найбільша величина 
характеризує ЖЄЛ. 

Для визначення дихального об'єму (ДО) студент бере 
мундштук приладу в рот і починає спокійно дихати - вдих через 
ніс, а видих через рот в спірометр. Після п'яти дихальних циклів 
на шкалі читають об'єм повітря, що видихалося, ділять його на 
кількість дихальних циклів і одержують показник глибини 
дихання (дихальний об'єм). 

Визначенні резервного об'єму видиху (РОВид). Після 
спокійного видиху в атмосферу обстежуваний бере в рот 
мундштук спірометра і робить максимально глибокий видих в 
спірометр. За шкалою приладу визначають величину РОВид. 

Для визначення резервного об'єму вдиху (додаткового 
об'єму) проводять розрахунки - від величини ЖЄЛ віднімають 
суму об'ємів дихального повітря і резервного об'єму видиху. 

Для визначення життєвого показника (ЖП) величину ЖЄЛ 
в мілілітрах ділять на масу тіла в кг. При оцінці ЖЄЛ звертають 
увагу на співвідношення складових її об'ємів. Для цього 
розраховують рівень дихання - відношення резервного об'єму 
видиху до резервного об'єму вдиху. Його середня величина 
складає 0,6. 
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ЖЄЛ, в структурі якої об'єм вдиху займає більше місця, 
функціонально більш повноцінна, ніж ЖЄЛ такої ж величини, 
але з меншим резервним об'ємом повітря. При більш глибокому 
видиху має місце зменшення величини залишкової ємкості 
легень. В умовах сталої величини дихального об'єму більш 
глибокий видих призводить до більш інтенсивної вентиляції 
альвеолярного повітря. 

Тест Розенталя. Обстежуваному пропонується п'ятиразове 
визначення ЖЄЛ з п'ятнадцятисекундними інтервалами відпо-
чинку. У здорових студентів одержані показники ЖЄЛ суттєво 
не відрізняються один від одного, або ж спостерігається 
незначне збільшення кожного наступного показника. Зниження 
результатів повторних вимірювань свідчить про фізичну втому 
дихальних м'язів і часто спостерігається при фізичній перевтомі, 
перенапруженні, перетренуванні. 

Сила дихальних м'язів. Функціональний стан дихальних 
м'язів визначають пневмоманометром. Для вимірювання сили 
м'язів видиху користуються ртутним сфігмоманометром або 
тонометром, в конструкцію яких внесені такі зміни. Від 
сфігмоманометра (тонометра) від'єднується манжета та на її 
місце прикріплюється лійка від кисневої медичної подушки. 
Вимірювання сили м'язів видиху проводять так: обстежуваний 
сідає до столу, на якому знаходиться прилад, робить глибокий 
вдих і, взявши в рот лійку приладу (так, щоб не було щілин), 
поступово збільшуючи зусилля до максимуму, виконує видих. 
Величина даного зусилля відповідає величині внутрішнього 
тиску і візуально реєструється на шкалі сфігмоманометра. 
Одиниця виміру сили м'язів видиху умовна - мм рт. ст. 
(пневмонометричний показник). 

Тести на затримання дихання. Тривалість затримки 
дихання досить індивідуальна, вона залежить від вольових 
якостей студента (вольовий компонент затримки дихання) і, 
звичайно, економічності споживання кисню клітинами організ-
му. Вольовий компонент затримки дихання визначають за 
першими скороченнями діафрагми (коливання черевної стінки). 
Слід пам'ятати, що повторні затримки дихання завжди бувають 
більш результативні, ніж перші. 
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Тест Штанге (затримка дихання на вдиху). Обстежуваний в 
положенні сидячи робить глибокий вдих, затискує спеціальним 
затискачем (або пальцями) ніздрі і якнайдовше затримує 
дихання. Секундоміром вимірюється час від моменту затримки 
дихання до його припинення. Протягом всього часу затримки 
дихання вимірюють ЧСС. Після виконання тесту розраховують 
пульсовий індекс затримки дихання - відношення кількості 
пульсових ударів за весь період затримки до тривалості 
затримки дихання на вдиху. 

Оцінка тесту: менше 1,39 с - незадовільно, 1,40-1,49 -
задовільно, більше 1,30 - добре. Чим менша величина індексу 
затримки дихання, тим більша стійкість організму до кисневого 
голоду. При втомі, перенапруженні, захворюванні органів 
кровообігу і дихання, при анемії величина індексу затримки 
дихання зменшується, що обумовлено підвищенням збудли-
вості дихального центру, зміною інтенсивності процесів обміну 
в тканинах. 

Тест на затримання дихання може бути використаний для 
непрямого визначення витривалості студентів. Для цього 
тестування проводять тричі: в стані спокою, після 20 присідань 
через 30 с і через 1 хв. відпочинку (тест А.Ф. Серкіна). 

Тест Генчі (затримка дихання на видиху). При проведенні 
цього тесту обстежуваному пропонується після видиху 
затримати дихання якомога довше. Затримку дихання на видиху 
оцінюють так: менше 34 с - незадовільно, 35-39 с - задовільно, 
більше 40 с - добре. 

Тест Кліппеля. У обстежуваного визначають частоту 
дихання в стані спокою та після затримки дихання на вдиху. 
Потім виконується відповідне даному виду спорту наванта-
ження, а за ним тричі визначається затримка дихання: спочатку 
зразу ж після навантаження, на другій і на п'ятій хвилинах після 
нього. Після кожної затримки дихання підраховується частота 
дихання за 1 хв. В нормі частота дихання після кожної затримки 
дихання повинна залишатись без змін або не пізніше, ніж через 
дві хвилини повернутися до рівня спокою. На п'ятій хвилині 
після навантаження тривалість затримки дихання повинна бути 
така ж, як і до навантаження. 
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Функціональні тести системи кровообігу. За показниками 
функції однієї фізіологічної системи не можна об'єктивно 
судити про рівень працездатності організму в цілому. Проте 
серцево-судинна система є виключенням. З усіх вегетативних 
систем організму, які забезпечують працюючі м'язи киснем і 
пластичним матеріалом, вона найбільш чутливо і повно реагує 
на фізичні навантаження. Серцево-судинна система є основним 
фактором, що визначає можливості аеробного енергозабез-
печення діяльності. Серце є також найбільш вразливою ланкою 
організму, що тренується. Усе це обумовлює широке викорис-
тання основних показників роботи серця в практиці фізичного 
виховання для визначення загальної працездатності студентів, 
цілеспрямованого регулювання тренувальних навантажень. 

Артеріальний тиск (АТ) крові визначають загальноприй-
нятим методом Короткова, користуючись сфігмоманометром і 
фонендоскопом. Суть методу полягає у вислуховуванні моментів 
появи і зникнення звукових ефектів на плечовій артерії нижче 
накладеної манжети. 

При вимірюванні АТ обстежуваному пропонують звільнити 
від одежі ліву руку і сісти до столу. Передпліччя руки повинно 
лежати долонею догори. На плече накладають манжету так, щоб 
її нижній край був на 2 см вище ліктьової ямки. В період 
вимірювання тиску обстежуваний не повинен бачити шкали 
манометра. В ліктьовій ямці знаходять плечову артерію і 
прикладають до неї фонендоскоп. Закривають краник груші і 
створюють тиск в манжеті вище максимального (до 160 мм рт. ст. 
при вимірюванні АТ в спокої й до 250 після фізичного 
навантаження). Повільно випускаючи повітря з манжети, 
фонендоскопом фіксують прояв перших тонів серця в ділянці 
ліктьового згину, а манометром - максимальний (систолічний) 
кров'яний тиск; момент вираженого затихання тонів відповіда-
тиме мінімальному (діастолічному) тиску. 

Різниця між систолічним і діастолічним тиском становить 
пульсовий тиск. 

Показники ЧСС і АТ при виконанні дозованих 
навантажень. Зростання ЧСС, збільшення систолічного і 
хвилинного об'ємів кровообігу при виконанні дозованого 
навантаження у підготовлених осіб менш виражені, ніж у 
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непідготовлених. Це один із проявів тренувального ефекту. В 
його основі лежить економічність роботи органів і систем 
натренованого організму як в стані спокою, так і при виконанні 
дозованих навантажень. 

Для об'єктивної оцінки змін ЧСС і пульсового тиску після 
виконання стандартного навантаження визначають процент 
збільшення даних показників. Для цього ЧСС в стані спокою 
приймають за 100 %, а різницю у величині ЧСС безпосередньо 
після навантаження і ЧСС в стані спокою за хвилину. 
Аналогічно визначають і процент приросту пульсового тиску. 
Для аналізу функціонального стану студентів інколи доцільно 
розрахувати середнє арифметичне процентів приросту ЧСС і 
пульсового тиску після дозованого навантаження. 

Тест Мартіне. Після підрахунку пульсу і вимірювання АТ в 
спокої протягом 30 с роблять 20 глибоких присідань, піднімаючи 
руки і зберігаючи корпус прямим (вихідне положення - ноги 
разом, носки дещо розведені). Після закінчення тесту 
вимірюють пульс і кров'яний тиск. Визначають величини 
прискорення пульсу і АТ в процентах від вихідних величин. 
Результати проби оцінюють так: при прискоренні пульсу після 
навантаження менш ніж на 25 % стан серцево-судинної системи 
відмінний, на 26-50 % - добрий, на 51-75 % - задовільний, 
більш ніж 75 % - незадовільний. Збільшення приросту пульсу 
вдвічі і більше є свідченням детренованості серця, високої 
збудливості нервової системи або захворювання. 

Реакція АТ на навантаження вважається доброю, якщо 
систолічний тиск збільшується на 25-35 мм рт. ст., а діас-
толічний - залишається без змін або дещо (на 5-10 мм рт. ст.) 
знижується. Відновлення пульсу до норми триває від однієї до 
трьох хвилин, артеріального тиску - 3-4 хв. 

Ортостатичні тести. За допомогою ортостатичних тестів 
досліджуються реакції серцево-судинної системи на зміну 
положення тіла спортсмена в просторі. Ортостатичні реакції 
суттєво змінюються під впливом м'язової роботи, загальної 
гіпоксії, високої температури навколишнього середовища, 
психічного й емоційного напруження, фізичного тренування, 
тривалого обмеження м'язової активності тощо. За характером 
ортостатичних реакцій можна робити висновки про адекватність 
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м'язових навантажень функціональним можливостям 
спортсмена. 

Результати ортостатичних тестів використовуються для 
оцінки функціональної підготовленості гімнастів, стрибунів і 
спортсменів інших спеціалізацій, тренування яких пов'язані з 
частою зміною положення тіла в просторі. Чим вища 
тренованість спортсмена, тим кращий результат ортостатичного 
тесту. Ортостатичні тести використовуються також для 
диференціації діагностики систолічних шумів, для контролю за 
якістю адаптації організму спортсмена до тренувальних і 
змагальних навантажень, ефективності перебігу відновлюваль-
них процесів. Чим краща адаптація спортсмена до специфічних 
умов спортивної діяльності, тим менші зміни ортостатичних 
реакцій. 

Зміни серцевої діяльності при зміні положення тіла 
обумовлюються механізмом Франка-Старлінга, відповідно до 
якого збільшення венозного притоку до серця та його 
наповнення кров'ю в горизонтальному положенні супроводжу-
ється посиленням серцевого скорочення. Зменшення об'єму 
наповнення серця у вертикальному положенні є основною 
причиною ослаблення скорочуючої функції серця. Як наслідок, 
змінюється тривалість фаз серцевого циклу, систолічного 
виштовху крові, кров'яного тиску і серцевого ритму. 

Ортостатичний тест Шеллонга. Обстежуваний повинен 
спокійно лежати на кушетці протягом 5 хв. Потім визначається 
частота пульсу і кров'яного тиску. Після спокійного вставання 
досліджувані показники вимірюють вдруге. 

Найбільш характерною реакцією на ортостатичну пробу 
Шеллонга є збільшення ЧСС. У натренованих осіб воно завжди 
менше (на 5-15 за хв.), ніж у ненатренованих. Зміна пульсу 
після вставання значною мірою обумовлюється тонусом 
симпатичної нервової системи. Якщо ЧСС не перевищує 27 % 
від величини пульсу в стані спокою, то збудливість симпатичної 
нервової системи вважається нормальною, збільшення ЧСС 
після вставання більш ніж на 27 % свідчить про підвищення її 
збудливості. Підвищення збудливості симпатичної нервової 
системи часто спостерігається у спортсменів протягом перших 
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годин після тренування, при перенапруженні і входженні в стан 
перетренованості. 

Зміни АТ при даному тестуванні несуттєві: систолічний тиск 
крові не змінюється зовсім або дещо (на 2-6 мм рт. ст.) 
знижується, діастолічний - зростає (на 10-15 мм рт. ст.), 
пульсовий - зменшується. 

Ортостатичний тест в модифікації Ю.М. Стойда і 
В.В. Пономарьова (1974). Після навантаження ЧСС і АТ в 
горизонтальному положенні обстежуваний стає на відстані 
однієї ступні від стіни, опираючись на неї спиною. Для більш 
повного розслаблення під куприк обстежуваного підкладають 
м'яку опору діаметром 12 см. Кут нахилу тіла студента до 
поверхні підлоги складає 75 %. При такій позі тонічне 
напруження необхідних м'язів мінімальне. Через три хвилини 
стояння ЧСС і АТ визначають вдруге. Статистичні 
характеристики нормальної ортопроби наведені в таблиці 26. 

Кліно-ортостатичний тест. У спортивній практиці цей 
тест використовується значно рідше, ніж тест Шеллонга. Його 
суть полягає в підвищенні тонусу парасимпатичної нервової 
системи при переході організму людини з вертикального 
положення в горизонтальне. Нормативним вважається 
уповільнення ЧСС на 6-10 ск./хв. 

Таблиця 26 
Зміни ЧСС і АТ у спортсмена 

при ортостатичних впливах (М ± а) 

Положення обстежуваного 
Показники горизон- ортополо- зміни через 

тальне ження 3 хв. 3 хв. 
ЧСС, ск./хв. 57±9 76±12 +19±8 
Систолічний тиск, мм рт. ст. 115±12 113±12 -2±8 
Діастолічний тиск, мм рт. ст. 68±8 78±12 +10±9 
Середній АТ, мм рт. ст. 92±8 96±9 +4±8 
Пульсовий АТ, мм рт. ст. 47±12 35±11 -12±13 
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Тест Руффє-Діксона. Індекс Руффє (ІР) ще називають 
вранішнім тестом. Він використовується для оцінки 
функціонального стану обстежуваного після пасивного 
відновлення (сну). Визначення ІР проводять, користуючись 
формулою: 

Т Г _(ЧП 1 + ЧП 2 +ЧПз) - 200 
10 ' 

де ЧП1 - частота пульсу лежачи; ЧП2 - частота пульсу сидячи; 
ЧП3 - частота пульсу стоячи протягом 1 хв. 

Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи 
обстежуваного: 0-5 - відмінно, 6-10 - добре, 11-15 - задовільно, 
більше 15 - незадовільно. Показники вранішніх визначень ІР 
доцільно заносити до таблиці самоконтролю. 

Рівень функціонального стану (РФС) системи кровообігу 
визначається за показниками ЧСС і кров'яного тиску з 
врахуванням віку, маси тіла та зросту обстежуваних. Вихідні 
досліджувані показники визначаються в один і той же час (краще 
вранці після пробудження) в умовах відсутності попередніх 
емоційних і фізичних перенапружень. Розрахунки РФС проводять 
за формулою: 

р ф С _ 7 0 0 - 3ЧСС -2,5(ДТ +СТДТ/3) -2,7 +0,28 МТ 
350-2,7В -0,21 Р ' 

де ЧСС - частота серцевих скорочень, ск./хв.; ДТ - діастолічний 
тиск, мм рт. ст.; СТ - систолічний тиск, мм рт. ст.; В - вік, років; 
МТ - маса тіла, кг; Р - зріст, см. 

Оцінка РФС системи кровообігу та фізичного стану 
обстежуваного в цілому проводиться за шкалою: 0,375 і менше -
низький; 0,376-0,525 - нижче середнього; 0,526-0,672 - середній; 
0,673-0,825 - вище середнього; 0,826 і більше - високий. 

Тест на визначення максимального споживання кисню 
(МСК) - це та найбільша кількість кисню, яку певна людина 
може одержати за одиницю часу при виконанні максимально 
напруженої роботи. 

Величина МСК є важливим показником аеробних можливос-
тей працюючого організму, а тому він широко використовується в 
спортивній практиці при характеристиці загальної фізичної 
працездатності обстежуваних і особливо спортсменів у видах 
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спорту на витривалість. Так у висококваліфікованих бігунів на 
довгі дистанції й лижників МСК досягає 6 і навіть 7 л/хв., МСК у 
осіб, які не займаються спортом, - 2-3 л/хв. 

Рівень МСК обумовлюється резервними можливостями бага-
тьох фізіологічних систем. З них першочергове значення мають 
резерви дихального апарату та серцево-судинної системи, 
зокрема такі показники, як легенева вентиляція, дифузна 
спроможність легень, хвилинний об'єм крові, розмір судинного 
русла легень та працюючих м'язів, показники системи крові 
(киснева ємкість крові, швидкість дисоціації оксигемоглобіну 
крові в м'язах тощо). 

МСК визначають прямим і непрямим методами. При прямому 
визначенні МСК обстежуваному пропонують виконати наванта-
ження супермаксимальної надкритичної потужності протягом 4-5 
хв., інтенсивність за ЧСС не менше 180 ск./хв. 

Для орієнтовного передбачення критичної для певного 
обстежуваного потужності навантаження попередньо визначають 
величину фізичної працездатності за тестом ФП170. Виходячи з 
міркувань, що показник потужності м'язової роботи за тестом 
ФП170 становить приблизно 75 % від критичної, визначають 
величину супермаксимального навантаження. Для цього до 
"передбаченої" величини критичної потужності додають ще 300-
400 кгм/хв. 

Для тестування МСК підходять лише глобальні фізичні вправи 
тривалістю не менше 5-6 хв. Так величина МСК, що 
визначається за допомогою велоергометра, дещо нижча, ніж при 
тестуванні за допомогою третбана; при виконанні велоергометр-
ричної роботи руками одержаний показник МСК буде значно 
нижчим, ніж при педалюванні ногами. 

Під час роботи за допомогою газового лічильника реєструють 
легеневу вентиляцію, а після роботи (досягнувши надкритичної 
потужності навантаження) визначають вміст кисню в атмосфер-
ному та видихнутому (в мішок Дугласа) повітрі. Різниця кисню 
обстежуваних газових сумішей, визначених за допомогою 
газоаналізатора, становитиме величину МСК. 

Непрямі методи визначення МСК. Методи непрямого 
визначення МСК базуються на наявності лінійної залежності між 
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ЧСС, споживанням кисню, з одного боку, і потужністю циклічної 
роботи субмаксимальної потужності - з іншого. 

Широко використовуються в спортивній практиці методи 
непрямого визначення МСК при виконанні субмаксимальних 
навантажень (за номограмами І.Астранда, за даними Ф П 1 7 0 , за 
показниками фізичного розвитку і рухових здібностей тощо). 
Одержані при такому тестуванні фізіологічні показники 
використовуються в спортивній практиці для визначення об'єму 
функціональних резервів не лише дихальної, серцево-судинної й 
інших систем організму, а й для з'ясування загальної 
витривалості та фізичної підготовленості обстежуваних. 

Найбільш точним з непрямих методів визначення МСК є 
максимальні тести з використанням велоергометра, степерго-
метра, третбана. Визначенню за допомогою даних тестів 
величина максимально допустимого рівня фізичної активності 
(МДРФА) в кгм/хв. переводять у величину МСК (на виконання 
протягом 1 кг/м глобальної роботи витрачається в середньому 
1,78 мл кисню). Проте найбільшого використання в спортивній 
практиці знайшли методи непрямого визначення МСК при 
виконанні субмаксимальних навантажень (номограми І.Астранда, 
за даними Ф П 1 7 0 , розвитку рухових здібностей тощо). 

18.2. Лікарсько-педагогічні спостереження 

Під час самостійних занять студентів фізичними вправами 
лікарсько-педагогічні спостереження повинні обов'язково 
проводитись лікарем разом з викладачем або тренером, а тому ці 
заняття безпосередньо організуються кафедрою фізичного 
виховання і частіше проводяться на спортивній базі навчального 
закладу. 

При проведенні лікарсько-педагогічного спостереження 
з'ясовуються: умови проведення занять, їх зміст і методика; 
обсяг та інтенсивність тренувального навантаження і відповід-
ність їх підготовленості студентів; виконання гігієнічних правил 
тренувального процесу; ведення студентами щоденника 
самоконтролю; виконання вимог профілактики травматизму. 
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Спостереження дозволяють дати лікарсько-фізіологічну 
оцінку навчальному заняттю, реакції організму студентів на 
навантаження, тобто здійснювати контроль тренувального 
впливу на організм. Ці спостереження повинні базуватись на 
даних найбільш доступних для досліджень індивідуальних 
показників (підрахунок ЧСС і дихання, вимір кров'яного тиску, 
динамометрія тощо), а також на дослідженні характеру 
навантаження та структури всього заняття. 

Постійні лікарсько-педагогічні спостереження дозволяють 
виявити недоліки в організації та методиці проведення занять з 
фізичної культури, вдосконалювати планування навчально-
тренувального процесу. Вони також допомагають ліквідувати 
причини, що викликають надмірні навантаження, перевтом-
лення, порушення правил безпеки і санітарно-гігієнічних вимог. 

18.3. Самоконтроль при самостійних заняттях 
фізичними вправами 

Самоконтроль - це самостійні регулярні спостереження тих, 
хто займається, за станом свого здоров'я, фізичним розвитком та 
впливом на організм занять спортом та фізичною культурою. За 
допомогою простих доступних прийомів студентам рекомен-
дується виховувати у себе звички і навички, що сприяють 
підвищенню розумової та фізичної працездатності. При цьому 
необхідно добре уявляти собі ступінь енергетичних витрат, 
нервово-психічного та м'язового напруження, що необхідні для 
виконання навчальної діяльності в поєднанні зі спортивним 
тренуванням. Необхідно також ураховувати ступінь стомленості 
від розумової роботи на навчальних заняттях і регулювати у 
зв'язку з цим фізичні навантаження на спортивних тренуваннях і 
навпаки. Студенти повинні знати, скільки часу необхідно для 
відпочинку і відновлення розумових та фізичних сил, якими 
засобами та методами досягається при цьому найбільша 
ефективність. 

Самоконтроль потрібний всім, хто займається фізичними 
вправами в секціях, збірних командах, групах здоров'я, але 
особливо необхідний тим, хто займається самостійно. 
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Існують суб'єктивні і об'єктивні методи самоконтролю. 
Суб'єктивними методами слід вважати самоспостереження й 

оцінку загального самопочуття, апетиту, сну, фізичної та 
розумової працездатності, настрою, а також загальну оцінку 
стану опорно-рухового апарату і м'язової системи в цілому. 

До об'єктивних методів самоконтролю можна віднести: 
спостереження за ЧСС, вимір артеріального тиску, життєвої ємності 
легенів (ЖЄЛ), вимірювання росту і маси тіла, показники фізичних 
здібностей - сили, швидкості, витривалості, гнучкості. 

Результати самоконтролю занотовуються до спеціального 
щоденника (табл. 27). У ньому рекомендується регулярно 
реєструвати як суб'єктивні, так і об'єктивні дані. 

Таблиця 27 
Приблизна форма щоденника самоконтролю 

№ Параметри Дата 
з/п самоконтролю 20. 09 21. 09 22. 09 

1 Самопочуття Добре Добре Невелика 
втома 

2 Сон 8 год., 
добрий 

8 год., 
добрий 

7 год., 
неспокійний 

3 Апетит Добрий Добрий Задовільний 

4 
ЧСС за 1 хв.: 
- до тренування 
- після тренування 

58 
72 

- 68 
82 

5 Вага 78 - 78,5 

6 Тренувальне 
навантаження 

Прискорення 
8 х 30 м, 

біг 100 м, 
біг 6 х 200 м 

Немає 

Прискорення 
8 х 30 м, 

біг 100 м, 
біг 12 хв. 

7 Порушення режиму Немає 
Був на дні 

народ-
ження 

Немає 

8 Больові відчуття Немає Немає Біль у печінці 

9 Спортивні 
результати 

Біг 100 м 
за 13,9 с - Біг 100 м 

за 14,3 с 
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При веденні щоденника самоконтролю важливо правильно 
оцінювати окремі показники, лаконічно фіксувати їх у щоденнику. 

Самопочуття є суб'єктивною оцінкою стану організму і 
важливим показником впливу фізичних вправ і спортивних 
тренувань. Самопочуття відмічається як добре, задовільне або 
погане. При поганому самопочутті фіксується характер 
незвичних відчуттів. 

Сон. В щоденнику відмічається тривалість та глибина сну, 
його порушення (важке засинання, неспокійний, безсоння, 
недосипання тощо). 

Апетит відмічається добрий, задовільний, понижений, 
поганий. Різні відхилення в стані здоров'я швидко позначаються 
на апетиті, тому його погіршення, як правило, є результатом 
перевтоми або захворювання. 

Пульс - важливий показник стану організму. Як правило, на 
навчальних заняттях з фізичної культури ЧСС при середньому 
навантаженні досягає 130-150 за 1 хв. А на спортивних 
тренуваннях, при значних фізичних зусиллях ЧСС досягає 180-
200 за 1 хв. і навіть більше. Після великого навантаження ЧСС 
повертається до початкових величин через 20-30, а іноді через 
30-40 хв. Якщо цей показник більше, то це свідчить про велику 
втому або наявність якихось відхилень в стані здоров'я. 

