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1.  Спортивне тренування 

Спортивне тренування – це доцільне використання знань, засобів, методів та 

умов, які дозволяють спрямовано впливати на розвиток спортсмена та забезпечувати 

необхідний ступень його готовності до спортивних досягнень. 

Спорт розвивається за двома напрямами, які мають різну цільову спрямованість: 

масовий спорт та спорт вищих досягнень. Їх цілі та задачі відрізняються між собою, але 

чіткої межи між ними не існує через природний перехід частини людей, що 

тренуються, з масового спорту у «великий» та навпаки. 

Мета спортивної підготовки в сфері масового спорту – зміцнення здоров’я, 

покращення фізичного стану та активний відпочинок, а в сфері спорту вищих 

досягнень – здобуття максимально високого результату. 

Структура підготовленості спортсмена включає технічну, фізичну, тактичну та 

психічну підготовку. 

Під технічною підготовкою слід розуміти ступінь освоєння спортсменом техніки 

системи рухів певного виду спорту. Він тісно пов’язаний з фізичними, психічними та 

тактичними можливостями спортсмена, а також з умовами зовнішнього середовища. 

Зміна правил змагань, використання іншого спортивного обладнання помітно впливає 

на зміст технічної підготовки спортсменів. 

Фізична підготовка – це можливості функціональних систем організму. Вона 

відображає необхідний рівень розвитку тих фізичних якостей, від котрих залежить 

успіх під час змагань в конкретному виді спорту.Тактична підготовка спортсмена 

залежить від того, наскільки він оволодіває засобами спортивної тактики (технічними 

прийомами, що необхідні для реалізації обраної тактики), її видами (наступальною, 

оборонною, контратакуючою) та формами (індивідуальною, груповою, командною). 

Психічна підготовка за своєю структурою є неоднорідною. В ній можна 

виділити дві відносно самостійні та одночасно взаємопов’язані сторони: вольову та 

спеціальну психічну підготовку. 

Результатом процесу тренування, її прямими наслідком, є зміна рівня 

тренованості. Тренованість – це пристосованість організму до певної роботи, яка 

досягнута за допомогою тренування. 

Виконана тренувальна робота викликає у відповідь реакцію організму, тобто 

створює тренувальний ефект. 



Сучасне спортивне тренування характеризується глибоким індивідуалізмом, 

завжди присутня спрямованість на досягнення максимального результату, їй 

притаманні чітка регламентація та багаторічне планування на основі певних 

закономірностей. Крім цього, спортивне тренування «втручається» в особисте життя 

спортсмена, в багатьох випадках впливає на вибір професії, навчання та роботу. 

Незаперечно, що в сучасному спорті психологічне забезпечення є вирішальним 

фактором у досягненні успіху. 

Незаперечно, що в сучасному спорті психологічне забезпечення є вирішальним 

фактором у досягненні успіху. Вивчення цієї проблеми протягом більш ніж 20 років 

переконує нас у ключовій ролі наставників спортсменів на всіх етапах діяльності 

останніх. Цей факт набуває все більшу соціальну значимість. Звідси виникає потреба у 

створенні чіткої схеми психологічного забезпечення не лише спортсменів, а й осіб, 

відповідальних за їхні спортивні успіхи. 

Досвід нашої роботи свідчить про необхідність тісної співпраці лікаря, 

психолога і тренерського складу команди. Оптимально – наявність досвідченого 

психотерапевта в команді, що забезпечує створення сприятливого психоемоційного 

клімату в колективі, сучасне купірування невротичних реакцій, грамотну 

психодіагностику, що сприяє вибору оптимального стилю діяльності спортсмена з 

урахуванням типології нервової системи, особистісних особливостей і спорту. У той же 

час, слід приділяти пильну увагу моральним і вольовим якостям спортсменів, вміло 

формуючи особистість спортсмена. 

Для початку доцільно навчити спортсмена мистецтву самоконтролю і 

саморегуляції, навчити свідомо керувати собою на всіх етапах спортивної діяльності. 

Це не тільки забезпечить дисципліновану поведінку спортсмена, а й сприятиме його 

спортивній майстерності. Скоротиться кількість штрафних санкцій, що останнім часом 

стало серйозною проблемою великого спорту. 

З метою вдосконалення психолого-педагогічних і технічних прийомів ми 

адаптували ряд психокорекційних та психотерапевтичних методик до потреб спорту. 

Зупинимося на деяких з них. 

Аверсивная психокорекція (Aversio - відраза). В її основі лежить теорія 

навчання. Ми використовуємо методики аутотренінгу, засновані на моделі І. П. 

Павлова (класичне обумовлення) і на моделі Скіннера (оперативне обумовлення). 

Враховуємо типологічні особливості нервової системи спортсмена, його особистісні 

якості, в методиках, заснованих на класичному обумовлюванні, поєднуються позитивні 

стимули (схвалення, нагороди, призи) з болючими, неприємними, що викликають 

огиду, відторгнення дійсності, в тому числі словесний вплив. 

Ці прийоми особливо ефективні при різних формах нав'язливості. У банку 

наших даних є рідкісний приклад лікування спортсмена від прагнення до 

самопожертви, що довго не діагностувався і оцінювався досвідченими тренерами як 

підвищена активність та ігнорування правил безпеки. Розібравшись в ситуації і 

позбавивши спортсмена від цієї небезпечної нав'язливості, вдалося попередити 

непередбачувані наслідки і вийти на оптимальний режим його спортивної 

діяльності.Аверсивна терапія, за нашими даними, особливо ефективна стосовно до 

злісних порушників дисципліни. Аверсівний стимул ми застосовуємо спільно з 

тренером відразу слідом за реакцією, що підлягає згасанню. Застосовуються 

найрізноманітніші покарання в залежності від особистісних особливостей спортсмена, 

виду спорту, привхідних обставин (повторення дій до знемоги, дисциплінарні 

покарання, багаторазове ідеомоторне програвання вправ, спеціальний режим та 

ін.)Проведена методика передбачає поступовий перехід від репресивних прийомів до 



заохочувальних. Таким чином ми домагаємося заміщення негативної підсвідомої 

установки на позитивну з творчим компонентом. 