Важливим показником є ритм роботи серця. Щоб перевірити 
ритмічність серцевих скорочень, треба підрахувати пульс у 
спокої за кожні 10 с протягом 1 хв. Це можна зробити 
пальпаторно (рис. 68). Якщо показник не буде відрізнятися у 
кожному підрахунку на 1 удар, пульс можна вважати ритмічним, 
якщо різниця буде складати 2-3 удари, то роботу серця слід 
вважати аритмічною. 

Для оцінки роботи серця застосовують також різні варіанти 
ортостатичних проб. Суть однієї з них полягає у зміні різниці 
ЧСС в положенні лежачи і стоячи. Проводиться проба таким 
чином. Треба лягти на кушетку або диван і спокійно полежати 
5 хв. В кінці 5-ої хвилини підрахувати ЧСС. Потім спокійно 
встати і через 30 с підрахувати ЧСС стоячи. Нормою вважається, 
коли ЧСС стає частішою на 10-12 за 1 хв. Якщо ЧСС частішає на 
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13-18 за 1 хв., то стан серцево-судинної системи вважається 
задовільним, якщо більше ніж на 20 ударів - незадовільним. 
Ортостатичну пробу краще проводити вранці перед зарядкою або 
в інший час до прийняття їжі. Основне правило: проводити 
пробу в один і той же час. 

Стан здоров'я та характер реакцій організму на фізичне 
навантаження можна оцінювати також за показниками артеріаль-
ного тиску. Нормальний артеріальний тиск можна розрахувати за 
формулою [27]: 

Чоловіки АТ (сист.) _ 109 + (0,5 х вік) + (0,1 х маса тіла) 
АТ (діаст.) _ 74 + (0,1 х вік) + (0,15 х маса тіла) 

Жінки АТ (сист.) _ 102 + (0,7 х вік) + (0,15 х маса тіла) 
АТ (діаст.) _ 78 + (0,17 х вік) + (0,1 х маса тіла), 

де АТ (сист.) - артеріальний тиск при скороченні серцевого 
м'яза; АТ (діаст.) - артеріальний тиск при розслабленні 
серцевого м'яза. 

Ще одним показником функціонування серцево-судинної 
системи можна вважати коефіцієнт економізації кровообігу 
(КЕК), який визначає викид крові серцем за 1 хв. і 
підраховується за формулою: 

КЕК _ (С-Д) • П, 
де С - систолічний тиск; Д - діастолічний тиск, П - пульс за 1 хв. 

В нормі показник КЕК дорівнює 2600. Збільшення КЕК 
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свідчить про напруженість в роботі серцево-судинної системи. 
При проведенні самоконтролю важливим показником 

вважається функція дихання, однією зі складових якої є життєва 
ємкість легенів. В нормі вона складає 3500-5000 мл у чоловіків і 
2500-4000 мл у жінок. Функціональний стан дихання можна 
оцінити найпростішими пробами. Одна з них - проба Штанге: 
зробити вдих, потім повний видих, знову вдих, затримати 
дихання і зафіксувати час затримки дихання. Показник 60 с і 
більше можна вважати добрим. 

Вагу тіла рекомендується визначати вранці натщесерце на 
одних і тих же вагах. Якщо неможливо це робити щоденно, 
можна обмежитись визначенням ваги один раз на тиждень, але в 
один і той же час. Вага є об'єктивним показником спостере-
ження за станом здоров'я. 

В початковому періоді тренувань вага, як правило, 
знижується, а потім стабілізується і в подальшому за рахунок 
приросту м'язової маси дещо збільшується. При різкому 
зниженні ваги слід звернутись до лікаря. Оптимальну вагу 
можна визначити за формулою [27]: 

Чоловіки: 50 + (зріст - 150) х 0,75 + (вік - 21)/4 
Жінки: 50 + (зріст - 150) х 0,32 + (вік - 21)/4. 

Слід відмітити, що у представників деяких видів спорту 
(важка атлетика, боротьба, бодібілдінг та ін.), вага може бути 
більша ніж визначена за вказаною вище формулою, за рахунок 
великої м'язової маси. 

Тренувальні навантаження на заняттях фізичними вправами і 
порушення режиму, разом з іншими показниками, дають 
можливість пояснити різні відхилення в стані організму. 

Больові відчуття: біль у м'язах, головний біль, біль у правому 
або лівому боці й в ділянці серця можуть бути при порушеннях 
режиму дня та при загальному стомленні і форсуванні 
тренувальних навантажень. Болі у м'язах в новачків - явище 
закономірне на першому етапі тренувальних занять. У всіх 
випадках тривалих больових відчуттів слід звернутися до лікаря. 

Спостереження за спортивними результатами є важли-
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вим компонентом самоконтролю, вони дають можливість 
оцінити правильність застосування засобів і методів тренувань і 
можуть виявити додаткові резерви для росту фізичної 
підготовленості та спортивної майстерності. 

Фізичні здібності в процесі правильно організованого багато-
річного тренування повинні поліпшуватись. Ефект тренування 
можна оцінити за допомогою тестування. Дуже важливо 
правильно користуватись тестами для визначення ефекту спеціа-
лізованих тренувань щодо розвитку фізичних здібностей. 
Наприклад, після серії силових тренувальних занять корисно 
виміряти свої силові показники, після занять, направлених на 
розвиток швидкісних здібностей, - показники швидкості й 
занести їх до спеціального щоденника (табл. 28). 

Важливо знати, що ефект вузьконаправленого фізичного 
тренування повинен явно визначитись після 8-10 занять. 

Силові показники можна виміряти за допомогою кистьового 
(рис. 69) та станового динамометрів (рис. 70), а також 
вимірюючи результати різних швидкісно-силових вправ, таких, 
наприклад, як стрибок з місця вгору та в довжину, метання 
предметів з різних положень, силові вправи з державних тестів 
тощо. 

Силову витривалість можна перевірити підтягуванням на 
перекладині, згинанням і розгинанням рук в упорі лежачи і тощо. 

Рис. 69. Вимірювання 
сили кисті 

Рис. 70. Вимірювання 
станової сили 

Таблиця 28 
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Середні показники фізичної підготовленості за місяць 

Показники Вихідні 
дані 

Місяці 
Показники Вихідні 

дані 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Сила 
Швидкість 
Гнучкість 
Спритність 
Витривалість 

Рівень розвитку швидкості рухів можна виміряти за 
допомогою темпінг-тесту (максимальна частота рухів кисті) 
таким чином: взяти чистий аркуш паперу, покласти його на стіл, 
кисть з олівцем або ручкою розмістити на нижній половині, 
аркуша, притиснувши його до столу зап'ястям. Покласти перед 
собою секундомір і протягом 10 с з максимальною частотою 
ставити крапки на папері, не відриваючи зап'ястя від аркуша, 
потім підраховується кількість крапок. Хорошим показником 
слід вважати 75 крапок за 10 с. 

Швидкість реакції вимірюють таким чином. Партнер стоїть 
перед тим, кого обстежують, і вертикально тримає лінійку за 
верхній кінець. Обстежуваний розташовує великий і вказівний 
пальці (відстань між ними складає 5 см) під нижньою нульовою 
відміткою лінійки. Лінійка між пальцями. Партнер, який тримає 
лінійку, відпускає її. Обстежуваний в цей час повинен якомога 
скоріше схопити її двома пальцями (рис. 71). Час реакції 
визначається тією відстанню, на яку встигає опуститись лінійка. 
Руку обстежуваного потрібно фіксувати, притиснувши зап'ястя 
до столу або якогось іншого упору. 

Гнучкість вимірюють в лінійних або кутових одиницях. 
Щоб визначити ступінь нахилу тулуба вперед, потрібно 

встати на лавку і повільно нахилитись вперед, не згинаючи ніг в 
колінах. Вимірюють відстань від рівня підошви до кінця 
середнього пальця рук (рис. 72). Якщо пальці рук не дістають до 
рівня лавки (підошви), величина гнучкості відзначається знаком 
мінус, якщо опускається нижче - знаком плюс. 
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Для визначення гнучкості в суглобах кінцівок застосовують 
гоніометр. Ременями цей прилад можна прикріпити до будь-якої 
частини тіла; під час згинання чи розгинання в суглобі стрілка на 
циферблаті визначить величину рухливості в кутових градусах 
(рис. 73). 

Рис. 71. Тест для оцінки швидкості реакції 

Рис. 72. Визначення 
рухливості хребтового 

стовбура при нахилі тулуба із 
положення стоячи 

Для визначення рухливості в суглобах при нахилі тулуба 
вперед можна використовувати і інший спосіб визначення 
рухливості. Студент сидить на гімнастичній лаві з випрямленими 
ногами без хвату руками. Тулуб і голова активно нахиляються 
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вперед-вниз. 

Рис. 73. Визначення гнучкості в суглобах за допомогою 
гоніометра: 1 - активна гнучкість; 2 - пасивна гнучкість 

За допомогою ганіометра виміряється кут між вертикальною 
площиною і лінією, яка з'єднує клубковий гребінь тазу з 
остистим відростком сьомого шийного хребця (рис. 74). 

Рис. 74. Визначення рухливості в суглобах 
при нахилі тулуба вперед, сидячи на гімнастичній лаві: 

1 - добра; 2 - недостатня 

Для оцінки рухливості в плечовому суглобі студент лягає на 
спину на гімнастичну лаву, голова на краю лави. З'єднані руки 
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пасивно опущені за голову. Виміряється кут між довгастою віссю 
плеча і горизонтальною площиною (рис. 75). 

Рис. 75. Вимірювання рухливості плечового поясу: 
1 - добра; 2 - недостатня 

Рухливість в гомілковостопному суглобі виміряється при 
згинанні стопи випрямленої в колінному суглобі ноги (рис. 76). 
Якщо стопа складає пряму лінію з гомілкою (кут 180°), то 
гнучкість оцінюється вище середньої. Чим нижче цей кут, тим 
гірша рухливість в гомілкостопному суглобі. 

1 

Рис. 76. Вимірювання рухливості 
в гомілковостопному суглобі: 1 - добра; 2 - недостатня 

Рухливість в суглобах може бути оцінена і в процесі 
виконання вправ, направлених на розвиток гнучкості [61, 65]. 
При цьому вправи можуть носить як загальний, так і 
спеціальний характер. При використанні загальних вправ 
необхідно виконувати різні згинання, розгинання, зведення, 
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відведення, ротації, що вимагають високого рівня рухливості в 
суглобах (рис. 77). 

Рис. 77. Оцінка рухливості в суглобах 
при виконанні різних вправ 

Витривалість можна визначити різними методами прямими і 
непрямими. До перших, відносяться: довготривала робота на 
велоергометрах, біг по доріжці третбана, біг на стадіоні тощо. 
Непрямим методом оцінюють витривалість, вимірюючи час 
подолання певної дистанції. 

В оздоровчому тренуванні для орієнтовної оцінки фізичних 
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можливостей та адаптації організму до навантажень на 
витривалість часто застосовують тести Купера. 

Перший з них, так званий 12-хвилинний тест Купера, який 
полягає в тому, щоб пробігти або пройти якомога більшу 
відстань за 12 хв. При оцінці результатів тесту користуються 
критеріями, наведеними в таблиці 29. 

Таблиця 29 
Критерії оцінки фізичних можливостей 

та адаптації організму до навантаження на витривалість 

Оцінка Відстань, км Оцінка чоловіки жінки 
Відмінно 2,8 і більше 2,65 і більше 
Добре 2,5-2,7 2,16-2,64 
Задовільно 2,0-2,4 1,85-2,15 

Другий - 1,5-мильний тест Купера аналогічний першому. Для 
його виконання слід якнайшвидше пробігти або пройти 1,5 милі 
(2414 м). Для оцінки результатів цього тесту у чоловіків 
користуються такими критеріями (табл. 30). 

Тестування функціонального стану студентів (об'єктивні 
показники самоконтролю) доцільно проводити в один і той же 
час, краще вранці після пробудження. Тестування з використан-
ням фізичних навантажень необхідно проводити в післяобідню 
пору, через 2-3 години після приймання їжі. 

Таблиця 30 
Критерії оцінки витривалості 

для чоловіків на дистанції 1,5 милі (2414 м) 

Оцінка Час, хв., с 
Відмінно 10.15 і менше 

Добре 12.00-10.16 
Задовільно 14.30-12.01 

18.4. Санітарно-гігієнічний контроль 
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Санітарно-гігієнічний контроль проводиться на підставі 
діючих санітарно-гігієнічних правил і норм утримання й 
експлуатації місць для проведення занять фізичними вправами 
та спортом, основ гігієни фізичних вправ. 

Санітарно-гігієнічний контроль охоплює місця занять, стан 
спортивного інвентарю і приладів, умови погоди, стан одягу і 
взуття, освітлення приміщення тощо. 

Особливу увагу необхідно приділяти відповідності примі-
щень, спортивного одягу, взуття, інвентарю і приладів санітарно-
гігієнічним вимогам і умовам занять обраним видом спорту. 
Температура і вологість повітря, стан підлоги, стін, стелі, 
характер вентиляції та прибирання в спортзалі, характер 
снігового покриву, бігової доріжки безумовно позначаються на 
повноцінності навчально-тренувального заняття або змагання. 

Невиконання санітарно-гігієнічних вимог і нормативів при 
експлуатації спортивних споруд і приладів, невідповідність 
одягу і взуття, недодержання студентами правил особистої 
гігієни на заняттях фізичними вправами часто призводить до 
різних травм і захворювань; є причиною погіршення 
функціонального стану організму. 

В усіх випадках, коли може бути заподіяна шкода здоров'ю 
студента внаслідок поганого стану місць занять, несправного 
обладнання тощо, а також несприятливих метеорологічних умов, 
спортивні змагання і тренування повинні бути відмінені або 
відкладені до усунення виявлених дефектів. 
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Розділ 19 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 
РУХОВИХ ЗДІБНОСТЙ 

У ЛЮДЕЙ РІЗНОГО ВІКУ І СТАТІ 

Заняття з обширним арсеналом фізичних вправ і гігієнічних 
факторів дають великий позитивний ефект у зміцненні здоров'я, 
вдосконаленні фізичних якостей, підвищенні працездатності та 
створенні бадьорого настрою у різні вікові періоди. 

Для правильної організації та проведення самостійних занять 
фізичними вправами необхідні знання про особливості 
діяльності систем організму у людей різного віку та статі. 

19.1. Вікові особливості розвитку рухових здібностей 

Вік людини багато в чому визначає зміст фізичної активності, 
форми та засоби тренування, обсяг та інтенсивність фізичних 
навантажень. Дані наукових досліджень говорять про те, що 
фізичний потенціал людини найбільш інтенсивно розвивається у 
перші два десятиліття життя. Це обумовлює дві важливі вимоги 
щодо організації його рухової діяльності у різних вікових 
періодах: 

1. В перші два десятиріччя необхідно накопичити якомога 
більший фізичний потенціал, досягти, по можливості, високого 
рівня розвитку швидкості, сили, витривалості, гнучкості, 
спритності. 

2. В наступні роки слід підтримувати режим помірної рухової 
активності, не допускаючи різкого зниження рівня фізичного 
потенціалу. 

Структура і рівень фізичної підготовленості людини суттєво 
залежать від віку. Фізична підготовленість спортсменів різного 
віку характеризується неоднаковим співвідношенням в рівні 
розвитку окремих фізичних здібностей та якостей. Так, 
наприклад, у підлітковому і юнацькому віці досить добре 
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розвинені гнучкість, аеробна витривалість, менше - сила та 
силова витривалість. 

Фізична підготовленість дорослих спортсменів характеризується 
значним збільшенням максимальної сили і силової витривалості 
і, в той же час, відносною стабілізацією рівня розвитку аеробних 
можливостей, гнучкості, швидкості. 

У перші роки життя людини (до 4-5 років) фізичні 
навантаження повинні мати різнобічний характер. Основна мета 
фізичного виховання цього періоду, повинна полягати в тому, 
щоб освоїти якомога більшу кількість різноманітних рухів, які 
не вимагають значних і тривалих фізичних напружень. 

У віці 6-10 років основний наголос у фізичній підготовці 
потрібно робити на виховання координаційних здібностей. В 
цьому віці закладаються основи культури рухів, успішно 
освоюються нові, раніше невідомі вправи та дії. Дослідження 
спеціалістів [2] засвідчили, що цей вік найбільш сприятливий 
для закладення практично всіх фізичних якостей і координацій-
них здібностей. 

Вік від 10-12 років - найкращий для розвитку швидкості 
рухів. У 13-14 років більше уваги слід приділяти вправам 
швидкісно-силового характеру, а з 15 років можна цілеспрямо-
вано й активно розвивати силу та витривалість. 

При правильній організації фізичного тренування в дитячі, 
підліткові роки та ранньому юнацтві вік 15-18 років є найбільш 
сприятливим для об'єднання усіх досягнень в розвитку 
фізичного потенціалу. Цей вік відзначається інтенсивним 
зростанням силових показників, витривалості та 
вдосконаленості рухової координації. В цей період можна видко 
навчитись грати в різні спортивні ігри, оволодіти багатьма 
прийомами, діями, видами рухів. 

У віковій групі людей 18-30 років, організм зберігає високий 
рівень сприйняття тренувань рухових здібностей, особливо сили 
і витривалості. Найбільш суттєвим елементом фізичного 
виховання для людей цього віку є подальше підвищення рівня 
фізичної підготовленості, поглиблення знань щодо фізичного 
тренування, формування стійкої мотивації до систематичних 
занять фізичними вправами як з боку спортивної, так і 
оздоровчої направленості. 
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З кінця третього або початку четвертого десятиліття життя 
доцільно здійснювати різнобічну за змістом фізичну активність і 
поступово знижувати інтенсивність навантаження з відносно 
стабільним обсягом. Іншими словами, час, що приділяється 
заняттям фізичними вправами, не повинен суттєво змінюватись 
протягом всього життя дорослої людини, а напруженість 
фізичних тренувань повинна поступово знижуватись. Особам 
похилого віку не рекомендується застосовувати вправи з 
великими і максимальними обтяженнями, з великою швидкістю 
й амплітудою рухів, слід уникати жорстких приземлень, сильних 
напружень. 

Характер фізичної активності людини молодого та зрілого 
віку багато в чому визначається особливостями його навчальної 
та виробничої діяльності. Тому тут значне місце повинна 
займати професійно-прикладна фізична підготовка. 

Важливою психологічною особливістю більшості студентів є 
їх упевненість в благополуччі свого здоров'я, відчуття великого 
запасу сил і витривалості. Тому необхідна спеціальна 
роз'яснювальна робота з метою виховання у молодих людей 
розуміння важливості того факту, що накопичений у перші два з 
половиною десятиліття життя фізичний потенціал необхідно 
постійно підтримувати і що ті хвороби і патологічні зміни, які 
вони спостерігають у людей похилого віку, в багатьох випадках є 
закономірним результатом безтурботного марнотратства 
здоров'я в молодості, безвідповідального відношення до 
підтримування свого фізичного потенціалу на достатньо 
високому рівні. 

19.2. Особливості занять фізичними вправами жінок 

Організм жінки має анатомо-фізіологічні особливості, які 
необхідно враховувати при проведенні самостійних занять 
фізичними вправами і спортом. На відміну від чоловічого, 
жіночий організм характеризується менш міцною будовою 
кісток, загальна маса м'язів і сила більшості з них менші, ніж у 
чоловіків. А такі важливі показники, як об'єм легень і кількість 
крові, що виштовхується серцем при скороченні, а також 
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кількість максимального споживання кисню у жінок майже на 
1/3 менші, ніж у чоловіків. 

Для здоров'я жінки велике значення має розвиток та стан 
м'язів черевного пресу, спини і тазового дна. Від їх розвитку 
залежить нормальне положення внутрішніх органів. Особливого 
значення набуває розвиток м'язів тазового дна. Одною з причин 
недостатнього розвитку цих м'язів у студенток є малорухомий 
спосіб життя. При сидячому положенні м'язи тазового дна не 
протидіють черевному тиску і розтягуються від ваги органів, що 
знаходяться над ним. У зв'язку з цим, м'язи втрачають свою 
еластичність та міцність, що може призвести до небажаних змін і 
розміщення внутрішніх органів та до погіршення їх діяльності. 
Для зміцнення м'язів черевного пресу і тазового дна 
рекомендується виконувати вправи в положенні сидячи та 
лежачи на спині, з підніманням, відведенням, приведенням і 
круговими рухами ніг, підніманням ніг і тазу до положення 
"берізка", різного роду присідання. 

Діяльність серцево-судинної, нервової, дихальної та інших 
систем організму жінки характеризуються більш частим пульсом 
та диханням, менш вираженим підвищенням кров'яного тиску і, 
що особливо потрібно враховувати в процесі тренування, більш 
тривалим періодом відновлення організму після фізичного 
навантаження. 

Жінкам необхідно слідкувати за тим, як впливають трену-
вальні заняття і змагання на хід оваріально-менструального 
циклу, за характером його змін. Як правило, під час менструації, 
а також деякий час до і після неї знижується фізична 
працездатність, може погіршитись пристосувальна реакція 
серцево-судинної системи на навантаження. За 4-7 днів все 
приходить в норму. 

Тим, у кого менструація проходить без ускладнень, 
фізкультурні заняття в цей час дозволяються. Тільки 
навантаження не повинно бути максимальним, вправи для 
черевного пресу обмежуються, а силові і стрибкові - зовсім 
вилучаються. Тим жінкам, у яких спостерігаються відхилення у 
менструальній функції, або бувають болі, фізичні навантаження 
в цей час треба різко знизити чи зовсім відмовитись від них. 
Жінкам, які перенесли аборт, можна розпочати тренування після 
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першої менструації. 
В період вагітності тренувальні заняття, а особливо змагання, 

забороняються. В цей час призначаються лише спеціальні 
заняття лікувальною фізкультурою, які направлені на зміцнення 
м'язів черевної стінки і тазового дна, а також на ліквідацію 
застійних явищ в малому тазу. Жінки, які регулярно займаються 
фізкультурою і спортом, краще переносять вагітність і пологи, 
ускладнення у них бувають рідше. 

Після пологів у перші 3-6 тижнів призначаються лише 
заняття лікувальною фізкультурою. Потім дозволяються заняття 
з невеликим фізичним навантаженням, рівень їх поступово 
збільшується. При цьому слід пам'ятати, що в період годування 
груддю, заняття повинні мати оздоровчий характер. Повноцінне 
спортивне тренування дозволяється через 6-9 місяців після 
пологів (при суворому дотримуванні послідовного і поступового 
наростання навантаження). 

Особливості жіночого організму повинні чітко ураховуватись 
при організації тренувальних занять і в методиці їх проведення. 
На заняттях слід уникати випадків форсування тренувань з 
метою швидкого досягнення високих результатів. Велику увагу 
потрібно приділяти підготовчій частині заняття, яку слід 
проводити більш ретельно і більш тривалий час, ніж у чоловіків. 

При виконанні вправ слід остерігатись різких струсів, 
раптових сильних напружень і зусиль у момент приземлення 
після стрибка або ривка при підніманні обтяження. При 
підготовці місць занять важливо підготувати м'який пружний 
ґрунт, м'які місця приземлення після стрибків. 

Навіть для добре підготовлених спортсменок рекомендується 
вилучати вправи, що викликають підвищення черевного тиску і 
утруднюють діяльність органів черевної порожнини і малого 
тазу. До таких вправ відносяться стрибки у глибину, піднімання 
великих обтяжень та інші вправи, що супроводжуються 
затримкою дихання і напружуванням. 

При виконанні вправ на силу і швидкість рухів слід більш 
поступово збільшувати тренувальне навантаження, більш плавно 
доводити його до оптимальних параметрів, ніж при заняттях з 
чоловіками. Під час силового тренування з жінками та дівчатами, 
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потрібно, наприклад, відмовитись від вправ з сильним 
прогинанням тулубу, тому що це може призвести до загину матки. 

Функціональні можливості апарата кровообігу і дихання у 
жінок значно нижче, ніж у юнаків і чоловіків, тому навантаження 
на витривалість для жінок і дівчат повинні підвищуватись більш 
поступово і у більш тривалий відрізок часу. 

Дякуючи ретельному підбору вправ, оптимальному обсягу та 
інтенсивності тренувальних навантажень, заняття сприяють 
формуванню витонченої будови тіла і граціозності рухів. 

За своєю природою в жіночому організмі жирової клітковини 
у 6-8 разів більше, ніж у чоловічому. 

Спеціалісти виявили, що для нормального протікання 
специфічних жіночих фізіологічних функцій необхідно, щоб 
жирова тканина складала приблизно 22 % маси тіла. У дівчинки-
підлітка не почнеться функціонування, жіночих органів, якщо в 
її організмі менше 17 % жиру. Але зайва вага шкідлива й її 
підвищення слід уникати. Основним засобом для цього є 
поєднання правильного збалансованого харчування з методично 
грамотною побудовою тренувального процесу. Мала рухова 
активність більше винна в огрядності, ніж переїдання. Якщо не 
змінюючи режиму харчування, щоденно ходити в енергійному 
темпі по 30 хв., то за рік можна втратити до 10 кг ваги, і це, в 
основному, жирова тканина. 

Під час виконання фізичних вправ прискорюється обмін 
речовин у м'язах і продовжується ще, приблизно 6 годин після 
припинення навантаження. Одним з джерел енергії для роботи є 
жир. Під час виконання голодної дієти як необхідне "паливо" 
організм використовує м'язову тканину, залишаючи жир для 
роботи серця. Вага втрачається до тієї пори, поки виконується 
дієта, але, в основному, за рахунок м'язової маси і невеликої 
кількості жиру. Після припинення дієти організм поповнює 
нестачу життєво важливої тканини і вага відновлюється у 
найближчі тижні, ще й з надлишком. 