У процесі переформування рефлекторно-понятійного механізму ми 

використовуємо прийом "якоря" з активізацією всіх модальностей перцептивного 

апарату.Наприклад, для усунення у спортсменів звичного тремору чи рефлекторних 

судом м'язового і сухожильного апаратів ми застосовуємо відпрацювання навику 

потрапляння паличкою в ряд отворів з поступово зменшується діаметром. Цей прийом 

ефективний при необхідності досягти точності рухів, удосконалювати окомір, а також 

для адаптації нервово-м'язового апарату до дрібних і системно-координаційних рухів. 

У процесі тренування учень навчається розслабляти потрібні групи м'язів в чергуванні 

з тонко дозованими скороченнями. 

Таким чином, використання фактора уникнення покарання, отримання 

неприємних відчуттів, несхвалення оточуючих, стимулює придбання бажаних навичок 

і позбавляє від негативних. Цей принцип універсальний в будь-якій сфері процесу 

навчання. 

Аверсивна психокорекція успішно застосовується також для усунення ряду 

негативних стереотипів, придбаних у процесі спортивної діяльності. Зокрема, таких як 

нав'язливі рухи, непродуктивні ритуали, фальстарт, неправильно завчені рухи 

і, навіть, нервово-рефлекторні фізіологічні позиви (дизурія, прискорений стілець, 

підвищена пітливість). Наприклад, цими прийомами ми позбавляємо гімнастів від 

гіпергідрозу, зокрема, від підвищеної пітливості долонь, що ускладнює роботу на 

перекладині і брусах. 

Антікомпульсівне емоційно-мнемічне тренування. Цей прийом полягає у 

вольовому перериванні процесу формування образу чи уявної дії при найменшому 

відхиленні від заданого стандарту. Інакше кажучи, ми довільно припиняємо уявний 

процес відтворення дії, як би караючи виконавчу систему за порушення алгоритму дій з 

подальшим повторенням з урахуванням внесення корекцій. Таким чином, 

загострюються і вдосконалюються всі перцептивні і мнемічні процеси, що дозволяє 

скоротити час засвоєння вправ і закріплення їх у пам'яті. Характерно, що 

запропонована методика забезпечує психоемоційний масаж, знімає втому, підвищує 

результативність тренувального процесу і, крім того, сприяє швидкому та ефективному 

позбавленню від компульсивного синдрому, тобто нав'язливої потреби в 

ірраціональних діях. 

Методи витіснення і перемикання. Ці методи особливо ефективні в профілактиці 

фобічного неврозу. Досвід свідчить про те, що реабілітація покараних за порушення 

спортсменів вимагає особливого підходу, уваги і спеціальних психотехнологій. У цих 

випадках в першу чергу ми знімаємо фобічний синдром перед діями, що призвели до 

покарання, і надалі вдосконалюємо спортивну майстерність. Побоювання повторити 

порушення нейтралізується поетапно. На раціональному рівні спільно з тренером і 

спортсменом в реальних умовах аналізуються причини, що призвели до порушення і 

проводиться пошук виходу із ситуації. Другий рівень психокорекції здійснюється в 

стані гіпнозу в фазах релаксації. Найбільш ефективний гіпноз-репортаж, коли після 

досягнення фазового стану за допомогою психотерапевта управління процесом 

передається тренеру. Таким чином, перемикання розумової активності з позицій "як би 

чого не сталося" на чітко мотивовану і обгрунтовану перемогу зазвичай призводить до 

успіху. 

Емоційно-мнемічні прийоми. Велику увагу ми приділяємо грамотному 

формуванню енграм, тобто чіткому і стійкому уявленню вправи, вмінню фіксувати 

локус контролю на продуктивному процесі спортивної діяльності. Тим самим 

формується впевнений позитивний настрій, витісняються другорядні думки, свідомість 



звільняється від перешкод типу боязні суперника або майбутнього процесу боротьби. 

Уявне представлення своїх дій спочатку відбувається фрагментарно, але в міру 

засвоєння елементів виникає цілісне уявлення суті вправи. 

Образне уявлення обов'язково повинно підкріплюватися реальними діями за 

принципом зворотного зв'язку П. К. Анохіна. Важливим елементом засвоєння є 

словесне обговорювання своїх дій, тобто включення другої сигнальної системи для 

закріплення інформації, останній момент – формули самопереконання і 

самонавіювання типу: "Я готовий ідеально виконати вправу" або "Сьогодні я 

впевнений і сильний як ніколи!". Таким чином, енергія слів матеріалізується. 

У науково-методичній літературі неодноразово вказувалося, що спеціалізовані 

сприйняття входять до складу найбільш значущих складових спортивної майстерності 

баскетболістів і відзначалася можливість роботи над їх вдосконаленням. Однак, 

досліджень, спрямованих на чітке виявлення ролі цих спеціалізованих сприйнять, 

обгрунтування методів їх кількісної оцінки та розробки методики удосконалення в 

даний час зроблено ще недостатньо. 

Вивчення вище згаданих питань може стати одним з істотних резервів 

удосконалення системи спортивного тренування в баскетболі. Здатність спортсменів 

чітко диференціювати просторові, часові та силові параметри рухів є одним з 

показників високої спортивної майстерності. Оволодіння різними способами і 

варіантами виконання рухових дій, необхідних для гри в баскетбол, призводить до того, 

що спортсмени поряд з відтворенням просторових параметрів дій починають 

вдосконалювати і розвивати тимчасові і силові параметри кидкових рухів. 

Сутність принципу індивідуалізації в області спортивного тренування полягає в 

тому, що фізичні вправи, їх форма, характер, інтенсивність і тривалість, методи 

виконання підбираються в залежності від віку і статі займаючихся, рівнем 

функціональних можливостей їх організму, рівнем спортивної підготовленості та стану 

здоров'я. 