При проведенні самостійних тренувальних занять дівчатам і 
жінкам необхідно більш ретельно вести щоденник самоконтролю і 
у випадку небажаних явищ знизити або припинити навантаження 
та звернутись за консультацією до викладача і лікаря. 
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Розділ 20 

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ 
НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ 

РОЗВИТОК СТУДЕНТА 

В процесі спортивного тренування і в зв'язку з ним постійно 
відбувається засвоєння різноманітних знань про людину та 
природу, правильний спосіб життя, про суть спорту та його 
закони тощо. 

Тому заняття фізичною культурою і спортом позитивно 
впливають й на інтелектуальну сферу людини. 

Особливо це стосується самостійних занять, де студент 
повинен сам вирішувати завдання, що поставлені перед ним, 
повинен знати об'єктивні закономірності тренувального процесу, 
розуміти багатогранні зв'язки, що визначають досягнення 
високих результатів, повинен уміти самостійно і творчо 
проводити тренування. 

В психологічній структурі рухового акту при виконанні 
фізичних вправ неодмінно присутні інтелектуальні компоненти. 
Внаслідок цього при певних умовах в процесі виконання рухових 
дій, поряд з функціональним, проявляється і певний 
інтелектуальний ефект. 

Інтелектуальний розвиток в процесі занять фізичною 
культурою і спортом можна умовно поділити на два напрямки -
освітній і виховний. Освітній напрямок пов'язаний з засвоєнням 
спеціальних знань у сфері спорту, виховний - з розвитком 
психологічних процесів та процесів емоціонально-вольової сфе-
ри (пам'яті, уваги, спостережливості, стійкості рівня розумової 
працездатності). 

На заняттях фізичними вправами студенти набувають знань 
щодо раціонального способу виконання рухових дій, отримують 
відомості про доцільне використання здобутих навичок та умінь 
в житті й трудовій діяльності, засвоюють правила загартування 
організму, особистої та суспільної гігієни, що позитивно впливає 
на їх розумовий розвиток. 
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Дослідження свідчать, що заняття фізичною культурою і 
спортом сприяють вдосконаленню органів чуттів, особливо 
м'язово-рухливої чутливості, зорового і слухового сприйняття. 
Внаслідок цих занять підвищується здібність до спостереж-
ливості в цілому, вона стає більш цілеспрямованою та планомір-
ною. Заняття спортом сприяють розвитку пам'яті (особливо 
зорово-рухової) і уважності людини. Пам'ять спортсмена, як 
правило, відрізняється яскравістю і точністю, дозволяючи 
детально відтворювати ті вправи, яких він навчався. Дуже 
важливою є здібність студента-спортсмена зосереджуватись на 
головному, швидко і своєчасно переходити на важливі у суттєві 
сторони роботи, що виконується, відокремлюватись від 
другорядного і несуттєвого. 

У міру підвищення рівня сучасних спортивних досягнень в 
тренувальному процесі все більше приділяється уваги 
постійному підвищенню вимог до інтелекту спортсмена, 
внаслідок чого розвиток розумових здібностей атлетів набуває 
одного з першорядних значень у спортивному вдосконаленні. 

Спортсмени високого класу володіють достатньо високим 
інтелектуальним рівнем, що дозволяє їм усвідомлювати своє 
місце в спорті, соціальну значимість спортивних досягнень, 
творчо підходити до вирішення тренувальних завдань. Крім того, 
їх характерними рисами є упевненість у своїх діях, чітке 
уявлення про свої можливості, здатність максимально 
мобілізувати їх не тільки з рівними, але й з більш сильними 
суперниками. 

В тренуванні і змаганнях спортсмен постійно здійснює 
різноманітні розумові операції, користуючись певним матеріалом, 
оперуючи поняттями, уявленнями. 

Особливо це виявляється під час безпосередньої підготовки 
до змагань і на самих змаганнях. В процесі підготовки до 
змагань всі можливі ситуації передбачити нереально, тому одним 
із завдань спортивної підготовки є розвиток психічних процесів, 
розумової діяльності, удосконалення стратегічного та тактичного 
мислення. При цьому необхідно застосовувати засоби і методи, 
що направлені на вдосконалення наочно-образного дійового і 
ситуативного мислення. 
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Наочно-образний характер мислення виявляється в тому, що 
в процесі змагальної й тренувальної діяльностей вирішення 
рухових завдань здійснюється на основі наочно-чуттєвих образів 
і пов'язано зі сприйняттям дій суперників, партнерів та всієї 
ситуації спортивного поєдинку. Велику роль тут відіграють 
пам'ять та творча увага. 

Дійовий характер мислення виявляється в тому, що воно 
проходить у тісному зв'язку з руховими діями. Спортсмен 
мислить в процесі активної діяльності, негайно реалізуючи 
прийняті рішення у дію. 

Ситуативний характер мислення виявляється в тому, що 
воно здійснюється на фоні швидкоплинності, незворотності і 
мінливості ситуацій змагальної боротьби. 

Для сучасного спорту характерні не тільки оптимальні, але й 
максимальні навантаження. Тому виникає необхідність вивчення 
впливу навантаження різної величини на подальший стан 
організму людини, його психічну сферу і, зокрема, на розумову 
працездатність. 

В процесі проведених досліджень було виявлено, що при 
нормальному фізичному стані навантаження при ЧСС 120-130 
за 1 хв. не справляє значного впливу на розумову працездатність. 
Навантаження при ЧСС 150-160 за 1 хв. поліпшує майже всі 
показники серед студентів груп спортивного вдосконалення, а 
для студентів слабкої фізичної підготовленості вона виявилась 
високою. Навантаження при ЧСС 180 за 1 хв. і вище значно 
погіршує розумову працездатність студентів (тимчасове 
приховане пригнічення деяких функцій, яке проявляється в 
утрудненні відтворення матеріалу із короткотермінової пам'яті) 
особливо у найближчі 2 години після тренування. Тому для 
студента дуже важливим є пошук оптимального поєднання 
напружених тренувань, відпочинку, відновлювальних заходів і 
навчання. 

Систематичні заняття фізичною культурою і спортом 
відіграють помітну роль у підвищенні розумової працездатності 
студентів. Засвоєння сучасних навчальних програм вузів 
поєднано зі значним нервово-психічним напруженням. Високий 
рівень фізичної підготовленості є одним із важливих факторів, 
що забезпечують стійкість розумової працездатності протягом 
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навчального року. Результати досліджень показали, що такі 
показники, як обсяг уважності, пам'яті, кількість розумових 
операцій у недостатньо підготовлених студентів у кінці 
навчального року значно понижується. 

Навчально-тренувальні заняття, при правильній їх організації, 
є важливим засобом зняття негативного впливу тривалого 
розумового навантаження. 

В період навчання особливо важливим для підтримки 
розумової працездатності є забезпечення безперервності занять 
фізичними вправами та спортом з урахуванням фізичного стану 
кожного студента і врегулювання у зв'язку з цим тренувальних 
навантажень, а також забезпечення на заняттях позитивного 
емоційного фону. 

Слід також підкреслити, що чергування розумової та фізичної 
роботи позитивно впливає на обидва види діяльності, а втома від 
розумової праці ліквідується швидше при переході на виконання 
знайомих і відносно простих за координацією рухів. 
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ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 
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Розділ 21 

ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 
ПІСЛЯ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ 

Інтенсивні фізичні навантаження створюють певні труднощі в 
організації раціонального поєднання тренувань та відпочинку. 
Вихід із цього в поліпшенні планування тренувального процесу 
та направленому використанні різноманітних засобів, що 
активно впливають на відновлювальні процеси після фізичних 
навантажень. 

Як відомо, працездатність людини неоднакова протягом усіх 
24 годин доби, біологічні коливання її, як правило, постійні й 
визначаються ритмом дня і ночі (рис. 78). 

П р а ц е з д а т н і с т ь 

3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17 1 8 1 9 2 0 21 2 2 2 3 2 4 1 2 

Рис. 78. Схема коливань працездатності протягом доби 

Протягом дня спостерігають, як правило, два піки 
працездатності: між 10 і 13, та між 16 і 19 годинами. У зв'язку з 
цим, потрібно приділити необхідну увагу організації розпорядку 
дня відповідно до реальних умов: 

^ ранковий туалет (гімнастика, душ, розтирання, особистий 
догляд за тілом); 

^ сніданок (без поспіху); 
^ робота або навчання, а якщо є можливість (наприклад, під час 

канікул) - тренування у першій половині дня і відновлювальні 
заходи; 

^ обід з наступною перервою; 
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^ розумова або фізична робота; 
^ тренування (з подальшими активними відновлювальними 

процедурами); 
^ вечеря (їжа, що легко засвоюється); 
^ вільний час; 
^ сон (досить тривалий). 
Правильне співвідношення між навантаженням на тренуваль-

ному занятті та проміжками часу між заняттями - важлива умова 
росту досягнень. Надто короткочасні фази відпочинку не 
забезпечують належного відновлення фізичної працездатності, 
що призводить до зниження спортивних результатів. Важливими 
показниками раціонального навантаження можуть бути 
готовність до тренування, відсутність втоми, загальне добре 
самопочуття. 

Необхідно привчати організм до певної системи: вставати і 
лягати в один і той же час; тренування проводити в години, що 
намічені для майбутніх змагань. Цим можна досягти 
фізіологічно правильного режиму вищої нервової діяльності і 
сприяти виробленню певних умовних рефлексів. В результаті 
досягається рівновага між організмом і навколишнім середо-
вищем. Порушення цієї рівноваги призводить до погіршення 
життєвих функцій. 

Тренувальне навантаження, відновлювальний відпочинок, а 
також навантаження в професійній діяльності і повсякденному 
житті треба розглядати як єдине ціле. Для підвищення 
працездатності тих, хто займається фізичними вправами, 
важливого значення набуває використання різних факторів 
педагогічного, психологічного і медико-біологічного характеру, а 
також застосування широкого арсеналу фармакологічних і 
фізіотерапевтичних засобів активного впливу на відновлювальні 
процеси після фізичних навантажень. 

Слід ураховувати, що будь-яка відновлювальна процедура 
специфічно впливає на організм як за характером, так і за 
методикою застосування. 

Необхідно також сказати, що застосування засобів 
відновлення зовсім не безневинна процедура, яка здатна лише 
знизити втому і прискорити відновлювальні процеси. Кожна 
відновлювальна процедура сама по собі є додатковим 
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навантаженням на організм, що висуває певні вимоги, і часто 
досить значні, щодо діяльності різних функціональних систем 
організму. Ігнорування цього може призвести до зворотної дії -
поглиблення втоми, зниження працездатності і виникнення 
інших несприятливих реакцій. 

Всі засоби відновлення, що використовуються в спортивному 
тренуванні, можуть бути умовно об'єднанні в три основні групи: 
педагогічні, психологічні та медико-біологічні. 

21.1. Педагогічні засоби відновлення 

Педагогічні засоби передбачають управління працездатністю і 
відновлювальними процесами за допомогою правильно 
спланованої й організованої тренувальної діяльності. Вони 
ґрунтуються на особливостях та варіантах поєднання методів і 
засобів побудови тренувальних занять, різноманітності та 
специфіки співвідношення навантажень тощо. 

Можливості педагогічних факторів відновлення реалізуються, 
перш за все, в раціональному плануванні всіх елементів 
структури тренування, починаючи від підбору окремих вправ і 
закінчуючи методикою планування тренувального макроциклу. 

При побудові програм окремих тренувальних занять 
заслуговує на увагу організація підготовчої та заключної частин. 
Раціональна організація підготовчої частини сприяє більш 
ефективному входженню в роботу, забезпечує високий рівень 
працездатності в основній частині. Раціональна побудова 
заключної частини дозволяє швидше ліквідувати ознаки втоми. 
Правильний підбір вправ і методів їх використання в основній 
частині заняття забезпечує високу працездатність студентів, 
необхідний рівень їх емоційного стану, що сприятливо 
позначається на процесах відновлення при виконанні 
тренувальних навантажень. 

21.2. Психологічні засоби відновлення 

До психологічних засобів відновлення можна віднести: 
аутогенне тренування та його модифікації, навіюваний сон -
відпочинок, самонавіювання, відеопсихологічний вплив тощо. За 
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допомогою психологічного настановлення, можна швидко 
знизити рівень нервово-психічної напруженості, зменшити 
психічну пригніченість, швидше відновити витрачену нервову 
енергію. 

Для опанування методами аутогенного тренування потрібно 
терпіння, наполегливість і внутрішня зосередженість. Оволодіти 
ними можна, займаючись по 15-20 хв. протягом кількох місяців. 
Проводити сеанси аутогенного тренування можна в положенні 
лежачи або в позі кучера - сидячи в кріслі, ноги злегка зігнуті, 
руки опущені на коліна, кисті вільно звисають між ніг, голова 
трохи нахилена вперед, очі закриті, все тіло розслаблене. 

Пропонуємо комплекс аутогенного тренування для зняття 
емоційного напруження. 

Частина 1 
• Я відпочиваю 
• Звільняюсь від всякого напруження 
• Моє тіло розслаблене 
• Почуваю себе вільно і легко 
• Я спокійний(на) 
• Я спокійний(на) 
• Я абсолютно спокійний(на) 
• Скутість і напруження залишають мене 
• Моє тіло розслаблене 
• Мені легко і приємно 
• Я відпочиваю 

Частина 2 
• Розслаблені м'язи правої руки 
• Розслаблені м'язи плеча і передпліччя 
• Розслаблені м'язи кисті правої руки і пальців 
• Розслаблені м'язи лівої руки 
• Розслаблені м'язи плеча і передпліччя 
• Розслаблені м'язи кисті лівої руки і пальців 
• Обидві руки розслаблені 
• Вони лежать нерухомо і важкі 
• Відчуваю важкість в руках 
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• Приємне тепло проходить по руках 
• Тепло доходить до пальців 
• Тепло пульсує в кінчиках пальців 
• Я спокійний(на) 
• Я абсолютно спокійний(на) 

Частина 3 
• Розслаблені м'язи правої ноги 
• Розслаблені м'язи стегна і гомілки 
• Стопа лежить вільно і розслаблено 
• Обидві ноги розслаблені 
• Відчуваю важкість ніг 
• Я спокійний(на) 
• Я спокійний(на) 
• Я абсолютно спокійний(на) 
• Відчуваю приємне тепло в ногах 
• Відчуваю тепло в стопі і кінчиках пальців 
• Мені приємно 
• Я звільняюсь від усякого напруження 
• Почуваю себе спокійно і легко 
• Я абсолютно спокійний(на) 

Частина 4 
• Все тіло розслаблене 
• Розслаблені м'язи спини 
• Плечі опущені 
• Розслаблені м'язи грудей 
• Відчуваю важкість розслабленого тіла 
• Розслаблені м'язи живота 
• Відчуваю приємне тепло у всьому тілі 
• Я спокійний(на) 

Частина 5 
• Голова лежить спокійно і вільно (при положенні лежачи) 
• Голова вільно опущена (при положенні сидячи) 
• Розслаблені м'язи обличчя 
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• Брови вільно розведені 
• Лоб розгладився 
• Повіки опущені і м'яко зімкнуті 
• Розслаблені крила носу 
• Розслаблені м'язи рота 
• Губи злегка відкриті 
• Розслаблені м'язи щелепи 
• Відчуваю приємну прохолоду на шкірі лоба 
• Все обличчя спокійне, без напруження 
• Я спокійний(на) 
• Я цілком спокійний(на) 

Частина 6 
• Я повністю звільнився(лась) від напруження 
• Все тіло розслаблене 
• Почуваю себе легко і невимушено 
• Дихаю вільно і легко 
• Дихаю вільно і спокійно 
• Приємна свіжість вливається в легені 
• Я спокійний(на) 
• Я абсолютно спокійний(на) 

Частина 7 
• Серце б'ється рівно і спокійно 
• Серце б'ється ритмічно 
• Я вже не помічаю його биття 
• Почуваю себе легко і невимушено 
• Мені приємно 
• Я відпочиваю 

Частина 8 
• Я відпочив(ла) 
• Почуваю себе бадьорим(ою) 
• Відчуваю легкість у всьому тілі 
• Відчуваю бадьорість у всьому тілі 
• Відчуваю бадьорість і свіжість 
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• Відкриваю очі 
• Хочеться встати і діяти 
• Я повен(на) сил і бадьорості 
• Я готовий(а) до енергійних дій 
• Встаю 
• Встати! 

Перед наказом "Встати!" треба міцно стиснути кулаки, 
зігнути руки в ліктях і відчути напруження м'язів. Глибоко 
вдихнути, різко видихнути. Одночасно відкрити очі і розтиснути 
кулаки. 

Для зняття втоми і підвищення позитивних емоцій 
застосовується повільна мелодійна музика. Музичні твори 
підбираються, виходячи з індивідуальних особливостей і смаків 
студента. Ефективним є використання музики у поєднанні з 
масажем і записом тексту прийомів аутогенного тренування [16]. 
В процесі відновлення не слід повторювати ті музичні твори, що 
використовувались в тренуванні і змаганнях. 

Найбільш сприятливо діють: 1) середній діапазон гучності 
звучання; 2) середні за висотою регістри; 3) спокійні, м'які, без 
дисонансів мелодії. 

Щоб забезпечити позитивний вплив музики на функції 
організму, необхідно зручно сісти або лягти. Перший етап 
сприйняття вимагає: а) розслаблення м'язів; б) відокремлення від 
зовнішніх вражень і подразників; в) спокійного ритмічного 
дихання. Не слід намагатися аналізувати музику, вникати в її 
зміст. Потрібно сприймати її внутрішньо, в душі. Уявити, що 
музика немовби протікає крізь вас, і ви розчиняєтесь в її 
звучанні. 

21.3. Медико-біологічні засоби відновлення 

Медико-біологічні засоби відновлення багатогранно впливають 
на працездатність з різних боків. До них можна віднести 
спеціальне харчування, фармакологічні препарати і фізіотера-
певтичні засоби. 
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При напружених тренуваннях може бути рекомендовано 
застосування спеціальних харчових препаратів [18]. 

Білковий напій. Білковий гідролізат 20 г, глюкоза 200 г, цукор 
20 г, аскорбінова кислота 0,5 г, фосфорнокислий натрій 3 г, 
кухонна сіль 1,5 г, лимонна кислота 4-5 г, сухий 
чорносмородиновий екстракт 20 г. Всі ці компоненти розчинити 
у 800 мл води і пити по 'Л-1 склянці в перервах між 
навантаженнями і після закінчення тренування. 

Відвар вівса. 2-3 склянки промитого вівса кип'ятити в одному 
літрі води до розм'якшення. Відвар процідити крізь марлю. Овес, 
що залишився, залити водою (окропом) і залишити на 5-10 
годин. Настій процідити, змішати з відваром, зберігати в холоді, 
приймати у розігрітому стані до і після навантаження. Доза 'Л-1 
склянка. На відварі можна готувати перші блюда. 

Інвертований цукор. 100 г цукру розчинити в 1 склянці води. 
Добавити 10 крапель аптечного препарату розведеної соляної 
кислоти. Розчин кип'ятити у скляному або емальованому посуді 
10 хв. В результаті отримаємо суміш глюкози, що 
використовується печінкою для поновлення глікогенового запасу, 
і фруктози, яка сприяє відновленню функціональних 
можливостей міокарда. Приймати після навантаження. 

Кисневий коктейль. До 1 літру кип'яченої води додається 
50-70 мл вишневого або малинового сиропу, білок одного 
курячого яйця, 20 г гліцерофосфату в гранулах, 5 подрібнених 
пігулок глютамінової кислоти і 5 подрібнених пігулок 
"Декамевіту". Розчин фільтрується крізь 2 шари марлі. У склянку 
налити 30 мл розчину і через трубку з розпилювачем від балону 
або кисневої подушки подавати кисень. Склянка піни, що 
з'явилася в результаті розпилення, містить біля 150 куб. см 
кисню. 

Рецепти двох харчових препаратів, що застосовувались атлетами 
Німеччини (готуються безпосередньо перед уживанням). 

Рецепт 1. За 30-60 хв. до довготривалого навантаження 120 г 
сметани, 60 г соняшникової олії, 1 яєчний жовток, 100 г 
апельсинового і 50 г лимонного соку. Спочатку розтерти сметану, 
олію та жовток, потім додати решту компонентів і збити 
міксером. 
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Рецепт 2. Після навантаження: 60 г глюкози, 30 г вівсяних 
пластівців, 1 яєчний жовток, сік 1 лимону, 4 г кухонної солі, 0,5 г 
аскорбінової кислоти, 2 г каліймагнійової солі, 1 мг вітаміну В1, 
200 г води. Спочатку готувати відвар вівса, потім додати решту 
компонентів. 

Фармакологічні засоби відновлення повинні застосовуватись 
за медичними показниками і під контролем лікаря і тренера. 
Вони дозволяють активізувати обмінні процеси, прискорюють і 
полегшують процеси відновлення після великих фізичних 
навантажень, а також при стомленні. Прийом препарату перед 
великим навантаженням дає можливість організму краще його 
переносити, прийом після великого навантаження дозволяє 
прискорити темп відновлення. 

Використання фармакологічних засобів тривалий час не 
виправдано. У перехідному періоді слід утриматись від прийому 
препаратів, у підготовчому - використовувати препарати, що 
поліпшують процеси відновлення, тільки при значному 
збільшенні обсягу та інтенсивності тренування. У змагальному 
періоді, при необхідності, можна застосовувати повний комплекс 
фармакологічних засобів протягом 3-6 тижнів з урахуванням 
індивідуальних особливостей спортсменів і терміну змагань. До 
найбільш відомих препаратів можна віднести інозин, 
метилурацин, папангин, глютамінову кислоту, лецитин тощо. 

Фізіотерапевтичні засоби відновлення отримали найбільш 
широке застосування в практиці спорту. До них можна віднести 
лазню, гідропроцедури, масаж, світлові опромінення, електро-
процедури, різноманітні ванни. Простота, доступність засто-
сування, обумовила популярність цих засобів. Перлинні, хвойні, 
хлоридно-натрійові ванни мають переважно заспокійливу дію, а 
контрастні, вібраційні ванни, деякі види душу - збуджуючу, 
стимулюючу дію. Усі види масажу, динамічний струм, місцеве 
прогрівання, сауна знімають зайве напруження, нормалізують 
м'язовий тонус, діють обезболююче, а ультрафіолетове 
опромінення стимулює захисні та пристосовувальні механізми 
організму. 

Відновлювальні процедури можуть бути розподілені на 
засоби глобальної, вибіркової та загальнотонізуючої дії. 
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Засоби глобальної дії охоплюють всі основні функціональні 
системи організму. До них можна віднести такі процедури, як 
лазня, загальний ручний масаж, загальний гідромасаж. 

Засоби вибіркової дії переважно впливають на окремі 
функціональні системи (місцевий масаж, деякі електропро-
цедури та ін.). 

До загальнотонізуючих можуть бути віднесені процедури 
широкого спектру дії, що глибоко не впливають на організм 
людини (ультрафіолетові опромінення, деякі види ванн, 
аеронізація). 

Спортивний масаж є одним з найбільш ефективних 
відновлювальних процедур. Розрізняють дві форми масажу: 
загальний та місцевий. 

Загальний - це такий масаж, при якому масується все тіло 
Тривалість сеансу загального масажу залежить від ваги та 
розмірів тіла і триває в середньому 40-60 хв. Послідовність 
масажних прийомів така: погладжування, розтирання, 
розминання, ударні прийоми, погладжування, а при масажі 
кінцівок - і трусіння (струшування). 

Місцевим масажем називається такий масаж, коли 
масажується окремо якась частина тіла. Сеанс місцевого масажу 
триває від 3 до 25 хв. 

Гідромасаж характеризується дією на шкіряний покрив і 
м'язи людини струменем води під високим тиском (2-4 атм.). 

Шотландський душ. Температура води швидко змінюється 
від гарячої 37-45 °С (50-40 с) до холодної 10-20 °С (15-20 с). 
Зміна 4-6 разів: спочатку гаряча, потім холодна вода. 

Ванни застосовуються для зняття втоми і швидшого 
протікання відновлювальних процесів. Контрастна ванна — до 
5-7 разів змінюється гаряча і холодна вода: 2-3 хв. гаряча вода 
(38-42 °С), 1-1,5 хв. холодна (10-20 °С). 

Перлинна ванна. У воду при температурі 34-35 °С подається 
повітря під тиском 0,5-1,5 атм. Тривалість 15 хв. Курс 12-
15 процедур. 

Сольова ванна. 5 кг солі розчинити у гарячій воді і довести її 
до 37 °С. Тривалість процедури 15 хв., 12-15 процедур через 
день. 
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Хвойна ванна. 1-2 пігулки або 100 мл хвойного екстракту на 
200 л води. Температура води 37 °С, тривалість 10-15 хв., 
20 процедур через день. 

Сауна. 1 варіант: зайти в парильню при температурі 70-
100 °С і вологості повітря 15 % на 8-10 хв., потім прохолодний 
душ або басейн 5-7 хв., відпочинок і повторний сеанс. 

2 варіант (використовується для швидкого відновлення при 
коротких перервах між тренуваннями - до 24 годин): зробити до 3 
заходів в парильню по 5-7 хв. при температурі 100-120 °С. Після 
кожного контрастний душ або ванна: холодна (13-15 °С) протягом 
20-40 с, тепла (37-40 °С) - 1,5-2 хв. Відпочинок 5-10 хв. 

3 варіант (використовується для повного відновлення при 
тривалих перервах між тренуваннями): до 5 заходів по 5-7 хв., 
тривалість холодного душу зменшується, а теплого -
збільшується. 