На перший план виступає пошук нових резервів для подальшого підвищення 

ефективності тренувальної та змагальної діяльності. На наш погляд, в основі цього 

процесу лежить дослідження структури позиційного нападу як основного виду 

атакуючої діяльності команди. 

Сучасний баскетбол – це атлетична гра, яка пред'являє високі вимоги до 

рухових і функціональних можливостей спортсменів. 

Основні рухові дії баскетболістів характеризуються високим темпом пересувань, 

швидкою зміною ситуацій, обмеженням часу володіння м'ячем. Весь арсенал техніко-

тактичних прийомів необхідно застосувати в умовах, що вимагають від гравців 

точності, здатності до диференціації зусиль, виконання швидкого переходу з одних дій 

на інші. Для виконання великої кількості прийомів в умовах дефіциту часу і протидії 

суперникам, гравці повинні володіти спеціальними руховими навичками. Тому для 

оцінювання підготовленості баскетболістів потрібні об'єктивні засоби і методи 

педагогічного контролю, які відображають специфіку змагальної діяльності та 

передбачають використання таких методик, які дозволяють оцінювати як 

індивідуальну, так і цілісну техніку реального стану спортсменів і команди. 

Проблема індивідуалізації тренувального процесу у зв'язку із зростанням 

спортивної майстерності стає все більш актуальною. Питання, які стосуються 

закономірностей індивідуального підходу в організації тренувального процесу розкриті 

у багатьох роботах. Розглядаючи основи індивідуалізації підготовки спортсмена, 

більшість дослідників та фахівців надають особливого значення вивченню 

внутрішньовидових змін організму, які мають кількісний і якісний характер. Вони 

відзначають неоднакові типи пропорцій і конституцій тіла у представників різних видів 



спорту, вважають, що силові можливості спортсменів значно залежать від 

індивідуальних морфологічних здібностей. 

На характер техніки спортсмена впливають дві особливості – будова тіла і 

функціональні можливості. До особливостей форми і будови тіла, які впливають на 

техніку, відносяться: зростання, довжина ланок тіла, пропорції тіла. Дослідження 

особливостей будови тіла людини дозволяють певною мірою об'єктивності 

прогнозувати їх рухові можливості, а також відповідні здібності для досягнення 

результатів в обраному виді спорту. Знаючи характерні специфічні особливості будови 

тіла спортсмена можна не тільки об'єктивно судити про його рухові можливості, але і 

рекомендувати йому різні види фізичних вправ, відповідний режим рухової діяльності 

та тренування для досягнення високих спортивних результатів. Ігнорування даних про 

особливості будови тіла людини може призвести не тільки до того, що він не досягне 

високих спортивних показників, але і приведе до зайвих витрат часу на довгі безплідні 

тренування, а також до порушення стану здоров'я спортсмена. 

Висновки: 

1. Ми є свідками того, як нестриманість, неповага до суперника, мстивість, 

безжалісність і інші непродуктивні психоемоційні і поведінкові реакції призводять до 

програшу фізично і технічно добре підготовлених спортсменів. Видалення спортсменів 

з поля, декваліфікації та інші репресивні санкції – це вершина айсберга, який 

зустрічається на шляху некомпетентного тренера, що руйнує психологічні основи 

стратегії і тактики спортивного процесу. Тому в даний час найважливішим резервом 

вдосконалення в області спортивної діяльності є грамотне психоемоційне забезпечення. 

2. Сучасні фізичні навантаження, подоланні спортсменом, його серцево-

судинною системою,опорно-руховим апаратом, досягли максимальних меж. У зв'язку з 

цим почастішали захворювання і травми. Пошук нових психологічних резервів – 

найбільш раціональний напрямок вдосконалення в галузі фізичної культури і спорту.  

3. Фізична культура і спорт – фундамент трудового і морального виховання 

людини, вони формують цілеспрямованість, комплекс вольових компонентів, 

морально-етичні нормативи. На всьому протязі формування адаптивної 

високоморальної особистості лейтмотивом є грамотний психологічний супровід. 

Запропоновані та апробовані нами психотехнології сприяють оптимізації 

спортивної діяльності на всіх етапах, активізують творчий потенціал всіх ланок 

спортивного колективу. Вони є потужним стимулюючим фактором трудового і 

морального виховання. 

На сучасному рівні розвитку спорту подальше зростання спортивних досягнень в 

багатьох випадках залежить від вибору ефективних засобів тренування та 

індивідуальних методів управління тренувальним процесом. 

Одне з основних завдань навчально-тренувального процесу баскетболістів 

полягає в оволодінні раціональної технікою й у вихованні вміння раціонально 

користуватися нею для досягнення високих і стабільних результатів. 

Удосконалення техніки має проходити з акцентом на оволодіння м'язовим 

відчуттям, зоровим сприйняттям, відчуттям простору та іншими специфічними 

якостями, які проявляються в спеціалізованих рухових реакціях, таких як почуття 

відстані, відчуття суперника, момент для початку своїх дій та інше. 

Таким чином, техніка підготовки повинна бути спрямована на підвищення 

якості специфічних рухів та удосконалення надійності управління цими рухами. 

2. Основні принципи спортивного тренування 

Основна мета спортивного тренування — забезпечити високий рівень здоров'я 

спортсменів, оволодіння спортивною технікою, виховання моральних та вольових рис 

характеру, розвиток фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості, спритності) і на 



цій основі — досягнення високих показників в обраному виді спорту. Все це 

обов'язково має передбачати навчання й тренування спортсменів будь-якої 

підготовленості — від новачка до майстра спорту. 

Громадський інструктор, тренер, обізнаний з основними питаннями теорії, 

методики навчання й тренування, володіючи технікою тих чи інших вправ, передає 

свої знання й уміння шляхом розповіді, особистого показу, після чого пропонує 

членам колективу викопати їх. У процесі виконання вправ інструктор дає вказівки, 

виправляє помилки, пропонує повторювати вправи доти, поки спортсмен не 

навчиться злагоджено й правильно їх виконувати. Коли вправа комусь не дається, 

інструктор розчленяє її, пропонуючи виконати окремі частини, а потім і в цілому. 