Електростимуляція забезпечує відбірковий вплив на окремі 
м'язи і м'язові групи, сприяє більш швидкому протіканню 
окислювально-відновлювальних процесів. 

Електричні подразнення наносяться на м'яз, його сухожилля 
або периферичний кінець рухового нерву. 

Оптимальною формою використання усіх відновлювальних 
засобів є послідовне або паралельне застосування кількох з них 
в єдиній комплексній процедурі. Такий підхід збільшує 
ефективність загального впливу кількох засобів за рахунок 
взаємного посилення їх специфічно направлених дій. 
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Розділ 22 

ГІГІЄНА ТА ХАРЧУВАННЯ СПОРТСМЕНА 

Заняття фізичними вправами та спортом вимагають від 
студентів не тільки високих фізичних, психічних, морально-
етичних випробувань, але і дотримання норм здорового способу 
життя та правильного, збалансованого харчування. 

Великі навантаження є найміцнішим фактором мобілізації 
функціональних резервів організму студентів-спортсменів, 
стимуляції інтенсивних адаптаційних процесів, підвищення 
витривалості, сили, швидкісних якостей і росту спортивних 
результатів. З іншого боку, ці навантаження, стимулюючи 
інтенсивні витрати енергетичних ресурсів, мінеральних речовин 
та вітамінів в організмі спортсмена, можуть призвести не тільки 
до зниження результатів, але й до суттєвих порушень здоров'я. 

Крім того, студенти-спортсмени додатково зазнають великого 
навантаження від негативного впливу зовнішнього середовища, 
процесів внутрішньої морфо-функціональної перебудови 
організму, великого розумового і психічного навантаження 
пов'язаного з навчальною діяльністю та, нерідко, незадовільних 
побутових умов, а також неповноцінного харчування. 

Тому вдосконалення системи підготовки студентів-спортс-
менів передбачає створення умов, при яких величезний обсяг 
роботи зміг би призвести до таких адаптаційних перебудов 
організму спортсмена, які гарантували б йому досягнення 
найвищих спортивних результатів і поєднання тренувального 
процесу з успішним навчанням у вузі. Одним із факторів, що 
визначають підвищення ефективності системи підготовки в 
цьому напрямку, безперечно є дотримання гігієни, режиму 
проживання і раціонального харчування. 

Природно, що проблема харчування студентів-спортсменів не 
може бути зведена до звичайного відтворення енергії, витраченої 
під час тренувальної та змагальної діяльності. Проблема 
харчування спортсменів полягає в застосуванні речовин, що 
сприяють відновленню запасів енергії та підвищують стійкість 
організму проти стресів, препаратів пластичної дії, які 
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забезпечують процес відновлення зношених у процесі 
тренувальної та змагальної діяльності структур, вітамінів, 
мікроелементів, речовин, стимулюючих кровотворення та ін. 

22.1. Гігієна спортсмена 

Практика спорту свідчить про те, що цілеспрямоване 
використання в підготовці спортсменів необхідних гігієнічних 
факторів забезпечує рівень здоров'я і працездатності, неухильне 
зростання спортивної майстерності. 

В той же час, багато факторів говорять про те, що проведення 
тренувальних занять в несприятливих гігієнічних умовах, без 
дотримання спортсменами раціонального розпорядку дня, 
правил особистої гігієни призводить до погіршення здоров'я і 
різкого зниження спортивних результатів. 

Особиста гігієна спортсмена включає в себе широке коло 
питань, пов'язаних з раціональним розпорядком дня, догляд за 
тілом, зубами і порожниною рота, загартовування, дотримання 
гігієнічних умов навчання, побуту тощо. 

Знання правил особистої гігієни необхідні для кожного 
студента. 

Особливо це важливо для студентів-спортсменів, тому що 
суворе дотримання цих правил сприяє зміцненню здоров'я, 
підвищенню ефективності тренувальних занять. 

Раціональний розпорядок дня створює оптимальні умови для 
діяльності та відновлення організму і сприяє підвищенню 
спортивної працездатності. Це пояснюється тим, що при 
правильному і чіткому розпорядку дня виробляється певний 
ритм діяльності організму, в результаті чого спортсмен в певний 
час може найбільш ефективно здійснювати різноманітні види 
робіт. 

Неухильне дотримання режиму дня є також добрим засобом 
виховання у спортсменів організованості, волі і привчає до 
усвідомленої дисципліни. 

В зв'язку з різними умовами життя, праці та навчання, 
побутовими та індивідуальними особливостями не може бути 
єдиного розпорядку дня для всіх. Але його основних положень 
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необхідно дотримуватись у будь-якому випадку. В розпорядку 
дня спортсмена необхідно, перш за все, забезпечити: виконання 
різного роду діяльності в чітко визначений час; правильне 
чергування трудової діяльності, тренувальних занять і 
відпочинку; регулярне харчування в один і той же час, 
вибіроптимального терміну для тренувань; тривалий і 
повноцінний сон. 

Догляд за тілом включає в себе гігієнічні процедури щодо 
догляду за шкірою, руками, ногами, ротовою порожниною. 

Догляд за шкірою. Нормальне функціонування шкіри є 
важливою передумовою здоров'я і працездатності. Як орган 
захисту, виділення, дихання і теплової регуляції шкіра виконує 
безліч функцій. В спорті шкіра зазнає великих навантажень. 
Посилене виділення поту в процесі напружених спортивних 
занять може призвести з часом до ушкодження шкіри, оскільки з 
потом виділяються продукти окислення. Піт розм'якшує її 
захисний покрив і сприяє запаленню, особливо в місцях, що 
зазнають сильних механічних дій (торкання з одягом, взуттям, 
спортивними приладами). 

При заняттях фізичними вправами шкіра у значній мірі 
забруднюється. Тому після тренування слід обов'язково 
приймати теплий душ. Він не тільки добре очищує шкіру, але й 
заспокійливо впливає на нервову і серцево-судинну системи, 
підвищує обмін речовин і поліпшує відновлювальні процеси. 
Після душу необхідно, добре розтерти тіло і зробити легкий 
масаж основних груп м'язів. Місця, які найбільше забрудню-
ються (обличчя, шия, верхня частина тіла, ноги), необхідно мити 
з милом кожного дня. При сухості шкіри або подразненнях слід 
користуватись кремами. 

Цінною гігієнічного процедурою є лазня. Правильне 
користування лазнею сприяє підтримці чистоти тіла, поліпшує 
функції шкіри і зміцнює здоров'я. 

При користуванні лазнею рекомендується виконувати такі 
загально-гігієнічні вимоги: не відвідувати лазню безпосередньо 
після вживання великої кількості їжі, незадовго до сну, при 
сильному стомленні, натщесерце або у хворобливому стані, не 
приймати до і після лазні спиртних напоїв. 
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Догляд за руками вимагає особливої уваги, тому що патогенні 
мікроби і яйця гельмінтів, що на них знаходяться, можуть 
переноситись на продукти харчування і посуд. Особливо багато 
мікробів (біля 95 %) скупчується під нігтями. Після виконання 
різних робіт і перед їжею слід обов'язково мити руки з милом. 

Спеціального догляду за шкірою рук потребують 
представники гімнастики, веслування, легкої атлетики. У них 
часто на руках з'являються мозолі, які є фізіологічним 
пристосуванням тканин до тривалого торкання з приладами. 
Зайвий шар мозолів рекомендується видаляти за допомогою 
пемзи. Після тренування бажано застосовувати для пом'якшення 
шкіри рук гліцерин або інші мазі. Як пом'якшувальний засіб 
можна використовувати 3 %-ну саліцилову мазь. 

Догляд за ногами повинен здійснюватись систематично, це 
особливо необхідно при їх підвищеній пітливості, що сприяє 
з'явленню потертості, місцевих запальних процесів і мозолів. 
Тому необхідно щоденно на ніч мити ноги з милом, частіше 
міняти шкарпетки і взуття. При появі сухих мозолів їх слід 
своєчасно видаляти за допомогою мозольного пластиру або 
мозольної рідини. 

Догляд за зубами та порожниною рота. Спортсмен повинен 
приділяти серйозну увагу гігієні рота та зубів, мінімум два рази 
на рік необхідно проходити профілактичний огляд у лікаря. 
Негативні зміни зубів або ротової порожнини викликають 
порушення функцій шлунково-кишкового тракту, що, в свою 
чергу, погіршує споживання організмом поживних речовин, а 
отже, призводить до зниження працездатності. 

Основні положення по догляду за зубами полягають у такому: 
вранці і ввечері перед сном протягом 1-2 хв. їх необхідно 
ретельно чистити з зовнішнього та внутрішнього боків, після 
кожного прийому їжі слід полоскати рот теплою водою. 

Загартування - це своєрідне тренування всього організму і, 
перш за все, терморегулюючого апарату щодо дії різноманітних 
метеорологічних факторів. В процесі загартування організм 
отримує можливість безболісно переносити надмірний вплив 
холоду, високої температури. 

Загартування може бути успішним тільки при правильному 
проведенні відповідних процедур. На основі досліджень і 
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практичного досвіду були установлені такі гігієнічні принципи 
загартувань: систематичність, поступовість, урахування 
індивідуальних особливостей, різноманітність засобів і форм, 
самоконтроль тощо. 

До засобів загартування можна віднести: загартування 
повітрям (прогулянки на свіжому повітрі у будь-яку погоду, сон 
протягом всього року при відкритій кватирці, повітряні ванни), 
загартування водою (обтирання вологим рушником, обливання, 
купання у відкритих водоймищах, розтирання снігом). До цього 
можна додати місцеві водні процедури (обливання стоп, 
полоскання горла холодною водою). 

Гігієнічні вимоги до спортивного одягу. Одяг та взуття 
охороняють організм від охолодження та перегріву, допомагають 
зберегти теплову рівновагу. Крім того, одяг захищає тіло людини 
від механічних ушкоджень та забруднення. Для того, щоб одяг і 
взуття задовольняли своєму призначенню, необхідно, щоб вони 
були виготовлені з урахуванням гігієнічних вимог. 

Головне гігієнічне значення мають фізичні властивості 
матеріалів, з яких виготовлені спортивний одяг та взуття. Це -
теплопровідність, повітрянопроникність, водоємкість і 
гігроскопічність. Неабияке значення мають вага та покрій одягу; 
він повинен бути вільний, не заважати рухам, не перешкоджати 
диханню, кровообігу та травленню. 

Спортсмен повинен обов'язково слідкувати за справністю та 
чистотою свого костюму, забруднений несправний одяг не може 
бути повноцінним захистом від переохолодження, не захистить 
від травм. 

На тренування треба з'являтись у звичайному одязі та взутті й 
переодягатись в спортивний костюм та узуватися безпосередньо 
в роздягальні даного спортивного приміщення. Це важливо для 
того, щоб не заносити пил та бруд в зали. Після закінчення 
тренування спортсмени, прийнявши душ, повинні знову 
надягнути звичайний одяг та взуття. Негігієнічно в 
тренувальному костюмі сідати до обіднього столу, а тим більше -
відвідувати навчальні заняття. 

Слід також звернути увагу ще на одну гігієнічну вимогу - на 
відмову від шкідливих звичок. До таких відносяться: куріння, 
уживання алкогольних напоїв, наркотиків. Вони негативно 
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впливають на здоров'я і знижують працездатність. У 
спортсменів, крім того, шкідливі звички уповільнюють 
зростання спортивних результатів і тому справедливо 
розглядаються як руйнівники тренованості. Вони не сумісні зі 
спортивним режимом. 

22.2. Харчування спортсмена 

Студентам, які займаються фізичними вправами та спортом, 
важливо знати особливості харчування спортсменів. 

В сучасній системі спортивної підготовки харчування -
розглядається як один із провідних факторів, що обумовлює 
можливість досягнень спортсменом високої працездатності і 
ефективного протікання відновлювальних процесів при 
напруженій м'язовій діяльності. 

Для харчування спортсменів характерні деякі особливості, що 
пов'язані з високим ступенем фізичних і нервово-психічних 
напружень, які виникають в процесі тренування і змагань, та, в 
свою чергу, викликають підвищену потребу організму в енергії й 
деяких додаткових харчових речовинах. 

Основне значення харчування полягає в постачанні 
енергетичного і пластичного матеріалів, які необхідні для 
поновлення енергії та побудови тканин й органів. Їжа - це суміш 
тваринних і рослинних продуктів, що містять харчові речовини: 
білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні солі і воду. При 
окисленні в організмі білків, жирів і вуглеводів звільняється 
прихована в них енергія; білки, крім того, є пластичним 
(будівельним) матеріалом. Вітаміни виконують регулюючу 
функцію. 

З урахуванням специфіки спорту, обсягу та інтенсивності 
тренувальних і змагальних навантажень харчовий раціон 
спортсмена повинен складатись на основі чітких науково 
обґрунтованих рекомендацій. Вони передбачають не тільки 
відшкодування витраченої енергії, але і забезпечення організму 
необхідною кількістю пластичного матеріалу і тих компонентів 
їжі, що запобігли б передчасному зношенню тканин в процесі їх 
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інтенсивного функціонування, а також сприяли переходу 
організму на якісно більш високий функціональний рівень. 

Правильно збалансоване харчування спортсмена утворює 
свого роду базу для зростання спортивних досягнень. 
Нераціональне харчування призводить до передчасного 
стомлення і зниження працездатності. Крім того, поганим 
харчуванням можуть бути викликані порушення в стані 
здоров'я, які також знижують спортивні досягнення. 

Наприклад, при недостатній білками їжі силове тренування 
само по собі не може забезпечити накопичення структурного 
білка у м'язах, тому очікуваний тренувальний ефект, навіть при 
правильно обраних навантаженнях, не досягається; у 
представників стайєрських видів спорту недостатня кількість 
вуглеводів у їжі викликає зменшення енергетичних резервів і 
передчасне стомлення в процесі тренування. Таким чином, в 
харчуванні спортсменів необхідно враховувати характер 
навантаження. 

Основні вимоги, що ставляться до харчування спортсменів, 
можна звести до такого: 

- харчування повинно бути достатнім за кількістю і високим 
за якістю. Добовий раціон не повинен бути надто великим, але 
повинен давати відчуття ситості і складатися з доброякісних 
продуктів, що легко засвоюються; 

- для харчування спортсмена важливо різноманітно 
поєднувати рослинні та тваринні компоненти їжі; 

- харчуватись слід в режимі, що відповідає загальним 
гігієнічним вимогам і, в той же час, у режимі, що пристосований 
до умов тренування і змагань. Калорійність їжі регулюється при 
цьому відповідно до витрат енергії щодо даного навантаження; 

- харчування спортсмена повинно задовольняти підвищену 
потребу у вітамінах і мінеральних речовинах. 

Енергетична цінність харчових раціонів, яка б повністю 
покривала добові витрати енергії, є першою вимогою до 
раціонального харчування. Кількість енергії, що витрачається 
спортсменом, залежить від віку, статі, росту, маси тіла, виду 
спорту, рівня тренованості, особливостей одягу і навколишнього 
середовища, а також від частоти, інтенсивності та тривалості 
тренувальних занять або змагань. 
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Збільшення фізичних навантажень викликає зростання 
енерговитрат. Мінімальні добові енерговитрати, необхідні для 
підтримки життєвих функцій дорослої людини, в середньому 
складають 1400-1700 ккал, але в залежності від специфіки виду 
спорту, загальні витрати енергії можуть коливатись від 3000 ккал 
на добу (для шахістів) до 7700 ккал (для велосипедистів). 

Одночасно зі зростанням енерговитрат повинна змінюватись і 
калорійність добового раціону спортсмена. Орієнтиром для 
складання такого раціону є науково обґрунтовані дієтичні 
рекомендації (табл. 31). 

Калорійність їжі характеризує лише її енергетичну цінність, 
між тим, не менш важливою є наявність у ній достатньої 
кількості всіх харчових речовин. Нестача тих чи інших харчових 
речовин відбивається на ряді функцій, навіть якщо харчування 
достатньо калорійне. Необхідно, щоб окремі харчові речовини 
були у певних оптимальних співвідношеннях одне з одним. 
Регулюючи склад їжі, можна активно впливати на хід розвитку 
скелетних м'язів, ліквідуючи водянистість тканин і лишки 
відкладень жиру, підвищувати працездатність і витривалість. 

Пропорція вуглеводів, білків і жирів в харчовому раціоні 
спортсменів повинна суттєво відрізнятись від тієї, що 
рекомендується для тих, хто не займається спортом. 

При цьому великого значення набувають особливості 
тренувальної та змагальної діяльності в кожному конкретному 
виді спорту. Наприклад, якщо в типовому раціоні людей, які не 
займаються спортом, процентне відношення в їжі вуглеводів, 
білків і жирів складає 46-12-42 %, то для спортсменів, які 
інтенсивно тренуються на витривалість, це співвідношення 
повинно складати 70-10-20 % [65]. 
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Таблиця 31 
Середні величини енерговитрат спортсменів 

(з розрахунку для чоловіків масою 70 кг і жінок масою 65 кг) 

Види спорту 
Енерговитрати 
(ккал на добу) Види спорту 

чоловіки жінки 
Акробатика, гімнастика, кінний 
спорт, легка атлетика (бар'єрний біг 
110 м, стрибки, метання, спринт), 
стрибки у воду, важка атлетика, 
фехтування, фігурне катання 

3500-4500 3000-4000 

Біг на 400, 1500, 3000 м, бокс, 
боротьба, гірськолижний спорт, 
плавання, багатоборство, баскетбол, 
волейбол, водне поло, теніс, футбол, 
хокей 

4500-5500 4000-5000 

Альпінізм, біг на 10000 м, 
велогонки на шосе, веслування на 
байдарках і каное, ковзанярський 
спорт, лижні гонки, марафон, 
спортивна ходьба 

5500-6500 5000-6000 

Примітка: Дані про розподіл калорій узяті з різних 
літературних джерел. 

Для більшості груп спортсменів розроблені загальні 
рекомендації, згідно з якими споживання білка повинно складати 
10-15 % загальної калорійності споживаної їжі, вуглеводів - 50-
60 %. Дослідження з визначення ступеня ризику виникнення 
хвороб серця і злоякісних утворень дозволили визначити, що 
споживання жирів повинно бути не більше 30 % загальної 
кількості уживаних калорій. 

Слід звернути увагу на значну варіативність у споживанні 
енергії за рахунок білків, жирів і вуглеводів у представників 
різних видів спорту: на долю білків припадає від 10 до 22 % 
загальної кількості калорій, на долю вуглеводів - від 38 до 67 %, 
жирів - від 20 до 42 % (табл. 32). 
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Таблиця 32 
Споживання харчових речовин 

представниками різних видів спорту 

Вид спорту Вуглеводи, % Білки, % Жири, % 
Плавання 51 14 35 
Велосипедні гонки 45 15 40 
Триатлон 60 13 27 
Гімнастика 49 15 36 
Фігурне катання 48 17 35 
Баскетбол 44 15 41 
Важка атлетика 43 18 39 
Боротьба 54 12 34 

Примітка: Дані про споживання харчових речовин узяті з 
різних літературних джерел. 

Таблиця 33 
Кількість білків, жирів, вуглеводів, 

що містяться у харчових продуктах 

Назва Білки, Жири, 
г 

Вуглеводи,г 
Ккал продукту, 100 г г 

Жири, 
г моносахариди крохмаль 

Ккал 

1 2 3 4 5 6 
Яловичина 
відварна 25,6 16,8 - - 254 

Яловичина 
тушкована 
(жир - 5 г, мука) 14,3 5,3 3,3 117 
Яловичина 
смажена 28,6 6,2 - - 170 

Свинина відварна 22,6 31,6 - - 375 
Свинина 
тушкована 9,8 20,3 - 3,2 235 

Свинина смажена 20,0 24,2 - - 298 
Баранина 
відварна 22,0 17,2 - - 243 
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Баранина смажена 22,4 19,2 - 262 
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Продовження таблиці 33 
1 2 3 4 5 6 

Печінка яловича 
тушкована 11,0 9,6 - 8,4 165 
Печінка смажена 22,8 10,2 - 10,8 227 
Курка відварна 25,2 7,4 - - 170 
Минтай смажений 15,8 5,4 - 3,5 126 
Окунь морський 
смажений 21,0 9,7 4,2 188 
Хек смажений 16,0 6,3 - 3,3 134 
Яйце варене 
(1 шт. - 40 г) 5,1 4,6 0,3 63 
Молоко 2,8 3,2 4,7 58 (3,2 % жиру) 2,8 3,2 4,7 58 

Молоко згущене 
з цукром 7,2 8,5 55,7 320 
Сир жирний 14,0 18,0 2,8 - 232 
Сир знежирений 18,0 0,6 1,8 - 88 
Кефір жирний 2,8 3,2 4,1 - 56 
Кефір знежирений 3,0 0,05 3,8 - 30 
Сир голландський 26,0 26,0 - - 352 
Сир російський 23,0 29,0 - - 360 
Сарделька яловича 11,4 18,2 - - 254 
Ковбаса 
сирокопчена 
"Московська" 24,8 41,6 473 
Сервелат 24,1 40,5 - - 473 
Олія соняшникова - 99,9 - - 899 
Масло вершкове 0,6 82,5 - 0,9 748 
Маргарин 0,3 82,3 - 1,0 746 
Вершки 10 % 3,0 10,0 - 4,0 118 
Сметана 20 % 2,8 20,0 - 3,2 206 
Шоколад 5,4 35,3 47,2 5,4 544 
Картопля відварна 2,4 0,4 0,5 11,0 61 
Картопля смажена 2,3 8,7 0,7 18,0 165 
Морква 1,3 0,1 7,0 0,2 33 
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Закінчення таблиці 33 
1 2 3 4 5 6 

Капуста 1,8 0,1 4,6 0,1 27 
Буряк відварний 1,8 - 10,6 0,2 49 
Каша манна 1,7 0,1 2,2 10,7 60 
Каша гречана 1,9 1,6 0,6 29,9 163 
Пластівці 
"Геркулес" 13,1 9,0 3,3 59,2 365 

Суп гороховий 3,4 2,2 1,4 6,5 66 
Суп рисовий 0,7 1,1 0,8 4,4 34 
Хліб житній 6,6 1,2 1,2 33 181 
Хліб пшеничний 7,8 0,9 0,8 49,2 245 
Хліб з висівками 23,5 3,4 0,2 11,1 216 
Огірки 0,7 0,1 2,5 0,1 11 
Перець зелений 1,3 - 5,2 - 26 
Редиска 1,2 0,1 3,5 0,3 21 
Помідори 0,6 - 3,5 0,3 39 
Диня 0,6 - 9,0 0,1 38 
Кавун 0,7 0,2 8,7 0,1 38 
Абрикос 0,9 0,1 9,0 - 41 
Груша 0,4 - 9,0 0,5 42 
Слива 0,8 - 9,5 0,1 43 
Черешня 1,1 0,4 10,6 - 50 
Яблука 0,4 0,4 9,0 0,8 45 
Полуниці 0,8 0,4 6,2 0,1 34 
Шампіньйони 4,3 1,0 0,1 - 27 
Мед 0,8 - 74,8 5,5 314 
Горошок зелений 
консервований 3,1 0,2 3,3 3,2 40 
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22.3. Роль білків, вуглеводів, жирів, вітамінів 
та мінеральних речовин у харчування 

Білки 
Білки - це складні органічні речовини, що містять різні 

амінокислоти, до складу яких входять такі елементи, як вуглець, 
водень, кисень, азот, деякі містять сірку. 

Білки необхідні для росту, утворення нових і відновлення 
ушкоджених тканин. Це структурні елементи шкіри, сухожиль і 
скорочувальних елементів м'язів. Всі ферменти і деякі гормони, 
як, наприклад, інсулін, є білками. Білки потенційні джерела 
енергії й при окисленні 1 г білка звільнюється 4 ккал. Потреба 
організму в енергії повинна задовольнятися до того, як 
почнеться використання білків. Якщо дієта не забезпечує 
енергоспоживання за рахунок вуглеводів та жирів, то 
розщеплення білків для забезпечення організму енергією буде 
проходити швидше, ніж їх використання для росту і відновлення 
тканин. 

Потреба організму в білках зводиться до потреби в 
амінокислотах. Дванадцять амінокислот є необхідними, бо вони 
не можуть синтезуватися в організмі в потрібній кількості за 
умови надходження адекватної кількості решти амінокислот, які 
називаються незамінними. 

Кількість білка, що необхідна для задоволення потреб організму, 
залежить від відносної кількості незамінних амінокислот, які 
надходять з їжею. Повноцінні білки забезпечують співвідношення 
амінокислот в пропорції, яка відповідає білкам наших власних 
тканин. Якщо людина генетично ближче до тварини, ніж до 
рослини, то саме тваринні білки й забезпечують оптимальну суміш 
амінокислот для синтезу власних білків. Але зустрічаються і 
декілька виключень, наприклад, для колагену та желатину, які 
містять білок низької якості. В білках рослинного походження не 
має, як правило, однієї або кількох незамінних амінокислот. 
Білки злакових рослин поступаються за якістю білкам, які 
знаходяться в сої, квасолі та інших бобових. Різноманітна їжа в 
більшій мірі здібна забезпечити необхідну суміш амінокислот, 
ніж одноманітна. 

Спортсменам, які займаються видами спорту, що потребують 
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прояву витривалості, рекомендовано споживати 1,2-1,4 г білка 
на 1 кг ваги тіла. Це забезпечує звичайну збалансовану дієту. 

Спортсмени, які займаються силовими та швидкісними вида-
ми спорту, повинні споживати 1,2-1,7 г білка на 1 кг ваги тіла. 