Принципів спортивного тренування кілька, але основним вважають всебічну 

підготовку спортсмена. Це — шлях до фізичного вдосконалення людини. Всебічний 

розвиток спортсмена, його високий моральний і культурний рівень, гармонійний 

розвиток мускулатури та рухомих якостей, відмінна робота серцево-судинної, 

дихальної та інших систем організму, фізична досконалість у цілому — основа успіху 

в будь-якому виді спорту. 

Особливого значення набував здійснення принципу всебічності в учбово-

тренувальній роботі з юними спортсменами. Всебічний фізичний розвиток у юні роки 

забезпечить міцне здоров'я, працездатність, високі спортивні результати в зрілому віці. 

Другий принцип — свідомість; він передбачає таку побудову навчання й 

тренування, які забезпечать розуміння, активне ставлення спортсмена до них. 

Принцип свідомості, який у сучасній системі тренування став одним з найважливіших, 

означає, що спортсмен повинен знати, що, чому й навіщо він робить. Інструктор чи 

тренер повинні провадити з вихованцями бесіди про конкретні завдання кожного 

тренувального заняття. 

Третій принцип — поступовість. Він побудований на тому фізіологіч-ному 

положенні, що зміни в перебудові органів і систем організму та покращання їх функцій 

відбуваються під впливом тренування поступово, протягом певного часу. Звідси 

висновок — тренувальне навантаження треба підвищувати поступово, від заняття до 

заняття. Здійснення цього принципу базується і на відомих педагогічних правилах — 

«від простого до складного», «від легкого до важкого», «від відомого до невідомого». 

Найправильнішим при навчанні є сполучення правил — «від простого до складного» і 

«від легкого до важкого». 

Принцип поступовості визначає планове збільшення навантажень і складності 

вправ на кожному занятті. Це й повинні відбивати тижневі, місячні й річні плани 

тренувань. Поступовість у навчанні має відповідати силам і можливостям спортсменів, 

тобто треба враховувати індивідуальні особливості кожного з них. Такий підхід 

забезпечить поліпшення здоров'я, тренованості та зростання спортивних результатів. І 

навпаки, ігнорування принципу поступовості, неврахування індивідуальних 

особливостей учнів, прагнення до «швидкого» зростання тренованості, спортивних 

досягнень протягом короткого часу (здійснення так званої форсованої підготовки 

«натягування» на розрядні нормативи) ніколи ще не давало бажаних результатів, а 

лише шкодило здоров'ю. 

Міцність засвоєних знань і навичок лежить в основі четвертого принципу — 

повторності. Систематичне багаторазове повторення вправи, яка вивчається, сприяє 

міцному її закріпленню. 

Цей принцип також базується на відомому фізіологічному положенні про 

необхідність повторень, щоб домогтись відповідних змін у перебудові органів і систем 

організму під впливом тренувань.  



Кількість повторень окремих вправ та інтервал відпочинку між ними значною 

мірою залежать від підготовленості спортсмена, його віку, зовнішніх умов. Головну 

увагу тут слід звернути на то, що до чергового заняття треба приступати з достатньо 

відновленими силами після попередніх занять. Виникнення почуття втоми — сигнал до 

припинення вправ, в яких переважно вимагаються швидкість, сила, спритність і 

точність рухів. Продовжувати тренування при виникненні втоми нераціонально. Краще 

зробити перерву (в межах декількох хвилин), і коли сили спортсмена будуть 

відновлені, повторити вправу вдруге, потім, знову таки після відпочинку, — втретє і т. 

д. 

Коли ж потрібно розвинути витривалість, то можна не припиняти занять і тоді, 

коли наступила втома. Тільки перерву для відпочинку слід робити тривалішою. 

З метою закріплення знань і навичок вправу треба повторювати доти, аж поки 

вона не буде виконуватись правильно. Отже, не слід поспішати з переходом до нової 

вправи, поки не буде засвоєна та, що вивчається. Необхідно встановити правильні 

інтервали між заняттями і на самому занятті — між вправами. 

Принцип повторності вимагає систематичного тренування протягом року, а 

також участі у великій кількості змагань. Тільки у повторних змаганнях закріплюються 

спортивна техніка й тактика, поліпшуються фізичні та вольові якості. Спортивні 

змагання дають змогу об'єктивно оцінити, як спортсмени оволоділи на тренувальних 

заняттях павичками і якостями. 

До цих основних принципів тренування слід додати, що однією з 

найважливіших проблем сучасної методики тренування с проблема розвитку високих 

вольових якостей спортсменів. Рівень цього розвитку — один з показників 

тренованості спортсмена, його підготовленості до відповідальних змагань. Високі 

вольові якості досягаються в процесі навчання й тренування та участі її змаганнях. 

Виховання в спортсмена здатності мобілізувати себе під час змагання — одне з 

головних питань, які стоять перед громадським інструктором, тренером. 

Зазначені принципи тісно пов'язані між собою. Всебічної фізичної підготовки по 

можна досягти без поступовості в навчанні й тренуванні, а поступовість ґрунтується на 

повторності. Водночас успіхові тренувань сприяє свідоме ставлення спортсмена до них. 

Таким чином, усі принципи здійснюються не у відриві один від одного, а лише у 

взаємозв'язку, в єдиному процесі виховання, навчання й тренування спортсменів. 

Основні методи та принципи тренування 

Метою спортивної тренування є досягнення якомога більшої для даного 

індивідуума рівня техніко-тактичної, фізичним і психічної підготовленості, 

обумовленого специфікою виду спорту вимогами досягнення максимально результатів 

в змагальній діяльності. 

Основні завдання, розв'язувані у процесі тренування, такі: 

- освоєння техніки і тактики обраного виду спорту; 

- забезпечення необхідного рівня розвитку рухових якостей, можливостей 

функціональних систем організму, несучих основне навантаження у вигляді спорту; 

- виховання необхідних моральних і вольових якостей; 

- забезпечення необхідного рівня спеціальної психічної підготовленості; 

- придбання теоретичних знань і практичний досвід, необхідні успішної 

тренувальної і змагальної діяльності; 

- комплексне вдосконалення мережі та прояв в змагальній діяльності різних 

сторін підготовленості спортсмена. 