Спортсменам, які займаються силовими видами спорту, при 
проведенні надто інтенсивних тренувань, рекомендовано 
споживати до 2 г білка на 1 кг ваги тіла. 

Амінокислотні додатки широко застосовуються спортсменами. 
Різні комбінації окремих амінокислот часто пропонуються для 
стимуляції м'язової гіпертрофії. Але надмірне споживання білків 
чи окремих амінокислот призводить до гіпертрофії печінки та 
нирок. В організмі, перевантаженому таким споживанням білка, 
може виникати дегідрація, подагра, втрата кальцію та в цілому 
порушення нормального протікання обмінних процесів. А ще 
амінокислоти, рівень яких перевищує потреби білкового синтезу, 
підлягають біологічному окисленню як джерело енергії або 
відкладаються про запас у вигляді жирів. 

Крім того, необхідно враховувати вміст вуглеводів в дієті. 
Забезпечення організму належною кількістю вуглеводів при 
напружених тренуваннях не тільки зберігає запаси глікогену у 
м'язах та печінці, але й обумовлює захисний ефект по 
відношенню до білків. 

Змішана дієта є кращим джерелом повноцінних білків, які 
надходять з їжею. Застосування амінокислотних додатків 
небажане, бо вони можуть викликати негативний ефект. 
Запропоновані у продажу комерційні "протеїнові додатки" для 
спортсменів не мають ніякої особливої переваги перед більш 
дешевими натуральними повноцінними білками. 

Вуглеводи 
Вуглеводи - найбільш важливий продукт в харчуванні 

спортсменів, оскільки це - єдине джерело енергії, яке здатне 
забезпечити інтенсивність фізичних навантажень протягом 
тривалого часу навіть у тих випадках, коли енергетичні запаси 
організму відносно невеликі. 

Якщо в організм спортсмена надходить недостатня кількість 
вуглеводів, то тренувальний процес стає малоефективним, а 
рівень фізичної підготовленості - недостатньо високим. 
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Вуглеводи (з цукрів або крохмалів) розщеплюються в 
організмі на глюкозу і зберігаються у вигляді глікогену. Деяка 
кількість його накопичуєтеся в печінці, поки не виникає 
необхідності підвищити рівень вмісту глюкози у крові і 
забезпечити нею мозок, більша ж частина глікогену зберігається 
безпосередньо у м'язах. Енергетична цінність 1 г вуглеводів 
дорівнює 4,1 ккал. 

Вуглеводи, які надходять з їжею, служать, в першу чергу, для 
забезпечення глюкозою скелетних м'язів як під час виконання 
фізичних вправ, так і у відновлюючому періоді, і тільки в другу 
чергу наявність глюкози та фруктози в печінці використовується 
для синтезу в цьому органі глікогену. 

Надмірні фізичні навантаження призводять до виснаження 
запасів глікогену в організмі та можуть викликати втому. 
Споживання продуктів харчування, які містять вуглеводи, 
поновлює запаси глікогену в організмі. 

Найбільш повноцінними джерелами вуглеводів є: цукор, 
фрукти, рис, хліб, картопля, злакові, кондитерські вироби та 
солодкі напої. 

Ресинтез м'язового глікогену після напружених тренувань чи 
змагань залежить, в першу чергу, від тривалості періода, 
необхідного для відновлення фізичної працездатності між 
інтенсивними навантаженнями. 

Запаси м'язового глікогену вичерпуються після 2-3 годин 
фізичного навантаження, яке виконується з інтенсивністю, що 
відповідає 60-80 % максимального споживання кисню. Але 
запаси м'язового глікогену можуть вичерпатися й після 15-30 хв. 
фізичного навантаження, яке виконується з високою 
інтенсивністю. 

Такі моделі фізичних навантажень характерні для багатьох 
індивідуальних та командних видів спорту. Наприклад, у 
футболістів та баскетболістів часто спостерігається значне 
зниження запасів глікогену вже у середині гри чи після 
напружених тренувань. 

Вуглеводи мають особливе значення для спортсменів, які 
займаються видами спорту, що потребують прояву витривалості. 
Спортсменам, які виступають на спринтерських дистанціях, 
рекомендовано споживати їжу, багату на вуглеводи. Високий 
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рівень м'язового глікогену має велике значення при проведенні 
занять спринтерського напрямку, коли між багаторазовими 
повтореннями передбачені короткі проміжки відпочинку. 

Тому спортсмени, які планують щоденні тренувальні 
навантаження з інтенсивністю, яка може призвести до зниження 
запасів м'язового глікогену, повинні збільшити споживання 
вуглеводів, які містять 50-70 % калорій загального споживання 
енергії, що буде сприяти поповненню оптимального запасу 
глікогену в м'язах. Більшості спортсменам достатньо споживати 
4,5-6 г вуглеводів на 1 кг ваги тіла, а при значних інтенсивних 
тренувальних навантаженнях рекомендовано збільшити спожи-
вання вуглеводів до 9-10 г на 1 кг ваги тіла. 

Головним завданням після завершення тривалого виснаж-
ливого фізичного навантаження є послідовне відновлення 
запасів вуглеводів. Для відновлення глікогену в м'язах потрібно 
приблизно 20 год., але при неповноцінній дієті необхідний більш 
тривалий період. 

Важливими факторами, які впливають на швидкість відновлення 
запасів м'язового глікогену після фізичних навантажень, є: 

^ швидкість надходження вуглеводів в організм; 
^ тип вуглеводів; 
^ вибір часу для прийому вуглеводів після фізичних 

навантажень. 
Дуже висока інтенсивність ресинтезу глікогену печінки та 

м'язів спостерігається одразу ж після тривалого виснажливого 
фізичного навантаження при низьких запасах вуглеводів в 
організмі. Рекомендовано споживати 0,7 г вуглеводів на 1 кг ваги 
тіла у перші 30 хв. після завершення виконання фізичних 
навантажень, для досягнення повного відновлення протягом 
24 год. необхідно споживати 9-10 г вуглеводів на 1 кг ваги тіла. 

Споживання вуглеводів з високим чи середнім глікемічним 
індексом забезпечує більш ефективне відновлення запасів 
м'язового глікогену, ніж споживання такої ж кількості вуглеводів 
з низьким глікемічним індексом. До вуглеводів з високим 
глікемічним індексом відносяться: зернові (хліб, печиво, рис, 
кукурудзяні пластівці), кондитерські вироби (напівсолодкий 
бісквіт, шоколад, солодкі зерна, пастернак, картопля варена та 
печена), фрукти (ізюм, банани), цукри (глюкоза, мед, зерновий 
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сироп), напої (6 % розчин цукрози, 10 % вуглекислий зерновий 
сироп). До вуглеводів з середнім глікемічним індексом відносять: 
зернові (макарони, локшина, вівсяна каша), кондитерські вироби 
(вівсяне печиво, цукерки, бісквіт), овочі, фрукти (виноград, 
апельсини). До вуглеводів з низьким глікемічним індексом 
відносять: бобові, молочні продукти, фрукти. 

Одразу ж після виснажливої фізичної роботи спортсмени 
звичайно не відчувають голод і частіше віддають перевагу 
споживанню рідини, ніж споживанню твердої їжі. Тому в 
наявності завжди повинні бути напої, що містять глюкозу, 
цукрозу, зернові сиропи в концентрації 6 г на 100 мл води та 
вище. Немає причин відмовлятися й від прийому твердих 
продуктів. При цьому перевага повинна віддаватися продуктам, 
насичених вуглеводами з високим глікемічним індексом. 
Звичайно ці продукти містять незначну кількість жиру, білка та 
клітковини (банани, ізюм, кондитерські вироби). Слід приймати 
їжу в такій кількості, яка забезпечила б відновлення в організмі 
за 24 год. приблизно 600 г вуглеводів. 

Жири 
Під час виконання фізичного навантаження жири надходять у 

м'язи до пунктів їх окиснення і використовуються в 
окислювальних процесах для забезпечення працюючих м'язів 
енергією. 

Спортсмени часто вживають їжу, що містить велику кількість 
жирів, а це не дозволяє їм споживати рекомендовану кількість 
вуглеводів. Разом з тим, не слід занадто знижувати споживання 
жирів не тільки через важливе їх значення для утворення енергії, 
але і тому, що жири необхідні для підтримування нормального 
стану здоров'я спортсменів. 

Джерела жирів - жири рослинного та тваринного 
походження, незбиране молоко і вершки, горіхова олія та 
риб'ячий жир. Енергетична цінність 1 г жиру дорівнює 9,9 ккал. 

На противагу обмеженим запасам вуглеводів, запаси жирів в 
організмі людини практично необмежені. Наприклад, при бігу з 
інтенсивністю, яка відповідає приблизно 2/3 від максимального 
споживання кисню, витрати енергії складають 300-500 ккал на 
годину. Це означає, що одного кілограму жирової тканини 
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достатньо, щоб забезпечити енергією виконання роботи 
протягом 10-20 годин. Вважається, що для бігу протягом 4-
5 годин витрачається менше 1 кг жирових запасів організму 
лише в тому випадку, якщо енергія черпалася за рахунок 
окиснення лише одних жирів. Тому зрозуміло, що жирових 
запасів в організмі цілком достатньо, щоб забезпечити фізичну 
працездатність протягом надмірно тривалого періоду. Якщо в 
організмі спортсмена є велика кількість депонованого жиру, то 
відпадає необхідність його додаткового надходження в організм 
під час виконання фізичного навантаження. 

Пряме вживання жирів як джерела енергії під час виконання 
фізичного навантаження неможливе. Вони використовуються в 
окислювальних процесах для постачання працюючих м'язів 
енергією. За необхідністю, якщо запаси вуглеводів, котрі суттєво 
важливі для функцій мозку, обмежені, жири ефективно сприяють 
їх збереженню та збільшенню тривалості роботи м'язів. Після 
тривалого періоду підвищеного вуглеводного харчування увагу 
привертає забезпечення організму достатньою кількістю жирних 
кислот, дуже необхідних для забезпечення його специфічних 
функцій. 

Використані в процесі виконання фізичних навантажень жири 
(ліпіди) представлені трьома формами: тригліцеридами 
адипозної тканини (основний запас), тригліцеридами м'язів та 
гліцеридами крові. 

Головним джерелом енергії, що надходить в організм від 
ліпідів, є адипозна тканина. Цей жир запасається в формі 
тригліцеридів, які перед використанням, гідролізуються до 
вільних жирних кислот та гліцерину. 

Незамінні жирові кислоти, що містяться у риб'ячому жирі та 
в кількох видах рослинних олій, повинні входити в склад будь-
якого раціону харчування, тоді як насичені жири, що містяться, 
головним чином, в жирах тваринного походження, повинні 
складати не більше 10 % загальної калорійності щоденної їжі, 
що споживається. 

В організмі жир міститься в жировій тканині. Деяка його 
кількість зосереджена в м'язових клітинах. Фізичні заняття 
циклічного напрямку підвищують процес метаболізму жирів в 
м'язах і таким чином під час фізичного навантаження обмін 
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жирів забезпечує організм спортсмена більшою кількістю 
енергії, ніж організм нетренованої людини. 

Раціон харчування з високим вмістом жирів також може 
підвищувати їх метаболізм, але такий раціон харчування, як 
правило, не рекомендовано. 

Вітаміни 
Вітаміни відіграють велику роль у забезпеченні високої 

фізичної працездатності спортсменів в процесі тренування і 
змагань. Вони поділяються на дві великі групи: водорозчинні і 
жиророзчинні. 

Водорозчинні вітаміни - тіамін, рибофлавін, вітамін В6, 
ніацин, пантотенова кислота, біотин, вітамін С та ін. 

Жиророзчинні вітаміни - вітамін А, вітамін Д, вітамін Е, 
вітамін К та ін. 

В період інтенсивних тренувань і змагань виникає, як 
правило, вітамінний дефіцит, що є причиною зниження 
працездатності і відновлювальних процесів в організмі. У 
зв'язку з цим виникає необхідність у додатковій вітамінізації. В 
зимовий період вона збільшується через недостатню кількість 
вітамінів у продуктах. Найбільш ефективним засобом додаткової 
вітамінізації є повноцінне харчування та прийом вітамінних 
комплексів: ундевіту, декамевіту, гендевіту, квадевіту, аеровіту, 
гексавіту. 

Використання висококалорійного багатого білками та 
вуглеводами харчування потребує підвищення добової дози 
вітамінів у 1,5-2 рази. Доцільно для забезпечення організму 
вітамінами в раціон включати продукти, що містять необхідні 
вітаміни (табл. 34). 

Застосування вітамінів вимагає індивідуального підходу. При 
цьому необхідно враховувати особливості енергозабезпечення, 
направленість змін в організмі, стан працездатності та багато 
інших факторів. Під час тренувань великої потужності, коли 
відбувається виснаження запасів глікогену і в організмі 
накопичується значна кількість молочної кислоти, доцільно 
застосовувати вітаміни групи В, РР, С, ліпоєву кислоту. При 
тривалому тренуванні або змаганні в аеробних умовах, коли 
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робота супроводжується витраченням великої кількості енергії за 
рахунок розпаду жирів, крім вітамінів, що беруть участь в обміні 
вуглеводів, слід приймати жиророзчинні вітаміни (А, Е, Д, К). 

Нема ніякої потреби для прийому "диво-продуктів", 
особливо, коли спортсмен дотримується нормальної дієти. 
Надлишок деяких вітамінів може викликати небажані реакції й 
навіть отруєння. Збільшення дози одного вітаміну тягне за 
собою збільшення потреби в інших. Разом з тим необхідно 
пам'ятати, що вітаміни А і Д здатні накопичуватись в організмі й 
споживання їх у великій кількості може призвести до отруєння. 
Надто велике споживання жиророзчинних вітамінів може 
викликати токсичні ефекти. Високі дози водорозчинних 
вітамінів - ніацину, вітаміну С, тіаміну, вітаміну В6, фолієвої та 
пантотенової кислоти теж можуть призвести до інтоксикації. 
Наприклад, високі дози вітаміну С сприяють утворенню каменів 
в нирках, а високі дози вітаміну В6 можуть викликати сенсорну 
нейропетію. 

Таблиця 34 
Значення основних вітамінів для стимуляції відновлювальних 

процесів після фізичних навантажень [65] 

Вітаміни Значення Основні джерела 
1 2 3 

Ті
ам

ін
 (В

1)
 Регуляція функцій нервової 

системи, кровообігу та трав-
лення, стимуляція обмінних 
процесів клітинного дихання, 
обмін молочної та піровино-
градної кислот, ресинтез АТФ 

М'ясо, субпродукти, зерно 
круп'яних злаків (овес, 
гречка), бобові, горіхи, 
яєчний жовток 

Ри
бо

фл
ав

ін
 (В

2)
 

Участь в окисленні вуглево-
дів, засвоєнні і синтезі білків 
та жирів, регуляція збуджу-
ваності нервової системи, 
клітинного дихання, енерге-
тичного обміну 

Дріжджі, субпродукти, 
яйця (жовток), молоко, 
сир, білі гриби, зелений 
горошок, печінка, м'ясо, 
риба, квасоля, хліб гру-
бого помелу 
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Продовження таблиці 34 
1 2 3 

Н
ік

от
ин

ов
а 

ки
сл

от
а 

(Р
Р)

 
Регуляція клітинного дихання 
та енергетичного обміну, 
зниження вмісту глюкози в 
крові, збільшення запасів глі-
когену в печінці, участь в 
обміні піровиноградної кислоти, 
посилення процесів гальмування 
в корі головного мозку 

Дріжджі, бобові, гречана 
та перлова крупи, рис, 
м'ясо, субпродукти, риба, 
сир, горіхи, картопля, 
хліб, горох 

П
ір

од
ик

си
н 

(В
) 

Виділення енергії з вуглеводів, 
стимуляція функцій кровотвор-
них органів, участь в синтезі 
складних білків 

М'ясо, овочі, незбиране 
молоко, гриби, печінка, 
нирки, яєчний жовток, 
сир, гречка, пшоно, бобові, 
картопля, перець, дріжджі 

Ф
ол

іє
ва

 
ки

сл
от

а 
(В

9)
 

Забезпечення процесів крово-
творення, участь в синтезі 
білків, обмін нуклеїнових 
кислот, використання організ-
мом глютамінової кислоти 

Дріжджі, зелена цибуля, 
салат, капуста, петрушка, 
бобові, картопля, субпро-
дукти, сир, печінка, масло 

Ц
иа

но
ко

-
ба

ла
мі

н 
(В

12
) 

Підтримка та стимуляція кро-
вотворення, регуляцій синтезу 
білків, стимуляція виділення 
енергії з вуглеводів 

Риба, сир, дріжджі, кисло-
молочні продукти, м'ясо, 
печінка, нирки, серце 

П
ан

га
мо

ва
 

ки
сл

от
а 

(В
15

) Активізація утилізації кисню, 
підвищення стійкості до 
гіпоксії, зниження м'язової 
стомлюваності, збереження висо-
кого рівня креатинфосфату, 
економізація витрачення глікогену 

Злакові, насіння плодів, 
печінка, серце, дріжджі, 
насіння рослин 

Бі
оф

ла
во

но
ід

и 
(Р

) 

Інтенсифікація окислювально-
відновлювальних реакцій у 
м'язовій тканині, стимулювання 
тканинного дихання, підвищення 
стійкості до гіпоксії, регуляція 
синтезу білків 

Цитрусові, червоний пе-
рець, чорна смородина, 
шипшина, зелений чай, 
гречка, вишня 
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Закінчення таблиці 34 
2 3 

а ) 
§ В 

.3 гі б т р о о л к с с и А к 

Стимуляція вуглеводного обміну 
та окислювально-
відновлювальних процесів, 
зменшення проникності капілярів, 
стимуляція еритропоезу 

Цитрусові, томати, салат, 
зелений перець, шипшина, 
чорна смородина, квашена 
капуста 

л о н и т е Р 

Прискорення окислювально-
відновлювальних процесів, 
підвищення вмісту глікогену в 
печінці, скелетних м'язах, 
міокарді 

Печінка риб, яєчний 
жовток, вершкове масло, 
молоко, сметана, марга-
рин, сир, зелені овочі, 
абрикоси 

& 
и л о р 
е ф 
ок 
оТ 

Стимуляція тканинного дихання, 
підвищення стійкості до 
гіпоксії, підвищення глікогену 
в печінці та м'язах, стимуляція 
м'язових скорочень 

Неочищені рослинні масла 
(соєве, кукурудзяне, соня-
шникове), шипшина, овочі, 
фрукти, насіння злаків, 
ростки пшениці, яблука, 
яйця, молоко, риба 

1 

Мінеральні речовини 
Для забезпечення високої працездатності та швидкого 

відновлення організму важливо, щоб в харчуванні була достатня 
кількість мінеральних речовин. Це важливо як для відновлення 
водно-сольового балансу, так і для електролітного стану клітин 
крові, ферментативної системи, засвоєння вітамінів, зміцнення 
імунітету (табл. 35). 

Якщо спортсмени відчувають дефіцит в певних мінеральних 
речовинах, то це може негативно вплинути на їх фізичні 
можливості. В цьому випадку додаткове споживання мінералів 
буде сприяти відновленню працездатності. 

Збільшення вмісту в організмі того чи іншого мінералу може 
стимулювати його природний ефект і тим самим сприяти 
підвищенню фізичних можливостей. 

В залежності від кількісного вмісту мінеральних речовин в 
організмі, їх поділяють на макро- та мікроелементи. Одні 
макроелементи (кальцій, магній та фосфор) складають не менше 
0,01 % загальної ваги тіла. Інші - натрій, калій, сірка та хлор -
мало впливають на фізичну працездатність і не беруться до 
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уваги. Вміст кожного мікроелемента складає менше 0,001 % від 
загальної ваги тіла. Чотирнадцять мікроелементів ідентифіковані 
як найбільш важливі для функцій організму. Це такі: залізо, 
цинк, мідь, селен, хром, йод, фтор, магній, молібден, нікель, 
кремній, ванадій, миш'як та кобальт. 

Таблиця 35 
Вплив основних мінеральних речовин 

на стан фізичної працездатності спортсменів 

Мінеральні 
речовини Роль Основні джерела 

Натрій 

Регуляція кислотно-основ-
ного стану, підтримка 
оптимальної збуджував-
ності нервової та м'язової 
тканин 

Риба (морська), ковбаси 
("Московська", "Укра-
їнська", варена, "Особ-
лива"), бринза, сир, хліб 

Калій 

Регуляція внутрішньо-
клітинного осмотичного 
тиску, утилізація глікогену, 
підвищений тонусу м'язів 

Риба, м'ясо, молоко, 
овочі, фрукти, какао 

Кальцій Скорочення м'язів, роз-
щеплення глікогену 

Молочні продукти, зелені 
овочі, сухі боби 

Магній 
Скорочення м'язів, мета-
болізм глюкози в м'язових 
клітинах 

Хліб з борошна грубого 
помелу, крупи, зелені 
овочі 

Фосфор 
Утворення АТФ, виділення 
кисню з еритроцитів 

Молоко, сир, м'ясо, суб-
продукти, риба, крупи, 
яйця, волоські горіхи 

Залізо 
Транспорт кисню еритроци-
тами, використання кисню 
м'язовими клітинами 

Яйця, пісне м'ясо, 
зернові, зелені овочі 
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22.4. Поповнення запасів рідини 
при фізичних навантаженнях 

Температура і вологість навколишнього середовища помітно 
впливають на рівень фізичної працездатності. З підвищенням 
температури і вологості повітря посилюється потовиділення й 
приток крові до периферії, що обмежує підвищення температури 
тіла. При тривалому фізичному навантаженні вплив зовнішньої 
температури більш відчутний. Тому, якщо змагання 
відбуваються в умовах високої температури і вологості повітря, 
спортсмен повинен готуватись до цього заздалегідь. 

В середньому кількість води в харчовому раціоні повинна 
складати 2,5-3 л, включаючи напої, перші блюда тощо. В дні 
напружених тренувань рекомендується споживання лужних 
мінеральних вод. При великій втраті води добове її споживання 
слід збільшити. Пити воду слід повільно, затримуючи її в роті, 
підкисляти кислими фруктовими соками та лимоном, що сприяє 
зняттю сухості в роті. 

Доцільно постійно контролювати масу тіла, що дозволить 
оцінити ступінь втрати рідини і надасть можливість визначити 
необхідну її кількість для споживання. Якщо зниження маси тіла 
перевищує 4 %, то інтенсивність і тривалість тренувальних 
занять слід обмежити. Іноді можна застосовувати сольові 
пігулки, але тільки якщо в цьому є гостра необхідність. Також 
може бути виправдано додавання солі в їжу. 

В умовах помірного клімату основна кількість рідини 
надходить в організм з їжею. Однією з реакцій організму до 
незвичного впливу спекотної погоди є зниження апетиту, що 
призводить до зменшення кількості уживаної їжі, і, як 
наслідок, - до дефіциту надходження в організм енергії та появи 
тенденції до зменшення кількості уживаної рідини. В зв'язку з 
цим, спортсмени повинні свідомо намагатись уживати рідину в 
кількості, що перевищує ту, яка диктується лише одним 
відчуттям спраги. 

Розглядаючи харчування як відновлювальний за своєю суттю 
процес, спеціалісти звертають велику увагу на доцільний 
розподіл харчового навантаження протягом дня, його взаємо-
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зв'язок з тренувальними і змагальними навантаженнями, 
забезпечення швидкого засвоєння їжі (рис. 79). 

Правильна організація харчування відіграє важливу роль в 
забезпеченні відновлювальних процесів після спортивних 
навантажень (табл. 36). 

Слід звернути серйозну увагу на харчування у дні змагань. В 
ці дні харчування не повинно різко відрізнятись від звичного. 
Їжа повинна бути така, що легко засвоюється, приймати її слід 
малими порціями, щоб надмірно не перевантажувати шлунково-
кишковий тракт. Рекомендується уникати надлишків тваринного 
білка, дещо збільшити вміст уживання овочів і фруктів, 
підвищити добову дозу вітамінів. 

Особливо уважно слід ставитись до харчування при 
довготривалих змаганнях (шосейні велогонки, марафонський біг, 
лижні гонки та ін.), під час проведення яких слід приймати таку 
їжу, що легко засвоюється - по можливості, рідку, багату 
вітамінами і мінеральними речовинами, висококалорійну. 

У змаганнях, які мають протягом дня кілька стадій (турнірні 
зустрічі), необхідно ретельно визначати час прийому їжі. Після 
вживання їжі, якщо навіть її кількість незначна і вона легко 
засвоюється, як правило, погіршується рухова реакція та 
координація рухів. Це потрібно мати на увазі, перш за все, в 
технічних видах спорту й єдиноборствах. Так в турнірі з 
фехтування, що триває багато годин, необхідно після прийому 
їжі відновити відповідні змагальні кондиції за допомогою 
розминки. 

Їжа напередодні змагань повинна включати продукти, які 
подобаються спортсмену, звичні для нього. Особливе значення 
під час змагань, що тривають увесь день, слід надавати 
поповненню організмом втрат рідини. Щедре споживання води 
доцільне для плавців їх слід навіть заохочувати (особливо в 
умовах високої температури навколишнього середовища). 
Продукти і напої, що до вподоби спортсмену і вживаються 
протягом дня в невеликій кількості, сприяють усуненню відчуття 
голоду, забезпечують необхідною кількістю калорій, допома-
гають підтримувати рівень глюкози в крові, задовольняють 
потребу організму в рідині. 
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Рис. 79. Обов'язкові сім компонентів добового раціону 
харчування спортсмена 

Повноцінне харчування не гарантує перемог в спорті або 
відмінного здоров'я, але без нього неможливо реалізувати 
потенційні можливості спортсменів і зберегти здоров'я. 

Таблиця 36 
Приблизний розподіл калорійності добового раціону 

Час тренування Сніданок Обід Полуденок Вечеря 
При тренуванні 

в першій 
половині дня 

30-35 % 35-40 % 5 % 25-30 % 

При тренуванні 
у другій половині 

дня 
35-40 % 30-35 % - 25-30 % 

22.5. Особливості харчування спортсменів 

Харчування спортсменів перед змаганнями 

Перед змаганнями прийом їжі повинен здійснюватися за 3 -
4 год. до їх початку та при цьому спортсменам слід уникати 
споживання великого обсягу харчових продуктів, в особливості 
тих, що містять багато жирів. Але не завжди вдається 
враховувати індивідуальні дієтичні смаки та звички. Для різних 
спортсменів питання про те, що й коли слід їсти перед 
змаганнями, може вирішуватися по-різному. 
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Основні вимоги до передзмагального харчування складаються 
в забезпеченні адекватної кількістю рідини та калорій, які 
необхідні для підтримки фізичних можливостей спортсмена під 
час змагань. При цьому важливо, щоб продукти та напої були 
доступними, смачними, добре засвоюваними, звичними та 
подобалися спортсмену. 

Одноразовий прийом їжі чи спеціальне харчування протягом 
декількох днів до змагань не можуть компенсувати неадекватну 
щоденну дієту. Основна мета передзмагального харчування 
полягає в забезпеченні спортсмена рідиною та енергією під час 
змагань. З точки зору фізіології, важливо, щоб їжа не викликала 
стрес-реакції та не впливала негативно на спортивну 
працездатність. 

Прийом їжі за 3-4 год. до змагань прийнято вважати таким, 
який забезпечує звільнення шлунку до моменту початку змагань. 
Але вживання рідкої чи твердої їжі за 30 хв. до виконання 
змагального навантаження може викликати скарги на неприємне 
відчуття в шлунку та вздуття кишечника, але на спортивну 
працездатність може не вплинути. 

З одного боку, прийом їжі повинен здійснюватись досить 
близько (за часом) до початку змагань, щоб уникнути 
виникнення відчуття гострого голоду, зниження зосередженості, 
слабкості та інших симптомів, пов'язаних з великими 
проміжками часу між їжею. З іншого боку, передстартовий 
емоційний стрес може викликати зміни в діяльності шлунково-
кишкового тракту й призвести до розладу травлення, появи 
нудоти та інших відчуттів дискомфорту, якщо надходження їжі 
відбувається саме перед стартом. 

Згідно з іншими рекомендаціями, слід уникати споживання 
продуктів з високим вмістом жирів чи у великому обсязі, бо 
жири затримують звільнення шлунку, а значна за обсягом їжа 
посилює моторику кишечника. 

Не дивлячись на особливості споживання продуктів та вибір 
найбільш слушного часу для їх прийому перед змаганнями, 
необхідно, щоб ці продукти могли забезпечити спортсменів 
достатньою кількістю рідини та вуглеводів. Рідка їжа 
напередодні змагань використовується як замінник звичайних 
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продуктів, що споживаються. 70 % рідкої їжі залишає шлунок 
через 1 год. після її прийому і майже весь обсяг - через 2 год. 

В деяких випадках споживання вуглеводів напередодні та під 
час виконання м'язової роботи може виявити позитивний ефект, 
зокрема в таких випадках м'язової діяльності, при яких 
відбувається виснаження запасів глікогену. 

В день змагань не слід змінювати звичну дієту, споживати 
нові продукти. Використання останніх, особливо у великій 
кількості, може викликати порушення функцій шлунково-
кишкового тракту та діарею. 

Буде надійніше, коли спортсмени планують випробуване 
споживання доступних та звичних для них продуктів. Доцільно 
додавати в передзмагальне харчування й такі окремі продукти, 
які, на думку спортсменів, можуть допомогти їм перемогти. Від 
спортсменів, які споживають напередодні змагань їжу, що їм не 
подобається, можна чекати зниження спортивної працездатності. 

Існуюча в оточенні спортсменів думка, що "найліпше" 
передстартове харчування повинне мати особливі властивості, 
помилкова і не слід дотримуватися її на практиці. 

Особливості харчування жінок-спортсменок 

В наш час жінки нарівні з чоловіками регулярно займаються 
фізичною культурою та спортом, активно беруть участь в 
змаганнях і тому все більший інтерес у спеціалістів та самих 
спортсменів викликають особливості харчування в жіночому 
спорті. Спортсменам (як чоловікам, так і жінкам) необхідно 
дотримуватися однакових дієтичних принципів. У жінок, які 
ведуть активний спосіб життя, виникають особливі проблеми, 
пов'язані з низьким споживанням і порушенням прийому їжі, 
залізодефіцитом, аменореєю та передменструальним синдромом. 

Споживання їжі у балерин та гімнасток низьке. В цьому виді 
спорту дуже важлива статура, в зв'язку з чим юні спортсменки 
постійно прагнуть до зниження ваги свого тіла. Зниження 
загальної кількості калорій, що споживаються, відбувається за 
рахунок зменшення кількості продуктів, що, в свою чергу, 
призводить до обмеження споживання окремих важливих 
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харчових компонентів, особливо кальцію та заліза. Низьке 
енергоспоживання створює для жінок ймовірність виникнення 
інших проблем, наприклад, аменорея, зниження щільності 
кісткової тканини, розлади, що пов'язані з прийомами їжі. 
Жорстке обмеження в кількості калорій, що споживаються, може 
викликати гальмування росту та розвитку, виснаження запасів 
глікогену та підвищену втому. Слід відмітити, що у всіх 
спортсменок енергоспоживання у передменструальний період 
завжди менше, ніж в фазі овуляції. 

Є дуже багато факторів, які сприяють прояву залізодефіциту у 
спортсменок, зокрема таких, як гемоліз еритроцитів та втрата 
заліза з потом. Залізодефіцит частіше всього пов'язаний з 
неадекватним споживанням заліза з їжею. До того ж, жінки 
схильні до втрати заліза внаслідок менструації, вагітності та 
годування груддю. В середньому в період менструації втрати 
заліза складають більше 0,6 мг на добу , досягаючи інколи 1,5 мг 
на добу. Ступінь втрати крові під час менструацій та при пологах 
можуть вплинути на показники статусу заліза. 

Залізодефіцит без прояву анемії - явище більш розповсюд-
жене, ніж анемія. Спортсменки, які спеціалізуються в бігу на 
довгі дистанції, відносяться до групи, більш схильної до 
високого ризику виникнення залізодефіциту, ніж в спринті. 

Через те, що жінки потенційно в більшій мірі схильні до 
ризику виникнення залізодефіциту внаслідок втрат заліза під час 
менструацій, а також в зв'язку з його низьким споживанням, то й 
прийом додаткової кількості заліза практикується частіше, 
особливо в періоди напружених тренувань. 

Передменструальний синдром у значній мірі впливає на 
фізичну працездатність. Справа в тому, що у багатьох 
спортсменок найліпші результати демонструються в менстру-
альній фазі, а найгірші - в передменструальній. 

Одним з пояснень таких фактів є затримка рідини в організмі 
в передменструальній фазі та зниження її вмісту під час 
менструації. 

Для корекції передменструального синдрому розроблялися 
різні дієтичні схеми. В декількох з них рекомендовано вживання 
хлористого натрію, рафінованого цукру та збільшення 
споживання комплексу вуглеводів. У жінок, які споживають 
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багато чаю чи кави, відчуття, пов'язані з передменструальним 
синдромом, виявилися виразливішими. 

Популярністю користуються препарати, до складу яких 
входить вітамін В6. Підставою для приймання цього вітаміну є 
те, що він виконує роль кофактора в декількох ферментах. Слід 
відмітити, що споживання вітаміну В6 в надмірних дозах може 
викликати нейрологічні розлади. 

Застосування препаратів зі збільшеним вмістом магнію також 
здатне позитивно вплинути на особливості проявлення 
передменструального синдрому. Тому доцільне використання 
магнію у вигляді засобу фармакологічної корекції передменстру-
ального синдрому. 

22.6. Особливості харчування 
в умовах радіонуклідного забруднення 

Аварія на Чорнобильській АЕС, яка сталася 19 років тому, 
оцінюється сьогодні як одна із найбільших глобальних 
екологічних катастроф на земній кулі. Від радіоактивного 
випадіння постраждали не тільки райони України, Білорусії, 
Росії, а також частково були забруднені Румунія, Польща, 
Німеччина, Австрія, Угорщина, Югославія, Словакія, Чехія, 
Греція, Туреччина, Швейцарія. Радіоактивні плями були 
виявлені на півночі Швеції, Фінляндії й Норвегії, в окремих 
районах Італії, Франції та Англії, повітряні потоки пронесли 
радіоактивні хмари над Китаєм, Кореєю, островами Тихого 
океану, радіоактивні компоненти також були виявлені через два 
тижні у повітрі, молоці та пробах питної води у США. Вчені 
досі не можуть ще точно визначити масштаби й наслідки цієї 
катастрофи для людини і природи. 

Вчені вважають, що серпневі вибухи над Хіросімою і 
Нагасакі можна порівняти з Чорнобильською катастрофою як за 
масштабом викиду радіонуклідів у біосферу, так і за ступенем 
впливу на людей. Досвід атомних вибухів в Японії дав 
можливість вивчити віддалений ефект наслідків опромінення. 
Це, перш за все, підвищення смертності та скорочення 
тривалості життя. 
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Вказані прояви серед потерпілих від Чорнобильської аварії в 
Україні, Білорусії та Росії спостерігається протягом багатьох 
післячорнобильських років. За моніторинговими даними, після 
Чорнобильської катастрофи крива смертності в Україні різко 
піднялася вгору. 

За даними Міністерства охорони здоров'я, протягом останніх 
шести років населення України зменшилося на 1,5 мільйони 
чоловік. Щороку в середньому помирає 850 тисяч громадян, тоді 
як народжується вдвічі менше. 

Аварія на ЧАЕС поставила перед медициною і радіобіо-
логією ряд проблем, одна з яких пов'язана з необхідністю оцінки 
і прогнозу здоров'я людей, які зазнали шкоди в результаті аварії. 

За даними Українського наукового центру радіаційної 
медицини, Чорнобильська аварія спричинила ряд захворювань у 
населення, яке проживає в радіаційнозабруднених зонах. 
Основне місце серед хвороб займають захворювання органів 
дихання - 44,7 %, розлади нервової системи - 9,0 %, органів 
травлення - 6,2 %, хвороби крові - 6,1 %. Основним джерелом 
надходження в організм людини радіонуклідів є вживання 
забруднених радіонуклідами продуктів харчування і води. 
Проведені дослідження виявили досить багато серйозних 
недоліків в харчуванні студентів. Вони практично не 
дотримуються ніяких норм харчування (73,6 % опитаних), 
режим харчування відсутній у 84,2 %, раціону харчування не 
дотримується 95,7 % студентів. З фізіологічної точки зору 
харчування є неповноцінним, виходячи з віку, статі, навчальних і 
фізичних навантажень, участі в змаганнях та відпочинку тощо. 
Не враховуються принципи досягнення енергетичного балансу, 
відсутнє науково обґрунтоване співвідношення між основними 
харчовими речовинами - білками, жирами та вуглеводами, 
вживається недостатня кількість продуктів, що містять 
мінеральні речовини та вітаміни, в основному, харчування 
одноманітне. 

Опитування показало, що тільки 37,4 % студентів знають 
основні продукти харчування, які містять в собі радіозахисні 
харчові речовини, або є корисними для вживання в умовах 
радіонуклідного забруднення. 
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Вживання картоплі у 61,3 % студентів перевищує в 1,3-
2,2 рази фізіологічні потреби організму, майже всі студенти 
надмірно споживають чисті вуглеводи (цукор, кондитерські 
вироби, варення, джеми), що є небажаним в умовах радіонуклід-
ного забруднення. 

Споживання овочів у добовому раціоні в зимово-весняний 
період у 74,4 % студентів є незадовільним і забезпечує потребу в 
них лише на 25-65 %, а споживання свіжих фруктів і ягід в цей 
період майже не забезпечує потреби організму (винятком є лише 
яблука, що споживають в достатній, а іноді і більшій нормі, але 
лише 32,6 % опитаних студентів). 

Вивчення добового раціону студентів показало надмірне 
вживання жирів тваринного походження, що шкідливо впливає 
на захисні функції організму в умовах підвищеного радіаційного 
впливу. Для правильного вибору раціону харчування студентів в 
умовах радіонуклідного забруднення нами широко використо-
вуються наукові рекомендації [71]. 

В основу всіх заходів потрібно покласти принципи мак-
симального зменшення надходження радіонуклідів до організму. 
Цього можна досягти більш-менш повним розривом 
найважливіших шляхів міграції їх з об'єктів навколишнього 
середовища в організм людини. Крім того, важливе не тільки 
зменшення надходження радіонуклідів з їжею, а й гальмування 
їх засвоєння та нагромадження в організмі, застосування 
найбільш доцільних засобів кулінарної та технологічної обробки 
харчових продуктів, вибір спеціальних страв, що містять 
оптимальну кількість радіозахисних речовин або мають 
адаптогенні чи імуномодулюючі властивості. 

Багато харчових речовин внаслідок природних якостей мають 
виражені радіозахисні властивості. До них належать: білки, 
амінокислоти метіонін, цистин, поліненасичені жирні кислоти, 
складні некрохмальні вуглеводи, аскорбінова кислота, тіамін, 
рибофлавін, ретинол, токоферол, вітамін Р, каротин, мінеральні 
речовини: калій, кальцій, магній, фосфор, йод, селен та ін. 

Білки є носіями сульфгідрильних груп. Вони виконують роль 
ефективних інактиваторів, що легко окислюються активними 
радикалами. Високий вміст білка в раціоні сприяє збільшенню 
виділення цезію-137 з м'язової тканини, внутрішніх органів та 
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крові. І навпаки, при нестачі білка в раціоні, білковому голоду-
ванні відзначалось значне нагромадження цезію-137 в організмі. 
При нестачі білків порушуються процеси імуногенезу, знижу-
ється опірність організму проти інфекцій та інших шкідливих 
агентів навколишнього середовища, збільшується захворю-
ваність [71]. 

Нестача поліненасичених жирних кислот призводить до 
значних порушень в організмі: затримки росту, зниження опір-
ності організму проти різних несприятливих впливів нав-
колишнього середовища, сухості та зміні шкіряних покривів. У 
добовому раціоні не менше 1/3 жирів повинні становити олії 
(соняшникова, кукурудзяна, оливкова). Дорослій людині бажано 
споживати 30-35 г олії на добу. Вівсяна крупа містить близько 
6 % жиру, багатого радіозахисними поліненасиченими жирними 
кислотами, що робить її дуже важливим продуктом у радіо-
захисному харчуванні. 

В умовах впливу іонізуючої радіації змінюється структура 
вуглеводів, що споживаються. Рекомендується збільшити у 
раціоні некрохмальні вуглеводи (пектинові речовини, харчові 
волокна, альгінати, полісахариди) і, навпаки, зменшити 
споживання чистих вуглеводів. 

Збільшення у харчуванні складних вуглеводів обумовлене їх 
радіозахисними властивостями. Наявність у пектинових 
речовинах вільних карбоксильних груп галактуронової кислоти 
надає їм властивості зв'язувати в травній системі іони металів з 
наступним утворенням нерозчинних комплексів (пектатів, 
пектинатів), які не всмоктуються, а виводяться з організму. 
Захисна дія пектинів обумовлюється й тим, що вони разом з 
іншими харчовими волокнами поліпшують перистальтику кишок, 
сприяючи більш швидкому виведенню металів з фекаліями. 

Пектин зв'язує у травній системі радіоактивний стронцій, 
тим самим зменшуючи його всмоктування і відкладання у 
кістках скелета. Радіонуклідозв'язуючою активністю щодо 
цезію-137 володіють яблучний, буряковий і цитрусовий пектини. 
Ефективними засобами, що сприяють зменшенню всмоктування 
радіоактивного стронцію, є альгінова кислота та її солі. Хліб з 
включенням альгінату натрію зменшує відкладання радіо-
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активного стронцію на 40 %, а морська капуста у складі м'ясних 
консервів знижує його нагромадження більш ніж удвічі. 

Пектинові речовини містяться у плодах, овочах, коре-
неплодах та інших продуктах рослинного походження в 
кількості 0,5-3,8 %. Найбільш багаті на пектини буряки столові, 
редька, редис, морква, солодкий перець, гарбузи, баклажани, 
яблука, абрикоси, айва, вишні, сливи, груші, цитрусові. 
Шкоринка апельсинів у декілька разів переважає яблука та всі 
інші плоди за вмістом пектинових речовин, що робить 
апельсини дуже цінним продуктом у радіозахисному харчуванні. 
Високим вмістом пектинів характеризуються також фруктові та 
овочеві соки з м'якоттю (яблучний, морквяний, яблучно-
морквяний, айвовий, персиковий, томатний), фрукти і ягоди, 
протерті з цукром (яблука, суниці, полуниці, аґрус, слива, 
смородина). Готові плодоовочеві консерви (перець різаний з 
овочами, ікра баклажанова), фруктові пюре, напої, киселі, 
сиропи, мармелад, драже, желе, рекомендовані для 
профілактичного харчування, містять пектину від 2,3 до 6,4 %. 
Основною сировиною для виробництва пектину є буряковий 
жом та яблучні вижимки. Сухий харчовий пектин, що 
випускається, містить 16-25 % чистого пектину [71]. 

У літньо-осінній період доцільно щодня включати до раціону 
салати зі свіжих овочів та фруктів. Добова доза пектину для 
дорослих становить 2-4 г, для дітей - 1-2 г. Необхідно врахувати, 
що в умовах підвищеної радіації вміст джерел пектинових 
речовин у продуктовому наборі підвищується (овочі - 500 г, 
фрукти й соки - 370 г). Слід подбати й про те, щоб у раціоні 
щодня були 2-3 свіжі яблука, інші фрукти та зелень. 

Нестача вітаміни негативно впливає на опірність організму 
проти випромінювання. Крім того, вони мають специфічну 
антирадіаційну дію. А саме, здатність ряду вітамінів (тіаміну, 
токоферолу, аскорбінової кислоти, каротину, біофлавоноїдів, 
біотину) вступати у взаємодію з вільнорадикальними формами 
кисню та активними продуктами радіолізу, інактивуючи їх. 
Цінною є здатність ряду вітамінів та вітаміноподібних сполук, 
зокрема біофлавоноїдів, зв'язувати радіонукліди, утруднюючи 
всмоктування та прискорюючи виведення їх з організму. 
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При збагаченні раціонів на аскорбінову кислоту не тільки 
поповнюється її дефіцит у тканинах, а й нормалізуються залежні 
від неї процеси синтезу колагену, з чим пов'язана сприятлива дія 
кислоти на проникність і міцність кровоносних судин. Однак 
найважливіше значення мають протиокислювальні властивості 
аскорбінової кислоти. У щоденному раціоні мають бути яблука, 
свіжа зелень, капуста, тертий хрін з буряками, джем з чорної 
смородини, відвар шипшини та ін. 

Біофлавоноїди (вітамін Р) виявились одними з перших 
харчових речовин, радіозахисні властивості яких мають 
практичне застосування. До них належать рутин, гесперидин, 
кверцетин - рослини, які містять світло-жовті пігменти. 
Біофлавоноїди в умовах іонізуючої радіації в основному 
захищають стінки судин, насамперед, капілярів. В основі 
радіозахисного, зокрема мембранозміцнюючого, впливу 
біофлавоноїдів можуть бути їх антиоксидантні властивості, 
здатність виступати в ролі "пастки" вільних радикалів та 
інгібіторів процесів перекісного окислення мембранних ліпідів. 

Біофлавоноїди особливо ефективні у поєднанні з 
аскорбіновою кислотою, яка посилює їх протигеморагічні 
властивості. Багато їх міститься у листі чаю, шкуринці 
винограду. 

До важливих радіозахисних факторів належать також 
антоціани - речовини червоного кольору, які у великій кількості 
містяться у чорній смородині, чорноплідній горобині. 
Встановлено, що вони зміцнюють судини, знижують 
проникність капілярів. Добова потреба у біофлавоноїдах 
становить 500 мг. Вітаміни групи В, що містять у своєму складі 
сірку, а також беруть активну участь в окислювально-
відновлювальних процесах як переносники іонів водню, мають 
протирадіаційну дію. Особливо дуже корисними є тіамін, ри-
бофлавін і нікотинова кислота, їх джерела - чорний хліб, 
молоко, яйця, риба, печінка, бобові, овочі, молода зелень. 
Потреба у тіаміні становить 1,5-2 мг, у рибофлавіні - 2-2,5 мг, у 
нікотиновій кислоті - 15-25 мг. 

В умовах забруднення навколишнього середовища ра-
діонуклідами важливо забезпечити організм достатньою 
кількістю ретинолу і каротину. Добре відома їх протипухлинна 
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роль. Доведено радіозахисний вплив каротину. Основним 
джерелом ретинолу є печінка, вершкове масло, сир, інші молочні 
продукти, яйця. Рослинні продукти (морква, томати, зелень, 
абрикоси) містять багато каротину, який в організмі 
перетворюється на ретинол. Тому дуже важливо щодня їсти 
моркву (50-100 г), знаходити інші джерела забезпечення 
організму каротином. Потреба організму у ретинолі становить 
1 мг на добу. 

Токоферол має сильні протиокислювальні властивості, що є 
досить важливим фактором у профілактиці шкідливого впливу 
підвищеної радіації. Багато цього вітаміну міститься у зародках 
злаків (2500 мг на 100 г і більше), у хлібі з цільного зерна. 
Добова потреба в токоферолі становить 20 мг. 

Багато мінеральних речовин мають радіозахисний вплив 
(калій, кальцій, магній, фосфор, йод, селен та ін.). В умовах 
забруднення навколишнього середовища та продуктів 
радіоактивним цезієм важливе значення має насичення 
організму солями калію, що є аналогом цезію в обмінних 
процесах. Чимало продуктів як рослинного, так і тваринного 
походження багаті на калій. Він міститься в овочах і фруктах, у 
картоплі (430 мг/100 г). Істотним джерелом калію є крупи, ка-
пуста, морква, буряки (120-150 мг/100 г), кавуни, дині. Значну 
кількість калію містить курага (1717 мг/100 г), ізюм (774 мг/100 г), 
чорнослив (648 мг/100 г), крупа вівсяна (350 мг/100 г), чорна 
смородина (365 мг/100 г). В усіх випадках, якщо необхідно 
збільшити надходження калію до організму, можна споживати 
насамперед курагу, чорнослив, печену картоплю. 

У зв'язку з недостатністю овочів і фруктів у харчуванні 
навесні знижується споживання калію, що небажано в даних 
умовах. Тому необхідно переглянути свій раціон, включивши до 
нього достатню кількість овочів і фруктів (не менше 400-500 г, 
крім того, 350 г картоплі на добу). 

Солі кальцію позитивно впливають на зменшення 
всмоктування радіоактивного стронцію у тонких кишках. Разом 
з тим, кальцій, як біологічно активніший і близький до 
структурно-функціонального комплексу оксиапатиту елемент, 
здатний швидше за стронцій проникати у тканинні рідини 
кісткової тканини і займати вакансії у кристалічній решітці 
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оксиапатиту. За цих умов стронцій повинен більшою мірою 
виводитись з організму, а та кількість, що проникла у тканинну 
рідину, не знайшовши місця в кістках, повинна залишити 
організм. Засвоювані форми кальцію містяться лише в молоці і 
молочних продуктах. Півлітра молока або 100 г домашнього 
сиру задовольняють добову потребу в кальції. М'ясо і риба 
містять мало кальцію. Добова потреба дорослих у кальції 
становить 800 мг, дітей - 1200 мг. 

В умовах підвищеної іонізуючої радіації важливе значення 
має забезпечення організму достатньою кількістю солей магнію 
та фосфору, які сприяють зменшенню нагромадження 
радіоактивного стронцію. Доведено, що збагачення кальцієм на 
фоні недостачі магнію та фосфору менш ефективне, ніж 
застосування раціонів, збагачених цими елементами. Багато 
магнію містять: чорний хліб (70-90 мг/100 г), крупи, особливо 
вівсяна (133 мг/100 г), бобові, курага (105 мг/100 г). Підвищити 
кількість магнію в раціоні можна за рахунок вівсяної крупи, а 
також сушених фруктів. Потреба у магнії становить 500-600 мг. 

Легкозасвоювані форми фосфору містяться у м'ясних і 
молочних продуктах, особливо багато їх в сирих яйцях, печінці, 
м'ясі, рибі тощо. Потреба дорослих у фосфорі становить 1200-
1600 мг, дітей - 1500-2000 мг на добу. Важливе значення має 
адекватне забезпечення організму селенм, що обумовлене його 
багатоплановим ефектом при іонізуючій радіації. Крім того, малі 
дози селену викликають відновлення імунологічних реакцій. 
Нестача його пригнічує стійкість до мікробних і вірусних 
інфекцій. Найбільша кількість селену міститься у м'ясних і зерно-
вих продуктах: хліб і бобові - 0,28 мг/кг; м'ясо - 0,29 мг/кг, а 
також у домашньому сирі та інших сирах - 0,30 мг/кг. Овочі і 
фрукти містять його менше (0,004-0,14 мг/кг). Потреба дорослої 
людини в селені становить 0,5 мг на добу. 