Кошти спортивної тренування — різноманітні фізичні вправи, опосередковано 

що впливають вдосконалення майстерності спортсменів. Склад коштів спортивної 



тренування формується з урахуванням особливостей конкретної спорту, що є 

предметом спортивної спеціалізації. 

Кошти спортивної тренування — фізичні вправи — умовно може бути 

підрозділені чотирма групи: 

Обще підготовчі, 

допоміжні, 

специально-подготовительние, 

соревновательние. 

До загальне твердження підготовчим ставляться вправи, службовці всебічному 

функціональному розвитку організму спортсмена. Вони можуть як відповідати 

особливостям обраного виду спорту, і перебуває з ними певному протиріччі (під час 

вирішення завдань й гармонійного фізичного виховання). 

Наприклад, 

Обще підготовчі вправи можуть включати елементи спортивної гімнастики, 

акробатики, спортивних ігор. 

Допоміжні вправи припускають рухові дії, створюють спеціальний фундамент 

на подальше вдосконалення у тому чи іншого спортивної діяльності. 

Наприклад: 

до допоміжних вправ можна віднести кошти, що сприяло підвищенню 

максимальної сили, силовий витривалості і гнучкості під час роботи у залі, кошти, 

запозичені з деяких інших видів спорту створені задля підвищення аеробних 

можливостей,—кроссовий біг, ходьба на лижах, веслування. 

Специально-подготовительние вправи займають центральне місце у системі 

тренування кваліфікованих спортсменів і охоплюють коло коштів, які включають 

елементи змагальній діяльності, і навіть дії, наближені до них щодо формі, структурі, і 

навіть характеромпроявляемих якостей й агентської діяльності функціональних систем 

організму. 

Наприклад, 

для спортсмена, що спеціалізується у плаванні,специально-подготовительним —

пропливание відрізків дистанції основним і додатковим способами плавання, плавання 

з допомогою одних рук чи ніг, з додатковими обтяженнями і гальмовими пристроями 

тощо. п. 

Соревновательние вправи передбачають виконання комплексу рухових дій, є 

предметом спортивної спеціалізації, відповідно до існуючими правилами змагань. 

Наприклад, також і спортсмена, що спеціалізується у плаванні, 

змагальнихупражнением будепропливание основний чи суміжною дистанції відповідно 

до правилами змагань; 

Таке підрозділ дуже умовне, межі між виділеними групами вправ нечіткі, й, 

кошти, як з їхньої форми і структурі, і про особливості на організм плавно переходять 

із однієї групи до іншої. 

Кошти спортивної тренування поділяються також із спрямованості впливу. У 

цьому можна назвати кошти, переважно пов'язані з удосконаленням різних сторін 

підготовленості — технічної, тактичної та т. п., і навіть створені задля розвиток 

окремих рухових якостей. 

Методи спортивної тренування 

Під методами, застосовуються у спортивній тренуванні, слід розуміти способи 

роботи тренера і спортсмена, з яких досягається оволодіння знаннями, вміннями і 

навички, розвиваються необхідні якості, формується світогляд. 

У практичні все методи умовно ділять втричі групи: 

- словесні, 



- наочніі 

- практичні. 

При доборі методів слід стежити, що вони суворо відповідали поставлених 

завдань, загальне твердження дидактичні принципам, і навіть спеціальним принципам 

спортивної тренування, віковим і статевим особливостям спортсменів, їх кваліфікації, і 

підготовленості. 

До словесним методам, що застосовуються у спортивної тренуванні, ставляться 

розповідь, пояснення, лекція, розмова, аналіз стану і обговорення. (комплексно з 

наочними, тобто, наприклад, словесно пояснюєш, наочно показуєш) 

Наочні методи, використовувані у спортивній практиці, різноманітні й у 

значною мірою зумовлюють дієвість процесу тренування. До них насамперед слід 

віднести правильний в методичному відношенні показ окремих вправ та його 

елементів, який звичайно проводить тренер чи кваліфікований спортсмен. 

У спортивної практиці, особливо останні роки, широко застосовуються 

допоміжні кошти демонстрації — навчальні фільми,видеомагнитофонние записи, 

макети ігрових майданчиків і полів підтвердження тактичних схем, електронні гри. 

Широко використовуються також методи орієнтування. Тут слід розрізняти як 

найпростіші орієнтири, які обмежують напрям рухів, яка відстань та інших., і складніші 

— світлові, звукові і механічні лідируючі устрою, зокрема з сучасним програмним 

управлінням і зворотної зв'язком. Ці устрою дозволяють спортсмену одержувати 

інформацію протемпо-ритмових, просторових і динамічних характеристиках рухів, 

котрий іноді забезпечити як інформацію про рухах та його результатах, а й примусову 

корекцію. 

Методи практичних вправ умовно можна розділити на дві основні групи: 

1) методи, переважно створені задля освоєння спортивної техніки, т. е. 

формування рухових умінь і навиків, притаманних обраного виду спорту (наприклад, 

фігурне катання, стрибки в воду, акробатика, спортивна й мистецьку гімнастика, 

єдиноборства, гри); 

2) методи, переважно створені задля розвиток рухових якостей. 

1) Методи, спрямовані переважно освоєння спортивної техніки 

Слід вирізняти методи розучування вправи загалом і вроздріб. 

Разучивание руху на цілому здійснюється за освоєнні щодо простих вправ, і 

навіть складних рухів, поділ яких частини неможливе. Проте за освоєнні цілісного руху 

увагу котрі займаються послідовно акцентують на раціональному виконанні окремих 

елементів цілісного рухового акта. 

Приразучивании більш-менш складних рухів, які можна розділити на щодо 

самостійні частини, освоєння спортивної техніки здійснюється за частинам. Надалі 

цілісне виконання рухових дій призведе до інтеграції у єдине ціле раніше освоєних 

складових складного вправи. 