Зростання розповсюдженості залізодефіцитної анемії серед 
дітей і жінок у контрольованих районах Полісся свідчить про 
необхідність збагачення раціонів харчування не тільки 
повноцінним білком, аскорбіновою та фолієвою кислотами, а й 
кровотворними мікроелементами (залізом, міддю, марганцем, 
кобальтом). Нестача марганцю в раціоні призводить до 
нагромадження в організмі перекісних сполук. Джерелом 
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легкозасвоюваних форм кровотворних мікроелементів, в тому 
числі заліза, є м'ясні продукти, особливо печінка, кров, а також 
яблука. Багато заліза містить вівсяна крупа. Добова потреба в 
залізі становить: у чоловіків - 10 мг; у жінок - 18 мг; добова 
потреба в міді - 2 мг; марганці - 5 мг. 

У контрольованих районах Полісся значно поширена 
недостача йоду, що призводить до виникнення гіперплазії 
щитовидної залози у дітей та дорослих. Отже, дуже важливо 
забезпечити організм цим мікроелементом у достатній кількості. 

Щоб ліквідувати дефіцит йоду, на Поліссі широко ви-
користовують йодовану сіль (25 г йодистого калію на 1 т 
кухонної солі; у 10 г міститься 190 мкг йоду). Природним 
концентратом йоду є морська капуста. Багато йоду міститься у 
морській рибі й консервах з неї, нерибних продуктах моря (у 
мідіях, м'ясі кальмара, креветках). 

Сучасна концепція радіозахисного харчування базується на 
трьох основних положеннях: по-перше, на максимально 
можливому зменшенні надходження радіонуклідів з їжею; по-
друге, на гальмуванні процесу всмоктування і нагромадження 
радіонуклідів в організмі і, нарешті, на додержанні принципів 
раціонального харчування. Зменшити надходження радіонуклі-
дів в організм з їжею можна, знижуючи їх вміст у продуктах за 
допомогою різних технологічних прийомів, а також складаючи 
раціон з продуктів, що вміщують мінімальну кількість 
радіонуклідів. Для цього потрібно споживати більш чисті 
продукти, замінюючи дуже забруднені на менш забруднені або ж 
звільняючи продукти від радіонуклідів [71]. Гальмування 
процесу всмоктування і нагромадження радіонуклідів в 
організмі можна досягти за допомогою створення спеціальних 
раціонів спрямованої дії, включаючи до них сполуки, що мають 
радіозахисну дію. 

Погіршення стану здоров'я в умовах підвищеного ра-
діаційного впливу може обумовлюватись не тільки забрудненням 
продуктів радіонуклідами, а й порушенням у харчуванні. Нестача 
в раціоні білків, вітамінів, мінеральних речовин сприяє 
нагромадженню радіоактивного цезію і стронцію в організмі, і 
навпаки, збагачення раціону молочним білком, вітамінами групи 
В і С сприяє їх виведенню. Недостатнє споживання харчових 
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речовин може призводити до розвитку так званих хвороб 
дефіциту, до яких належать гіповітамінози, гіпомікроелементози, 
а також так звані функціональні порушення в організмі, що 
передують вираженим патологічним процесам. 

Тому необхідно дотримуватись таких принципів раціональ-
ного харчування [71]: 

1. чіткої відповідності між енергоспоживанням і 
енергозатратами; 

2. оптимального співвідношення і достатнього споживання 
усіх життєво необхідних продуктів; 

3. максимального урізноманітнення харчування; 
4. дотримання правильного режиму харчування. 
При організації радіозахисного харчування необхідно подбати 

про постачання організмові повноцінних білків. Доцільно віддати 
перевагу м'ясу кролів, птиці, яловичині, оскільки ці продукти 
містять менше жиру, який гальмує процеси травлення. 

Серед круп перевага надається вівсяній і гречаній; обидві 
містять багато повноцінного білка, незамінних амінокислот, в 
тому числі метіоніну, лізину; вівсяна крупа, окрім повноцінного 
білка і амінокислот, містить ще й багато рослинного жиру, солей 
магнію, поліфенолів, що виявляють протирадіаційну дію. 

Вибираючи молочні продукти, краще споживати страви з 
сиру і домашнього сиру, які вже звільнилися від радіонуклідів у 
процесі їх виробництва (більшість нуклідів лишається у 
молочній сироватці). Крім того, наявність у сирі й домашньому 
сирі сірковмісних амінокислот і кальцію, що виявляють 
радіозахисну дію, робить ці продукти незамінними у щоденному 
харчуванні. Багато легкозасвоюваного кальцію і повноцінних 
білків є також у молоці й кисломолочних продуктах (кефірі, 
ряжанці, кислому молоці). Корисні курячі яйця, в яких міститься 
до 12,5 % повноцінного білка й сірковмісних амінокислот 
метіоніну й цистину (424 і 293 мг на 100 г). 

Морська риба та інші продукти моря, на відміну від 
прісноводної риби, менше забруднені радіонуклідами. У зв'язку 
з цим, страви з морської риби та інших продуктів моря потрібно 
використовувати у щоденному харчуванні. 

Картопля, завдяки високому вмісту калію і аскорбінової 
кислоти, повинна бути у щоденному радіозахисному раціоні. 
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Слід врахувати, що взимку і ранньої весни картопля - основне 
джерело аскорбінової кислоти. Важливе значення у 
радіозахисному харчуванні мають овочі і фрукти. З овочами 
людина одержує значну кількість мінеральних речовин, 
особливо солей калію і мікроелементів. У радіозахисному 
харчуванні особливе значення надається пряним овочам. Пряні 
овочі - цибуля, часник, петрушка, кріп, селера, хрін - завдяки 
фітонцидам, що містяться в них, ефірним маслам, глікоалка-
лоїдам, аскорбіновій кислоті, каротину можуть не тільки уби-
вати гнильні мікроби, а й підвищувати стійкість організму до 
інфекцій та інших шкідливих факторів навколишнього 
середовища, зокрема до радіонуклідів. Загальне добове 
споживання овочів не повинно бути менше 400-500 г, причому 
не менше чверті з них повинна становити морква. Терту моркву 
доцільно їсти у вигляді салату з тертими яблуками. Сумарна 
кількість пряних овочів у радіозахисному раціоні повинна бути 
трохи більшою (не менше 50 г на добу), ніж у загальному 
раціональному харчуванні. 

В умовах підвищеного забруднення навколишнього се-
редовища радіонуклідами корисно більше вживати бобових 
(гороху, квасолі тощо). Фрукти у щоденному радіозахисному 
харчуванні також мають дуже важливе значення. Передусім воно 
визначається значним вмістом пектинових речовин, аскорбінової 
кислоти, заліза, інших мікроелементів та органічних кислот. При 
можливості вибору слід віддати перевагу ялукам, абрикосам, 
сливам, персикам, вишням (вони містять багато пектину, 
каротину, аскорбінової та органічних кислот). У радіозахисному 
харчуванні корисні різні види горіхів, в яких містяться 
повноцінні білки, рослинний жир. 

До речовин з радіозахисними властивостями належать 
екстрактивні речовини чаю (таніни, катехіни, епікатехіни, 
біофлавоноїди). Чай є також і вітамінним напоєм, бо крім 
біофлавоноїдів (вітаміну Р), у ньому є аскорбінова кислота. 
Діючи в комплексі, вони і виявляють свою радіозахисну дію, 
сприятливо впливають на стан стінок судин. Окрім цих 
вітамінів, у чаї містяться тіамін, рибофлавін, нікотинова і 
пантотенова кислоти тощо. При заварюванні чаю у настій 
переходить до 80-90 % аскорбінової кислоти. 
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В зв'язку з радіозахисною дією деяких продуктів слід 
зупинитися на помилковому досить поширеному уявленні про 
нібито радіозахисні властивості алкоголю. З усією впевненістю 
можна сказати, що алкоголь не має специфічних радіозахисних 
властивостей і не є радіопротектором. Як і багато інших 
токсичних речовин, він може викликати погіршення постачання 
тканин мозку киснем, обумовлюючи більш-менш виражену 
гіпоксію цих тканин, що іноді неправильно пояснюється як засіб 
підвищення їх радіостійкості [71]. 

Отже, раціональне харчування є найважливішим фактором, 
який сприяє нормалізації в організмі процесів, що змінюються 
під впливом іонізуючого випромінювання. 

Денний раціон людини в умовах підвищеної іонізуючої 
радіації повинен включати: 200-250 г нежирного м'яса, м'ясних 
і рибних продуктів, 300 г хліба, до 350 г картоплі, 50-100 г 
домашнього або іншого сиру, 0,5 л молока, 400-500 г овочів, 20 г 
тваринних жирів, 30-35 г олії, 40 г крупи (вівсяної, гречаної), 
150-200 г фруктів. Однак навіть ідеальний склад їжі не 
забезпечить збереження здоров'я, якщо не додержуватися 
режиму харчування. Дорослим рекомендується приймати їжу 3-
4 рази на день у суворо встановлений час. 

Для працівників розумової діяльності калорійність добового 
раціону не повинна перевищувати 2700 ккал, для працівників 
фізичної праці - 3100 ккал. В умовах підвищеної іонізуючої 
радіації встановлено зниження імунних сил організму. При 
цьому в організмі уповільнюються всі транспортні реакції 
обміну радіоактивного цезію, що спричиняє подовження терміну 
перебування його в організмі, а отже - до збільшення дози 
внутрішнього опромінювання. Тому важливу роль у цих умовах 
відіграють так звані адаптогени. 

Адаптогенами називають засоби, що створюють в організмі 
стан неспецифічної підвищеної опірності, тобто прискорюють 
адаптацію до різноманітних факторів середовища. До найбільш 
ефективних адаптогенів належать препарати елеутерококу 
колючого, женьшеню, лимоннику китайського, вітаміни, 
флавоноїди, вітамінно-амінокислотні комплекси, деякі мік-
роелементи, особливо в поєднанні з вітамінно-амінокислотними 

303 



Основи розвитку фізичних якостей студентів 

комплексами, біостимулятори, коферменти та ряд інших 
речовин. 

До засобів, що підвищують загальну опірність організму 
проти несприятливих факторів середовища, належить також 
антигіпоксин. Він виготовлений на основі полісолу, одержаного 
із солодового екстракту з пророслих насінин пшениці, вівса, 
кукурудзи, що містить макро- і мікроелементи, амінокислоти, 
легкозасвоювані вуглеводи, білки, вітаміни групи В, Е, 
аскорбінову кислоту, флавоноїди, фітогормони, ферменти, 
екстракт плодів шипшини та листя чаю. 

Значному зниженню вмісту радіонуклідів у продуктах, з яких 
складається добовий раціон, сприяє їх правильна технологічна і 
кулінарна обробка. Починати її доцільно з механічної очистки 
продуктів і харчової сировини від забруднення землею, що 
містить радіонукліди. Насамперед всі продукти необхідно 
старанно промити теплою (краще проточною) водою. В зв'язку з 
тим, що поверхня багатьох овочів і фруктів містить клейкі 
речовини, які можуть утримувати з грунту різні шкідливі 
речовини, в тому числі й патогенні мікроорганізми і радіону-
кліди, доцільно їх розчинити і видалити, застосувавши лужний 
розчин. Для цього звичайно застосовують розчин питної соди. 
Потім необхідно добре прополіскувати оброблені овочі і фрукти 
чистою теплою водою. Перед миттям деяких овочів (капусти, 
цибулі-ріпки, часнику тощо) слід видалити верхнє найбільш 
забруднене листя. 

Механічна обробка м'ясної сировини полягає у видаленні за-
бруднених ділянок, сполучної тканини. Після миття бульби і 
коренеплоди очищають від лушпиння і повторно миють теплою 
проточною водою. Фрукти також необхідно старанно помити й 
обчистити, особливо ділянки поверхні, що мають нерівності, 
тріщини і шерехатості. Адже у зовнішніх шарах фруктів і овочів 
міститься більше радіонуклідів, ніж у м'якоті (встановлено, що у 
зовнішніх шарах концентрується до 50 % їх загальної 
радіоактивності). 

Наступний етап обробки - вимочування у чистій воді 
протягом 2-3 год. Цей етап особливо рекомендований для 
продуктів, що дуже забруднені радіонуклідами (гриби свіжі й 
сухі, ягоди, особливо лісові, тощо). Вимочування грибів 
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протягом 2 год. дозволяє видалити до 80 % радіоактивності (за 
рахунок цезію-137). Єдиним доцільним способом термічної 
обробки продуктів і харчової сировини в умовах підвищеного 
забруднення їх радіонуклідами є варіння. При відварюванні 
значна частина радіонуклідів та інших шкідливих хімічних речо-
вин (нітрати, важкі метали та ін.) із продуктів переходить у 
відвар. 

Отже, виходить, що в умовах підвищеного забруднення 
продуктів радіонуклідами використовувати відвари в їжу аж ніяк 
недоцільно. Можна, але, проваривши продукт протягом 5-10 хв., 
злити воду, а потім продовжувати варити у новій порції води, 
яку й використовувати в їжу як відвар (бульйон). Цей спосіб 
прийнятний для приготування перших страв, гарнірів, але не для 
грибів, які у зв'язку із значним забрудненням їх радіонуклідами, 
доцільно варити двічі по 10 хв., щоразу зливаючи відвар. 

М'ясо, і особливо прісноводну рибу, перед варінням 
необхідно попередньо вимочити у воді протягом 1-2 год., потім 
порізати невеликими порціями і варити у чистій без солі воді 
при слабкому кипінні протягом 10 хв. Злити воду і, заливши 
новою порцією, варити до готовності. 

Смажити продукти у зв'язку з підвищеним забрудненням їх 
радіонуклідами недоцільно. Під час смаження практично всі 
радіонукліди залишаються у продукті, а через випаровування 
рідини їх концентрація навіть збільшується. При бажанні після 
відварювання продукти можна підсмажити в духовці або на 
сковороді, додаючи приправи, солі і спеції за смаком. На смак 
їжа буде не гіршою, а радіонуклідів міститиме значно менше. 

В результаті видалення відвару, в якому варилася очищена 
картопля, вміст цезію-137 у готовій страві можна зменшити 
вдвічі проти вихідного його вмісту. Необхідно відзначити, що 
при додаванні у воду кухонної солі така ж кількість стронцію-90 
переходить з очищеної картоплі у відвар. При відварюванні 
м'яса з нього видаляється від 20 до 50 % цезію-137. Крім того, у 
бульйон переходить близько 50 % стронцію-90. 

Істотного зниження вмісту радіонуклідів у молочних 
продуктах можна досягти шляхом одержання із незбираного 
молока жирових і білкових концентратів. Вміст радіонуклідів у 
домашньому сирі залежить від кількості сироватки, що за-
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лишилась при його виготовленні. Так у домашньому сирі 
вологістю 67 % виявлено 20,9 % стронцію-90, а в домашньому 
сирі вологістю 51,4 % - 14,5 % стронцію-90. 

Певна кількість радіонуклідів може нагромаджуватись у 
яйцях. Слід відзначити, що при підвищеному забрудненні 
продуктів радіонуклідами основна їх частина концентрується у 
шкаралупі (50-85 %) і тільки 15-50 % - у білку і жовтку. 
Причому у жовтку міститься у 20-50 разів більше ра-
діоактивності, ніж у білку [71]. 

Кулінарна і технологічна обробка грибів дозволяє знизити 
вміст у них радіонуклідів. Промивання свіжих грибів проточною 
водою видаляє з них від 18 до 32 % цезію-137. Вимочування 
сухих польських грибів протягом 2 годин знижує активність 
цезію-137 на 81 %, а білих - на 98 %. Одноразове варіння 
протягом 10 хв. знижує вміст цезію-137 у них на 81 %, а 
дворазове по 10 хв. - на 97 %. Отже, дворазове варіння грибів 
практично звільняє їх від радіонуклідів. Природно, цього не 
буває, якщо гриби смажити. 

Значна частина цезію-137 може споживатися з рідкою 
частиною страв, у яку переходять радіонукліди під час 
приготування їжі. Виключенням з раціону відварів овочів і 
грибів, м'ясних та рибних бульйонів, розсолів від квашеної 
капусти, молочної сироватки після збивання масла й 
приготування домашнього сиру, можна істотно зменшити 
надходження радіонуклідів до організму. Склад раціону 
харчування значно впливає на всмоктування і нагромадження в 
організмі радіонуклідів. Кожна людина повинна застосовувати 
комплекс заходів індивідуального захисту, який, при суворому 
додержанні особистої гігієни, передбачає вибір продуктів, 
оптимальних за вмістом радіозахисних компонентів, доцільну 
технологічну та кулінарну їх обробку, а також додержання 
основних правил раціонального харчування [71]. 
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Розділ 23 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ПРОФІЛАКТИКА 
ТРАВМАТИЗМУ ПРИ РОЗВИТКУ 

ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ 

На жаль, на заняттях з фізичного виховання, а також підчас 
самостійних занять фізичними вправами і спортивних змагань 
через неуважність, незважаючи на самі ретельні запобіжні 
заходи, можливі травми. 

Статистика показує, що переважна більшість травм виникає 
через організаційні та методичні помилки в навчально-
тренувальному процесі та змагальній діяльності, а також 
залежить від рівня фізичної й технічної підготовленості і стану 
здоров'я студентів. 

Часто причиною ушкодження є зневажливе ставлення до 
розминки, неправильне навчання техніці виконання фізичних 
вправ, відсутність необхідної страховки, неправильне її 
застосування, часте застосування максимальних навантажень, 
перенесення засобів і методів тренування висококваліфікованих 
спортсменів на студентів. 

23.1. Причини травматизму та його профілактика 

Всі причини травм на навчальних заняттях з фізичного 
виховання, на тренуваннях і спортивних змаганнях можна 
розподілити таким чином: 

1. Недостатня загальнофізична і спортивно-технічна підго-
товленість тих, хто займається. 

2. Недоліки в організації та методиці проведення заняття, 
тренування, змагання. 

3. Недоліки в матеріально-технічному оснащенні заняття, 
тренування, змагання. 

4. Незадовільний стан здоров'я студентів. 
5. Недисциплінованість тих, хто займається. 
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6. Несприятливі метеорологічні умови проведення фізкуль-
турних і спортивних заходів. 

На навчальних заняттях і змаганнях необхідно користуватись 
усіма захисними приладами, що рекомендуються в тому чи 
іншому виді спорту (щитки, маски, наколінники, гетри, шоломи, 
рукавички, бандажі, бинти). 

Профілактиці травматизму сприяє повільне збільшення 
тренувальних навантажень після тривалих перерв у тренуваль-
ній діяльності, особливо якщо вони були викликані травмами. 
Планування максимальних навантажень можливе лише при 
повній упевненості в тому, що функціональні системи організму 
готові до їх перенесення. Не менш значущим є виконання 
повноцінної розминки, що підвищує еластичність м'язів і 
сухожиль та поліпшує ефективність регуляції рухів. 

Для профілактики травм надзвичайно важливе значення має 
постійна тренувальна практика і зміцнення суглобно-зв'язкового 
апарата. 

Взимку, при низькій температурі повітря та великій вологості 
і сильному вітрі, можуть бути обмороження рук, ніг та інших 
частин тіла. 

Влітку, у спекотну безвітряну негоду у зв'язку з різким 
зменшенням тепловіддачі в організмі людини, при заняттях 
фізичними вправами можливий тепловий удар. 

Особливої обережності вимагає проведення занять на воді. 
При заняттях плаванням часто бувають травми обличчя, голови, 
рук, хребта, органів черевної порожнини через пірнання 
головою вниз в місцях з малою глибиною та у незнайомих 
місцях, а також при купанні самому. Тому, щоб запобігти 
нещасних випадків і травм, плаванням слід займатися групою в 
басейні або у спеціально відведених, попередньо обстежених 
місцях. 

У студентів, що займаються спортом, перед тренуванням, а 
особливо перед змаганнями, спостерігаються зміни функцій 
внутрішніх органів і систем - так званий передстартовий та 
стартовий стан організму. Цей стан, як правило, 
супроводжується підвищенням збудженості нервової системи, 
посиленням діяльності системи кровообігу, дихання, травлення і 
виділення, обміну речовин. Якщо ці зміни помірні і не 
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перевищують оптимальних меж, вони сприятливі, тому що 
забезпечують підготовку рухового апарата, внутрішніх органів і 
систем до наступної роботи. Іноді замість оптимального 
збудження нервової системи спостерігається надмірне збудження 
- стартова лихоманка, яка часто приводить до розвитку 
гальмівних процесів в організмі, що супроводжуються 
байдужністю та апатією. 

Стартовий стан можна регулювати розминкою. Фізіологічний 
вплив розминки на організм універсальний - її можна 
застосовувати і для зниження надмірної збудженості, і для 
підвищення збудженості центральної нервової системи. 

При заняттях фізичною культурою і спортом при грубих 
порушеннях методичних й санітарно-гігієнічних правил може 
виникнути той чи інший хворобливий стан: гравітаційний шок, 
ортостатичний колапс, непритомний стан, гіпоглікемічний стан і 
гіпоглікемічний шок, гостре фізичне перенапруження, гострий 
міозит, басейновий кон'юнктивіт, сонячний і тепловий удари 
тощо. Студент, який займається спортом, повинен знати основні 
особливості цих хворобливих відчуттів, щоб уміти попередити їх 
виникнення і надавати необхідну першу допомогу при появі. 

Іноді, при раптовій зупинці після інтенсивного бігу у зв'язку 
з припиненням дії "м'язового насосу", виникає гостра судинна 
недостатність. Велика маса крові застоюється у кровоносних 
судинах нижніх кінцівок, на периферії. Тому виникає відносна 
анемія (знекровлювання) мозку, недостатнє постачання його 
киснем, через те, що по венах в серце та легені надходить менше 
крові, ніж під час посиленої м'язової роботи. Гостра судинна 
недостатність, визначається різким зблідненням обличчя, 
слабкістю, запамороченням, нудотою, втратою свідомості, 
зникненням пульсу. Цей стан називається гравітаційним шоком. 
При ньому постраждалого необхідно покласти на спину, 
підійняти ноги вище голови (забезпечити венозний відтік крові 
до серця), піднести ватку, змочену нашатирним спиртом, до 
носа. Основна профілактика гравітаційного шоку - не раптова 
зупинка, а поступове уповільнення бігу після фінішу. 

Непритомний стан виникає іноді у деяких фізкультурників і 
спортсменів як наслідок сильних переживань і негативних 
емоцій (при несподіваному виклику на старт, при травмі з 
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кровотечею). В цьому випадку знижується венозний тонус або 
навпаки виникає спазм судин. Звідси відносне обезкровлення 
головного мозку і втрата свідомості. 

У важкоатлетів та інших спортсменів, які виконують вправи з 
надмірним напружуванням, внаслідок різкого підвищення 
внутрішньогрудного та внутрішньочеревного тиску виключа-
ється присмоктуюча дія грудної клітки, знижується артеріальний 
тиск, погіршується збагачення крові киснем. Все це у кінцевому 
випадку може призвести до знекровлення мозку та непри-
томності. Профілактика та перша допомога такі ж, як і при 
гравітаційному шоку. Штангістам перед підніманням штанги 
необхідно зробити 3-4 глибоких вдихи та видихи. 

Гіпоглікемічний стан і гіпоглікемічний шок є наслідком 
нестачі в організмі цукру, гостре порушення вуглеводного обміну 
внаслідок тривалої, напруженої, фізичної роботи (біг на наддовгі 
дистанції, лижний марафон, наддовгі дистанції в плаванні, 
велоспорті). 

Основні симптоми гіпоглікемічного шоку - слабкість, блідість 
шкіри, сильне виділення поту, запаморочення голови, збільшення 
частоти пульсу, розширення зіниць, відчуття сильного голоду, а у 
тяжких випадках - відсутність сухожильного, зіничного та 
черевного рефлексів, різке падіння кров'яного тиску, судоми. 

Якщо ці ознаки сталися, корисно негайно випити 100-200 г 
цукрового сиропу або з'їсти стільки ж цукру. При втраті 
свідомості необхідна медична допомога (введення в організм 
глюкози, адреналіну, серцевих препаратів). 

Щоб уникнути такого стану, необхідно підготуватись до 
змагань, що вимагають високого рівня витривалості до 
довготривалої роботи. Спортсмен за тиждень до змагань повинен 
запланувати максимальне навантаження на м'язи з тим, щоб 
довести їх до знесилення. Наступні три дні їжа повинна 
включати винятково білки і жири, оскільки встановлено, що 
раціон харчування з малою кількістю вуглеводів з наступним 
раціоном з великою кількістю вуглеводів дає найкращі 
результати щодо збільшення запасів глікогену. Три дні дієти з 
великою кількістю вуглеводів супроводжуються тренуваннями з 
невеликими навантаженнями, що також сприяє підвищенню 
запасів глікогену у м'язах [65]. 
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При заняттях фізичними вправами нерідко виникає таке явище 
як міозит - біль у м'язах. Це пов'язано з непідготовленістю м'язів 
до інтенсивних навантажень, "засміченням" м'язів продуктами 
незавершеного обміну речовин. Внаслідок цього виникає місцева 
інтоксикація, що переходить іноді у загальну (до м'язового болю 
додається відчуття розбитості, підвищується температура тіла). 
При появі м'язового болю необхідно знизити інтенсивність і 
обсяг фізичного навантаження (але не припиняти тренувань), 
застосовувати теплі ванни, душ, сауну. Особливо корисний масаж. 

В результаті впливу високої температури навколишнього 
середовища або прямих сонячних променів на голову може 
виникнути тепловий або сонячний удари, ознаками яких є втома, 
головний біль, слабкість, біль в ногах, спині, нудота. При тяжких 
випадках - потьмарення в очах, спад серцевої діяльності і 
дихання, втрата свідомості; потерпілому надається перша 
допомога. 