При застосуванні методів освоєння рухів як загалом, і частинами велика роль 

відводитьсяподводящим і імітаційним вправ.Подводящие вправи йдуть на полегшення 

освоєння спортивної техніки шляхом планомірного освоєння простіших рухових дій, 

які забезпечують виконання основного руху. Це зумовлюється спорідненої 

координаційної структурою підводять і основних вправ. Наприклад, в тренуванні 

бігуна як підводять вправ використовується біг з великим підніманням стегна, біг 

ззахлестиванием гомілки,семенящий біг, біг стрибками та інших. Кожна з цих вправ 

єподводящим стосовно бігу і сприяє ефективнішого становленню його окремих 

елементів: ефективного відштовхування, високого внеску стегна, зменшення часу 

опори, вдосконаленню координації у діяльностімишц-антагонистов та інших. 



Уимитационних вправах зберігається загальну структуру основних вправ, однак 

за їхнього виконання забезпечуються умови, які полегшують освоєння рухових дій. 

Якимитационних вправ можна використовувати педалювання навелоергометре — для 

велосипедистів, імітація плавальних рухів — для плавців, робота на гребному 

тренажері — для веслярів тощо. буд. Имитационние вправи дуже широко 

використовуються при вдосконаленні технічного майстерності як новачків, і 

спортсменів різної кваліфікації.    Вони лише дозволяють створити уявлення техніку 

спортивногоупражне-нения і полегшити сам процес його засвоєння, забезпечити 

настроювання оптимальної координаційної структури рухів безпосередньо перед 

змаганнями, а й забезпечують ефективну координацію між руховими і вегетативними 

функціями, сприяють поліпшенню ефективності реалізації, функціонального 

потенціалу до змагальному вправі (У. М. Дьячков, 1972, Л. У.Шапкова, 1981). 

Методи, спрямовані переважно в розвитку рухових якостей 

Найважливішими показниками, визначальними структуру практичних методів 

тренування, і те, чи є вправу у процесі однократного використання цієї методу 

безперервний характер чи дається з інтервалами на відпочинок, виконується в 

рівномірному (стандартному) чи перемінному (>варьирующем) режимі. 

У процесі спортивної тренування вправи використовують у рамках двох 

основних методів — безперервного і >интервального. 

Безперервний метод характеризується однократним безперервним виконанням 

тренувальній роботи. 

Интервальний метод передбачає виконання вправ з регламентованими паузами 

відпочинку. 

З використанням обох методів, вправи можуть виконуватися як і рівномірному, і 

у перемінному режимах. При рівномірному режимі використання кожного з методів, 

інтенсивність роботи є підставою постійної, при перемінному -варьирующей. 

Залежно від добору вправ і особливості їх застосування тренування може мати 

узагальнений (інтегральний) і виборчий (переважний) характер. 

При узагальненому вплив здійснюється паралельне (комплексне) вдосконалення 

різних якостей, зумовлюючих рівень підготовленості спортсмена, а при виборчому — 

переважне розвиток окремих якостей. Як самостійних практичних методів прийнято 

також виділяти ігровий і змагальний. Ігровий метод передбачає виконання рухових дій 

за умов гри, не більше притаманних неї правил, арсеналу техніко-тактичних прийомів і 

ситуацій. 

Застосування ігрового методу забезпечує високу емоційність занять пов'язано з 

рішенням завдань на постійно змінюються ситуаціях, ефективно за наявності 

різноманітних техніко-тактичних і психологічних завдань, що виникають у процесі гри. 

Ці особливості ігровий діяльності вимагає від котрі займаються ініціативи, сміливості, 

наполегливості і самостійності, вміння управляти своїми емоціями й підкоряти стоять 

особисті інтереси інтересам команди, прояви високих координаційних здібностей, 

швидкості реагування, швидкості мислення, застосування оригінальних і несподіваних 

для суперників технічних і тактичних рішень. 

Соревновательний метод передбачає спеціально організованусоревновательную 

діяльність, що у тому випадку виступає як оптимального способу підвищення 

ефективності тренувального процесу. 

Основні засади спортивної тренування 

У основу тренування спортсменів покладено дві групи принципів. 

Перша охоплює загальні принципи дидактики, характерні нічого для будь-якого 

процесу навчання і виховання. До них належать науковість, який виховує характер 



навчання, свідомість і активність, наочність, міцність, систематичність і послідовність, 

доступність, індивідуального підходу за умов колективної роботи. 

Друга ж група — специфічні принципи спортивної тренування, відбивають 

закономірні зв'язок міжтренировочними впливами і реакцією ними організму 

спортсмена, і навіть між різними складовими змісту спортивної тренування. До цих 

принципам ставляться: 

- спрямованість до вищих досягнень, поглиблена спеціалізація; 

- безперервність тренувального процесу; 

- єдність поступовості збільшення навантаження й до максимальних 

навантажень; 

- волнообразность і варіативність навантажень; 

- циклічність тренувального процесу; 

- єдність і взаємозв'язок структури змагальній роботи і структури 

підготовленості. 

Спрямованість до вищих досягнень, поглиблена спеціалізація 

Наслідкомруководствования цим принципом є безперервний зростання 

майстерності спортсменів і спортивних рекордів. 

Реалізація цього принципу вимагає граничною концентрації зусиль і часу у 

роботі, опосередковано впливає на ефективність процесу підготовки до виступу у 

конкретних номерах спортивної програми тієї чи іншої виду спорту. 

Непреривность тренувального процесу 

Цей принцип характеризується такими положеннями: 

а) спортивная тренування будується як багаторічний і цілорічний процес, все 

ланки якого взаємопов'язані, взаємозумовлені і підпорядковані завданню досягнення 

максимальних спортивних результатів; 

б) воздействие кожного наступного тренувального заняття,микроцикла, етапу 

тощо. буд. хіба що нашаровується на результати попередніх, закріплюючи і 

розвиваючи їх; 

в) работа і відпочинок у спортивної тренуванні регламентуються в такий спосіб, 

щоб забезпечити оптимальне розвиток якостей і здібностей, визначальних рівень 

спортивного майстерності у конкретній виді спорту. 

Єдність поступовості збільшення навантаження й до максимальних навантажень 

Закономірності формування адаптацію чинникам тренувального впливу та 

становлення різних складових спортивного майстерності передбачають кожному на 

новому етапі вдосконалення пред'явлення до організму спортсменів вимог, близьких до 

межі їх функціональних можливостей, що є вирішальне значення для ефективного 

перебігу пристосувальних процесів. Це визначає важливість дотримання зазначеного 

принципу. 

При поступове наростання тренувальних навантажень виділяють такі напрями 

інтенсифікації тренувального процесу: 

- збільшення сумарного річного обсягу роботи від 100-200 до 1300-1500 год; 

- збільшення кількості тренувальних занять протягом тижневогомикроцикла від 

2-3 до 15-20 і більше; 

- збільшення кількості тренувальних занять протягом дня від 1 до 3-4; 

- збільшення кількості занять із великими навантаженнями протягом 

тижневогомикроцикла до 5-7; 

- збільшення кількості занять виборчої спрямованості, викликають глибоку 

мобілізацію відповідних функціональних можливостей організму спортсменів; 

- зростання в сумарному обсязі частки роботи у «жестких» режимах, сприяють 

підвищенню спеціальної витривалості; 



- збільшення обсягу змагальній діяльності; 

- поступове розширення застосування додаткових чинників (фізіотерапевтичних, 

психологічних і фармакологічних коштів) з метою підвищення працездатності 

спортсменів в тренувальній роботи і прискорення процесів відновлення після неї.  

Розумне використання перелічених вище можливостей інтенсифікації 

тренувального процесу дозволяє забезпечити планомірний прогрес і досягнення 

результатів в оптимальної вікової зоні. З іншого боку, для підготовки спортсменів 

підліткового та юнацької віку надмірне захоплення великимитренировочними 

навантаженнями,специально-подготовительними вправами, засобами інтенсифікації 

відбудовних процесів та інших. призводить до щодо швидкому вичерпаності фізичного 

і психічного потенціалу їх організму. 

Волнообразность і варіативність навантажень 

Волнообразная динаміка навантажень й у різних структурних одиниць 

тренувального процесу. У цьому найчіткіше хвилі навантажень проглядаються у досить 

великих його одиницях. У окремих жмикроциклах і навітьмезоциклах можуть інші 

варіанти динаміки навантажень (наприклад, зростання чи убування). Проте, 

розглядаючи динаміки навантажень у серіїмикроциклов чи двох-трьохмезоциклах вже 

легко простежити її закономірні хвилеподібні коливання. 

Волнообразность тренувальних навантажень дає змоги виявити у різних 

структурних одиницях тренувального процесу залежність між обсягом і інтенсивністю 

роботи, співвідношення роботи різної переважної спрямованості, залежність між 

періодами напруженої тренування і відносного відновлення, між різними за величиною 

й направленості навантаженнями окремих тренувальних занять. 

Отже, хвилеподібне зміна тренувальних навантажень дозволяє уникнути 

протиріч між видами роботи різної переважної спрямованості, обсягом і інтенсивністю 

тренувальній роботи, процесами втоми і поновлення і, в такий спосіб, є інструментом 

реалізації в тренувальному процесі низки найважливіших закономірностей спортивної 

тренування. 

А ось варіативність навантажень дозволяє забезпечити всебічний розвиток 

якостей, визначальних рівень спортивних досягнень, і навіть їх окремих компонентів. 

Вона сприяє підвищенню працездатності і під час окремих вправ, програм занять 

імикроциклов, збільшення сумарного обсягу роботи, інтенсифікації відбудовних 

процесів та профілактики явищ перевтоми і перенапруги функціональних систем. 

Циклічність тренувального процесу 

Однією з основних принципів спортивної тренування є циклічність, яка 

проявляється у систематичному повторенні щодо закінчених структурних одиниць 

тренувального процесу — окремих занять, микроциклов, мезоциклов, періодів, 

макроциклов. 

Розрізняють мікроцикли тренування тривалістю від 2-3 до 7-10 днів; мезоцикли 

— від 3 до 5-6 тижнів; періоди тренування — від 2-3 тижнів до 4-5 міс.; макроцикли — 

тривалістю від 3-4 до 12 міс. і більше. 

Побудова тренування з урахуванням різних циклів дає можливість 

систематизувати завдання, методи і засоби тренувального процесу реалізувати інші 

його принципи: безперервність; єдність спільної програми та спеціальної підготовки; 

єдність поступовості збільшення навантаження і тенденцію до максимальних 

навантажень;волнообразность динаміки навантажень. 

Раціональне побудова циклів тренування має особливе значення нині, коли 

однією з найважливіших резервів вдосконалення системи тренування є оптимізація 

тренувального процесу за відносної стабілізації кількісних параметрів тренувальній 

роботи, досягли вже близько граничних розмірів. 



Загальні підходи фізичного тренування 

В цілому тренування може бути визначене в такий спосіб: "спланована і 

структурна безліч дій, що націлена на поліпшення базових фізичних якостей".  

Це визначення неповне, тому що ви повинні тренувати також і нефізичні якості, 

такі як тактичне бачення і психічні установки спортсмена.  

В першу чергу ми повинні указати фізичні якості, що доступні тренуванням. 

Ними є: - міцність (міцність, сила) обумовлена можливостями м’язів витримувати 

зростаюче навантаження; - сила витримки (витривалість) тіла. Це - властивості тіла 

продовжувати функціонувати, не дивлячись на втому, що неминуче настає після 

фізичної роботи.  

Ця властивість обумовлена адаптованістю м’язів і серцево-легеневої системи до 

тривалих тренувань; - швидкість, обумовлена взаємодією нервів і м’язів; - гнучкість, 

обумовлена гнучкістю м’язів, суглобів і будівлею наших зв'язувань. Неможливо 

користуватися однією з цих властивостей окремо.  