23.2. Надання першої допомоги потерпілому 

Для надання першої допомоги потерпілого негайно 
переносять у прохолодне місце, у затінок, знімають одяг, кладуть 
трохи піднявши голову. Поступово прикладаючи холодний 
компрес, охолоджують голову і ділянку серця. Для активізації 
дихання дають понюхати нашатирний спирт та використовують 
ліки, що стимулюють роботу серця. 

Потерпілого також необхідно напоїти водою. При порушенні 
дихання, зупинці серця, втраті свідомості робиться штучне 
дихання і прямий масаж серця. Найбільш ефективними і 
простими способами штучного дихання є способи "з рота в рот" 
і "з рота в ніс". 

Спосіб "з рота в рот". Той, хто надає допомогу, стає на 
коліно з лівого або правого боку голови потерпілого, який 
лежить на спині. Під шию підкладають валик, згорнутий з одягу, 
ковдри, інших м'яких речей. Рятівник закладає кисть своєї руки 
під шию потерпілого і максимальним розгинанням його голови 
назад сприяє прохідності дихальних шляхів. Іншою рукою 
затискає ніс потерпілого і, глибоко вдихнувши, через марлю або 
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хустинку рівномірно і сильно видихає повітря в рот потерпілого 
(рис. 80). При цьому грудна клітка потерпілого повинна помітно 
розширитись. Перед черговим вдиханням необхідно злегка 
натиснути на грудну клітку потерпілого, сприяючи видиху. 
Потім ця процедура повторюється знову. 

Дорослим штучне дихання робиться 14-16 разів/хв., дітям -
трохи частіше, причому їм повітря в легені вдихають у меншому 
обсязі і з меншим зусиллям для запобігання травм. 

Спосіб "з рота в ніс". Положення того, хто надає допомогу, і 
потерпілого аналогічне положенню, що застосовувалося при 
попередньому способі, тільки в цьому випадку у потерпілого рот 
повинен бути закритий, а повітря йому вдувають через ніс (рис. 81). 

Рис. 80 Рис. 81 

Контролювати свої дії при штучній вентиляції можна за 
висотою піднімання грудної клітки у потерпілого під час 
вдування йому повітря. Під час проведення штучного дихання 
необхідно стежити, щоб голова потерпілого знаходилася в 
запрокинутому положенні, в протилежному випадку не 
виключена можливість надходження повітря в шлунок. 

Зовнішній масаж серця. Потерпілого обов'язково кладуть 
спиною на тверду поверхню з піднятими нижніми кінцівками, 
що сприяє відтоку венозної крові від периферії до серця. 
Рятівник стоїть з правого боку від потерпілого, накладає долоню 
однієї руки на нижню третину грудини по середній лінії, іншу 
руку кладена тильну поверхню першої, чи поруч (уздовж), і 
надавлює швидко і ритмічно на грудину з частотою 60-70 разів у 
хвилину, допомагаючи нахилом корпуса (рис. 82). Це сприяє 
збільшенню систолічного тиску крові, яка виштовхується із 
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серця. В момент припинення тиску на грудину, грудна клітка 
розширюється, і порожнини серця наповняються венозною 
кров'ю. 

Рис. 82 

При правильному масажі серця під час натискання на грудну 
клітку відчуватиметься легкий поштовх сонної артерії та 
звузяться протягом кількох секунд зіниці, а також порожевіє 
шкіра обличчя і губ, з'явиться самостійне дихання. Не слід 
втрачати пильності, так як є можливість повторної зупинки 
серця або дихання. Щоб цього не допустити, треба стежити за 
зіницями, кольором шкіри і диханням, регулярно перевіряти 
частоту та ритмічність пульсу. 

Після надання першої допомоги потерпілого необхідно 
доставити в медичний пункт або викликати швидку допомогу. В 
лікувальний заклад потерпілого доставляють в положенні лежачи. 

Після будь-якої роботи, що викликала зниження 
працездатності і втоми, необхідний відпочинок, відновлення сил. 
Відпочинок може бути активним (зміна виду діяльності із 
залученням в роботу інших м'язів, що раніше не працювали) і 
пасивним (коли організму надають м'язовий спокій). Дуже 
важливими для повноцінного відпочинку є сон, правильний 
режим харчування і різноманітні засоби відновлення. 
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 
І ТЕРМІНИ 

Автоматизм рухових дій - виконання рухів без контролю 
свідомості. 

Адаптація - пристосування організму або окремих його 
систем до умов оточення, що змінюється, та до величини і 
характеру навантаження. 

Адекватний - цілком відповідна величині і направленості 
подразника відповідь організму або його систем. Фізичне 
навантаження в цьому випадку розглядається як адекватне 
функціональним можливостям організму. 

Аденозиндифосфат (АДФ) - продукт розщеплення АТФ 
(наприклад, під час м'язових скорочень). 

Адинозинтрифосфат (АТФ) - енергоємне сполучення, що 
забезпечує організм енергією. 

Адреналін - речовина, що секретується мозковим шаром 
надниркової залози та синоптичними нервовими кінцями. 
Застосування: стимуляція серцевої діяльності, звуження 
кровоносних судин, мобілізація глюкози і вільних жирних кислот. 

Акліматизація - фізіологічна адаптація до нових умов 
навколишнього середовища. Наприклад, людина здібна 
виконувати певний обсяг роботи з меншими зусиллями або 
більший обсяг роботи після акліматизації до умов високо гір'я 
(або температури). 

Акселерація - прискорення росту дітей та підлітків. 
Амінокислота - сполучення, що міститься у білках, яке вико-

ристовується для "будівництва" тканин організму. Амінокислоти 
можуть застосовуватись як джерело енергії. 

Актин - м'язовий білок, разом з міозином складає 
автоміозиновий комплекс, що забезпечує м'язове скорочення. 

Анаболізм - процес біологічного синтезу клітин і тканин, а 
також необхідних для життєдіяльності організму складних 
органічних сполук. 

Анаеробний метаболізм - забезпечення організму енергією 
без кисню, що викликає кисневий борг, креатинофосфат і 
гліколіз забезпечують АТФ без кисню. 
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Анаеробний поріг - момент, коли метаболічні потреби, що 
пред'являються фізичним навантаженням, не задовольняються 
наявними аеробними джерелами, в цьому випадку збільшується 
анаеробний метаболізм, що проявляється у різкому підвищенні 
концентрації лактату в крові. 

Антиоксиданти - речовини, що попереджають руйнівну дію 
молекулярного кисню і продуктів вільного радикального 
окислення на клітинні мембрани (токофероли, іопол та ін.). 

Аналізатори - специфічні системи аналізу подразників 
зовнішнього середовища (кольору, звуку, температури, механіч-
них подразників тощо). 

Антропологія - наука про походження, розвиток людини, її 
тілесної природи, надбання та втрати еволюції. 

Антропометрія - вимірювання тіла та його частин. 
Апарат - функціональне поєднання органів і систем 

організму різного походження (наприклад, опорно-руховий 
апарат). 

Атрофія - потоншення м'язового волокна, внаслідок 
зниження об'єму м'яза. 

Ацидоз - порушення кислотно-основної рівноваги, зрушення 
співвідношень між катіонами й аніонами плазми крові в бік 
аніонів (при накопиченні піровиноградної та інших кислот). 

Аеробна потужність - максимальне споживання кисню або 
інтенсивність використання кисню при максимальній м'язовій 
діяльності. 

Аеробний метаболізм - процеси забезпечення енергією 
(АТФ) при використанні кисню. 

Аеробна продуктивність - кількісна характеристика енергії, 
що звільняється за рахунок окислювального метаболізму з 
використанням кисню; основний показник аеробної продуктив-
ності - МСК (максимальне споживання кисню). 

Білок - складне сполучення, що складається з амінокислот і 
забезпечує основні структурні властивості клітин. 

Біологічно активні речовини - органічні сполучення, що 
мають високу специфічну активність (ферменти, гормони, 
вітаміни). 

Брадикардія - уповільнена частота серцевих скорочень 
(менше 60 за 1 хв. у спокої). Це - нормальне явище, якщо воно 
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обумовлене фізичними трансформуваннями. 
Вегетативні функції - функції вегетативної нервової системи 

в регуляції діяльності внутрішніх органів і підтримці гомеостазу. 
Велоергометр - тренажер на основі стаціонарного 

велосипеду, який використовується для проведення занять і 
тестувань. 

Вентиляція легенів - надходження повітря в легені (вдих, 
видих), що забезпечує оновлення газового складу альвеолярного 
повітря (збагачення його киснем і виведення надлишків СО2). 

Вестибулярна система - система сприйняття і кодування 
подразників, що сприймаються вестибулярним апаратом (полу-
кружний канал, отолітовий прилад, вестибулярні нервові центри). 
Стійкість вестибулярної системи підвищується спеціальним 
тренуванням (активні й пасивні переміщення тіла в різних 
напрямках). 

Витрата кисню - кількість кисню, що використовується 
тканинами тіла під час м'язової діяльності. 

Відновлення - поступовий перехід фізіологічних і 
біохімічних функцій до початкового стану після фізичного 
навантаження. 

Відкритий перелом - перелом кості з її оголенням. 
Вітаміни - незамінні, біологічно активні речовини 

(низькомолекулярні сполучення різної хімічної природи), 
біокаталізатори обмінних процесів в організмі. 

Вуглеводи - група хімічних сполучень, що складається з 
вуглецю, водню і кисню: цукор, клітковина і крохмаль є 
вуглеводами. 

Вправи низької інтенсивності - вправи, що вимагають для 
виконання менш ніж 50 % функціональної ємності при 
незначному посиленні дихання. 

Вправи середньої інтенсивності - вправи, що виконуються з 
60-85 % функціональної ємності та викликають деяке 
утруднення дихання і потовиділення. У непідготовлених людей 
такі вправи можуть викликати певний дискомфорт й, у 
подальшому, хворобливі відчуття. Такі вправи рекомендуються 
для підтримки оптимального рівня кардіореспіраторної 
витривалості. 

Вправи з поступовим збільшенням навантаження - метод 
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силових тренувань, в якому після адаптації м'язів до даного 
опору, його величину збільшують, що дозволяє розвивати силові 
можливості. 

Втома - функціональний стан організму, що виникає під 
впливом тривалої або інтенсивної роботи, яка супроводжується 
зниженням працездатності. 

Вища нервова діяльність - нейрофізіологічні механізми 
психологічних функцій, реакцій поведінки. 

Газообмін в легенях - процес збагачення венозної крові 
киснем та повернення надлишків вуглекислого газу. 

Газообмін у тканинах - перехід кисню з крові у тканину і 
вуглекислого газу з тканини у кров. 

Гальмування - нервовий процес, що призводить до 
припинення або запобігання збудження. 

Гемоглобін - дихальний пігмент еритроцитів. 
Гемодинаміка - розділ фізіології, що вивчає рух крові по 

судинах та механізми переміщення її в серцево-судинній системі. 
Гнучкість - здібність виконувати рухи в суглобі з 

максимальною амплітудою. 
Гіперкінезія - підвищена рухова активність. 
Гіпервітаміноз - стан надмірного вмісту вітамінів у крові або 

тканинах, при якому можуть виникнути небажані явища. 
Гіперглікемія - підвищення вмісту глюкози в крові, яке може 

спостерігатись у людей, що хворіють на діабет при відсутності 
певної рівноваги між споживанням глюкози та ін'єкцією 
інсуліну. 

Гіперплазія - утворення нових шарових або м'язових клітин. 
Гіпертензія - високий артеріальний тиск, систолічний вище 

140 мм рт. ст., діастолічний - вище 90 мм рт. ст. 
Гіпертрофія - збільшення розміру м'язів, органів або іншої 

частини тіла внаслідок збільшення розмірів клітин. 
Гіпоглікемія - різке зниження рівня цукру в крові; вона 

проявляється раптовою слабкістю, збудженням, потовиділенням, 
гострим відчуттям голоду, серцебиттям, почуттям страху. 

Гіпокінезія - обмежена рухова активність, що обумовлена 
способом життя, нестачею рухів. 

Глікоген - полімер з молекул цукрів, що містяться у клітинах 
організму. 

317 



Основи розвитку фізичних якостей студентів 

Глікогеноліз - розпад глікогену з утворенням вільної глюкози 
або фосфорних ефірів глюкози. 

Глікогенез - синтез глікогену з глюкозних залишків. 
Гліколіз - розпад глюкози без участі кисню з утворенням 

АТФ; джерело АТФ для м'язової роботи тривалістю до 2 хв. 
Гомеостаз - тенденція організму підтримувати внутрішню 

рівновагу температури, вмісту рідини та ін. шляхом регуляції 
основних процесів життєдіяльності. 

Гормон - речовина, що виробляється ендокринною залозою і 
секретується у кров; помітно і суттєво впливає на певну функцію 
організму або орган. 

Гостра травма - травма, що тільки що отримана і вимагає 
негайного медичного втручання. 

Детренованість - результат малорухомого способу життя 
після завершення активних тренувань. 

Джогтинг - біг підтюпцем. 
Діабет - порушення обміну речовин, що характеризується 

нездатністю окислювати вуглеводи внаслідок неадекватної 
кількості інсуліну (тип І) або резистентності до інсуліну (тип II). 

Діастолічний артеріальний тиск - тиск крові на стінки 
судин під час фази розслаблення серцевого м'яза; вимірюється 
сфігмоманометром (мм рт. ст.). 

Динамічна м'язова робота - робота, що характеризується 
періодичним напруженням і розслабленням скелетних м'язів; 
забезпечує переміщення тіла або окремих його частин у 
просторі. 

Дихальний коефіцієнт - відношення об'єму вуглекислого 
газу до об'єму кисню, що споживається. 

Дихальний об'єм - об'єм повітря, що вдихається або 
видихається за цикл дихання. 

Ейфорія - психічний стан, що означає захоплення. 
Енергія - здатність виконувати роботу, яка часто вимірюється 

кількістю кисню, що споживається. 
Ефективність - відношення витрат енергії до продуктивності. 
Жир - складне сполучення, що складається з гліцерину і 

жирних кислот; використовується як джерело енергії; може 
накопичуватись в організмі. 

Жирова тканина - сполучна тканина, в якій зберігається жир. 
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Жирні кислоти - молекули з 16-8 вуглеводів, такі як: 
стеаринова, пальмітинова або олеїнова. Циркулюючі жирні 
кислоти можуть використовуватись як джерело енергії. 

Завершальна розминка - легка рухова активність після 
завершення тренувального заняття. 

Збуджуваність - здібність живої тканини відповідати на дії 
зовнішнього подразника з формуванням потенціалу дії. 

Зв'язка - сполучна тканина, що прикріплює кістку до кістки. 
Здоровий спосіб життя - дії, звички, обмеження, що пов'язані 

із загальним фітнесом і зниженням ризику розвитку захворювань. 
Цей режим поведінки включає фізичні навантаження, раціональне 
харчування, відсутність шкідливих звичок (куріння, споживання 
алкоголю), нормальний сон, здібність долати стресові ситуації. 

Ізокінетичне скорочення - м'язове скорочення зі швидкістю, 
що контролюється, і забезпечує застосування максимальної сили в 
діапазоні руху. 

Ізометричне скорочення - м'язове скорочення, при якому 
довжина м'яза не змінюється. 

Ізотонічне скорочення - м'язове скорочення, при якому сила 
м'яза більша, ніж опір; внаслідок чого м'яз скорочується. 

Імунітет - здатність організму протистояти дії ушкоджуючих 
агентів; захисна реакція організму. 

Інтенсивність роботи - потужність або робота, що 
виконується за одиницю часу (наприклад, кг, м, хв., Вт). 

Калориметрія - метод визначення кількості калорій. 
Калорія - кількість тепла, що необхідна для підвищення 

температури 1 г води на 1 °С; 1000 кал = 1 ккал. 
Кисневий борг - кількість кисню, що використовується під 

час відновлення після навантаження, що необхідне в стані 
спокою. 

Киснева потреба - кількість кисню, що споживається більше 
рівня спокою протягом роботи після її закінчення. 

Кінестезія - відчуття положення тіла й окремих його частин в 
просторі. 

Кіфоз - значне викривлення верхньої частини хребта. 
Креатинфосфат - енергетично багате фосфатне сполучення, 

що являє собою основне анаеробне джерело АТФ на початку 
фізичного навантаження; відіграє значну роль у всіх 
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короткочасних (кілька секунд) видах діяльності. 
Кругове тренування - заняття з послідовним виконанням 

вправ, які ідуть одне за другим у певному порядку. 
Лабільність - функціональна властивість нервової та 

м'язової тканини, що виявляється у частоті зміни активного й 
гальмівного станів. 

Лактат - кінцевий продукт анаеробного метаболізму 
глюкози, дисоційована форма молочної кислоти. 

Променевий пульс - пульс, що вимірюється у ділянці зап'ястка. 
Макроелементи - кальцій, фосфор, натрій, калій, хлор, 

магній та сірка. 
Максимальна аеробна потужність - максимальна інтенсив-

ність використання кисню організмом при максимальному 
фізичному навантаженні; безпосередньо пов'язана з макси-
мальною здібністю серця забезпечувати кров'ю м'язи. 

Максимальна частота серцевих сполучень (ЧССмакс) -
найбільша частота скорочень, яка досягається при фізичному 
навантаженні. Максимальну ЧСС людини можна визначити, 
відійнявши від 220 її вік. Нормальне відхилення ЧСС складає 
±11 за 1 хв. 

Максимальне споживання кисню (МСК) - максимальна 
інтенсивність використання кисню під час граничного фізичного 
навантаження (л/хв.). 

Максимальні тести - тести, які виконуються до досягнення 
тими, що тестуються максимального рівня (наприклад МСК) або 
довільного стомлення (знесилення). 

Метаболізм - процес хімічних змін, внаслідок чого 
утворюється енергія, що необхідна для підтримки життя. 

Метод інтервального тренування - чергування інтенсивної 
роботи з менш інтенсивною. 

Метод комплексного тренування - послідовність вправ, що 
виконуються одна за одною під час тренувального заняття. 

Міоглобін - білок, що міститься у м'язах; здатний, подібно до 
гемоглобіну крові, поєднуватись з киснем. 

Мікроелементи - залізо, цинк, мідь, йод, хлор, молібден, 
марганець, селен, кобальт, ванадій, миш'як, флуорид, нікель. 

Міозит - запалення м'яза. 
Моносахарид - простий цукор, наприклад глюкоза. 
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Мотивація - спонукання до дії з певною метою. 
М'язова група - група певних м'язів, що виконують одну дію 

даного суглоба. 
М'язова діяльність анаеробного характеру - м'язова 

діяльність високої інтенсивності, при якій потреби в енергії 
перевищують здатність виконувати аеробну роботу. 

М'язова діяльність аеробного характеру - м'язова 
діяльність середньої інтенсивності, при якій великі м'язові групи 
забезпечуються енергією (АТФ) шляхом аеробних процесів. 

Настанова на результат - готовність до усталеної 
цілеспрямованої діяльності. 

Насичений жир - жир, що не здатний абсорбувати додаткову 
кількість водню, в основному, тваринного походження. 

Низькокалорійна дієта - споживання продуктів харчування, 
калорійна цінність яких нижче енергетичних потреб, що 
призводить до зниження маси тіла. 

Загальна ємність легень - сума життєвої ємності легень і 
залишкового об'єму. 

Ожиріння - надмірна кількість жиру в організмі: більше 
25 % у чоловіків і більше 35 % у жінок. Для людей, які 
страждають від ожиріння, характерний підвищений ризик 
розвитку діабету, гіпертензії, захворювань серця. 

Оксигемоглобін - гемоглобін, поєднаний з киснем; 
переносить кисень від легень до тканин. 

Онтогенез - індивідуальний розвиток організму від 
зародження до кінця життя. 

Перевтома - стійкі функціональні порушення в результаті 
надмірної втоми, що не зникають при відпочинку. 

Перевантаження - навантаження на певну частину тіла вище 
звичайного. 

Пік частоти серцевих скорочень - максимальна частота 
серцевих скорочень при певному виді м'язової діяльності. 

Підтримуюче навантаження - фізичне навантаження, що 
забезпечує підтримку даного рівня фізичної підготовленості. 

Плазма - рідка частина крові. 
Полісахарид - складний цукор, що утворюється під час 

гідролізу трьох і більше моносахаридів. 
Польові тести - тести, що використовуються для масового 
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тестування. 
Постава - правильне положення тіла людини; неправильна 

постава пов'язана з хворобливими відчуттями у попереку. 
Поріг подразнення - мінімальна інтенсивність подразнення, 

що викликає специфічні реакції збуджувальних структур. 
Пульсовий борг - додаткові, у порівнянні зі спокоєм, 

скорочення серця, що тривають у відновлювальному періоді 
після навантаження. 

Реабілітація - програма, що передбачає поступове 
досягнення максимального рівня фізичної та психологічної 
незалежності після травми або хвороби. 

Рухова одиниця - функціональна одиниця м'язового 
скорочення, що включає руховий нерв і м'язові волокна, які 
іннервують його відгалуження. 

Рухова навичка - відпрацьовані, завчені рухи, цілком або у 
значній мірі автоматизовані. 

Серцевий викид - кількість крові, що викидається серцем за 
1 хв.; серцевий викид дорівнює ЧСС, помножений на 
систолічний (ударний) об'єм крові. 

Серцевий напад - загальне поняття, що характеризує 
гострий момент захворювання серця. Спеціальна назва - інфаркт 
міокарда. 

Серцевий цикл - один удар серця при одному повному 
скороченні (систола) і розслабленні (діастола) серця. 

Сила - величина зусилля, що розвивається м'язовою групою, 
яке направлене на подолання опору. 

Сколіоз - викривлення хребта. 
Скорочувальна здібність - здатність (наприклад, м'яза) 

скорочуватись у відповідь на стимул. 
Сольові таблетки - як правило не рекомендуються для 

збільшення споживання солі, при вживанні слід запивати 
великою кількістю води. 

Спазм - раптове мимовільне м'язове скорочення. 
Стан здоров'я - певний рівень захворювання або інформації 

про стан здоров'я. 
Статичні рефлекси - настановні рефлекторні реакції, що 

характеризуються тонічним скороченням м'язів, які утримують 
тіло в певному положенні. 
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Статичне розтягування - згинання або випрямлення 
частини тіла до максимуму амплітуди руху та затримка її в 
даному положенні. 

Стереотип динамічний - функціональний комплекс умовних 
і безумовних рефлексів, що утворюються під впливом дії 
зовнішнього й внутрішнього середовища, що стереотипно 
повторюються. 

Стійкий стан - функціональний стан організму, що виникає 
після певної роботи і характеризується відповідною 
інтенсивністю навантаження. 

Стрес емоційний - емоційна реакція напруження, що 
виникає під впливом емоцій страху, прикрості, переживання 
невдачі або яскраво вираженого несподіваного успіху. 

Субмаксимальний - нижче максимального (наприклад, 
фізична вправа, яку можна виконати з зусиллям нижче 
максимального). 

Судоми при перенапруженні м'язів в умовах перегріву -
спазматичні скорочення м'язу або групи м'язів внаслідок 
виконання роботи в умовах підвищеної температури навколи-
шнього середовища. 

Суглобна порожнина - простір між кістками, що замкнений 
у синовіальну мембрану. 

Суглобний хрящ - хрящ, що покриває кісткові поверхні, які 
стикаються з іншими кістковими поверхнями. 

Сухожилля - пучок жорсткої нееластичної фіброзної 
сполучної тканини, що прикріплює м'яз до кістки. 

Тахікардія - прискорена частота серцевих скорочень у спокої 
(більше 100 за 1 хв.). 

Тест - випробування, стандартне завдання, за результатами 
якого можна оцінити рівень працездатності, тренованості та 
інших якостей. 

Тестування рівня підготовленості - вимірювання та оцінка 
всіх компонентів підготовленості. 

Тонус м'язовий - напруження м'язів у спокої. 
Умовний рефлекс - набутий при житті рефлекс на раніше 

байдужий подразник, що відтворює безумовний рефлекс. 
Фартлек - різновид фізичного тренування, в якому по черзі 

виконується швидкий і повільний біг на дистанцію 3-4 км. Друга 
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назва - "гра швидкістю". 
Фермент - органічний каталізатор, що сприяє здійсненню 

багатьох процесів в організмі, таких як засвоєння та окислення. 
Фізична вправа - м'язова діяльність, що направлена на 

поліпшення компонентів фізичної підготовленості. 
Фізичне навантаження високої інтенсивності - рухова 

активність при 80-100 % функціональної ємності. 
Фізична підготовка - регулярні фізичні заняття, що 

направленні на досягнення або збереження високого фізичного 
рівня підготовленості. 

Фізична працездатність - здібність виконувати фізичну 
роботу, що, як правило, вимірюється кількістю кисню, який 
споживається. 

Фітнес - складові здоров'я, що забезпечують високу якість 
життя. Збільшення компонентів фітнесу пов'язано з поліпшенням 
здоров'я, а зниження їх збільшує ризик виникнення захворювань. 

Функціональний стан - комплекс властивостей, що визначає 
рівень життєдіяльності організму, системна відповідь організму 
на фізичне навантаження, в якому відображається ступінь 
інтеграції й адекватність функцій щодо роботи, яка виконується. 

Частота серцевих скорочень (ЧСС) - кількість ударів серця 
за 1 хв. 

Чотири основні групи продуктів - харчові продукти можна 
поділити на чотири групи : м'ясо, риба і птиця; молоко і молочні 
продукти; хліб і злакові; овочі і фрукти. 

Шлуночок - дві (ліва і права) нижні м'язові камери серця. 
Шок - порушення кровообігу внаслідок значної травми або 

захворювання, що обумовлене зниженням об'єму крові; ознаки: 
зниження артеріального тиску, частіший пульс, блідість, 
занепокоєння, відчуття спраги, холодна і липка шкіра. 
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