В деяких видах спорту, наприклад у важкій атлетиці,  наголос робиться на 

міцності. Але навіть важкоатлет повинний бути гнучким, інакше виникнуть перешкоди 

в деяких рухах, і ризик травми буде великим.  

Спринтери сподіваються на свою швидкість, але повинні бути міцними, як і 

гнучкими. 

В більшості видів спорту використовуються всі властивості, нехай і в різному 

ступені. 

Базові властивості не самостійні, а взаємозалежні. Атлет, здатний підняти важку 

вагу багато разів, має добре розвиту "силову витривалість". Якщо атлет може бігти 

швидко довгий час, то в нього гарна "швидкісна витривалість". Атлет, що відрізняється 

силою і швидкістю і силою у своїх рухах, має перевагу гарної розвининої системи 

"швидкість-сила". Але ніхто ніколи не стане чемпіоном на вузькій основі, однієї або 

двох комбінованих цих властивостей. Всі вони важливі для будь-якого спортсмена, 

хоча кожен спортсмен може володіти ними в різних пропорціях.  

Фізичні властивості атлетів чотирьох типів "зірки" показують шість базових 

властивостей, що зростають від середини графіка назовні, що з'єднують лінії, 

показують в якому ступені відповідні атлети мають ці властивості. 

Гімнаст - місцева витривалість, сила загальна витривалість, координація 

швидкість,гнучкість 

Культурист - місцева витривалість, сила, загальна витривалість, координація, 

швидкість, гнучкість 

Бігун - марафонец: місцева витривалість, сила, загальна витривалість, 

координація, швидкість, гнучкість 

Каратист - місцева витривалість, сила, загальна витривалість, координація, 

швидкість, гнучкість. 

Основні методичні підходи до фізичного тренування 

На жаль, деякі базові фізичні властивості протистоять один одному, коли їх 

необхідно поліпшувати на тренуваннях. Коли ви хочете підвищити вашу силу, шляхом 

підняття ваги і присвячуєте майже увесь ваш час цій меті, ваша витривалість 

понизиться. Разом з вашою швидкістю і гнучкістю. Або, якщо ви хочете підвищити 

вашу витривалість шляхом бігу на далекі дистанції, то, навпаки, неминуче зниження 

сили і гнучкості.  

Плануючи програму тренувань необхідно враховувати ряд умов: 

- обсяг вправ (наприклад, тривалість щоденного бігу, кількість підходів у 

тренуваннях з вагою тощо); 



- інтенсивність тренування (швидкість бігу, кількість ваги, що піднімається 

тощо); 

- частота тренувань (щоденне тренування, скільки спарингів в тиждень, біг 

щодня або двічі на тиждень);  

- баланс між типами тренувань, як і завжди важливий баланс між тренуваннями і 

відпочинком.  

Для спортсменів високого класу завжди існує небезпека перевтоми від 

тренувань, викликана великими навантаженнями без відпочинку. Тільки тренування 

достатньої інтенсивності можуть вести до поліпшення, але періоди відпочинку так само 

важливі для прогресу.  

Саме в цей період відновлюються сили, що витрачаються при тренувальних 

навантаженнях. Порядок становлення міцних і сильних, шляхом тренувань буде 

сприйматися організмом, якщо він розумний. Існують границі для організму, і шляхом 

ретельного дослідження кожен боєць і тренер повинні встановити, скільки він може, 

наприклад, бігати, скільки вправлятися з вагами і т.п. Це може бути визначено тільки 

при близькому спостереженні. 

Методи формування м’язів 

В основному можуть бути виділені три типи м'язових тканин: так звані "тканини 

повільної тяги", "тканини швидкої тяги" і тканини середнього типу, що складаються з 

двох попередніх. Тканини повільної тяги звичайно підходять для довгих вправ, з 

відносно низькою інтенсивністю, такі як біг на довгу дистанцію, плавання або їзда на 

велосипеді.  

Тканини швидкої тяги підходять для швидкого скорочення при високій 

інтенсивності, при піднятті ваг, спринті, нанесенні ударів руками і ногами. Пропорції 

тканин швидкої і повільної тяги визначаються народженням (генетично), але на 

композицію змішаного типу можна до визначеної міри вплинути шляхом тренувань. 

При тренуванні різкості (вибухової здатності) і сили пропорція "тканин швидкої тяги" 

буде зростати а "тканин повільної тяги" знижуватися. При тренуванні витривалості 

композиція змішаного типу буде мати зворотну пропорцію. Бігуни-марафонці мають 

тільки близько 20% тканин швидкого скорочення, спринтери часто 60%. Ці цифри 

визначаються як спадковістю, так і тренуванням, як підрозумівалося вище. Для карате 

невідомі такі цифри, але пропорції тканин швидкої тяги приблизно такі ж, як і в 

спринтерів, через вибухову природу нашого спорту. 

3. Програма тренувань 

Програма, тренувань повинна, бути пристосована до інтенсивності рухів 

очікуваних на турнірі і до рівня лактати, якого можна досягти. Пам’ятайте, що рівень 

нагромадження лактати характеризується рівнем крові від 2 до 4. В боксі відомий 

рівень лактати в 16 одиниць, що досить високо, в бігу на 1500 м цей рівень дорівнює 

22, що дуже високо в порівнянні з іншими видами спорту. Якщо вимірити рівень двох 

чемпіонів з боксу під час 12-раундного бою, то показання будуть ледве вище 15 

одиниць, тобто вони у відмінній формі і повинні бути здатні провести бій. Але якщо 

той же вимір провести відразу після бою в 12 раундів, у якому вони цілком виклалися, 

щоб виграти, рівень напевно досягне 22 одиниць, що характерно для бігуна на 

зазначену дистанцію. Рівні нагромадження лактати в кіокушин коливаються між 15 і 22 

одиницями, тобто використовується більша кількість груп мускулів у порівнянні з 

боксом (ноги), в той час як частота рухів менше ніж у бігу на 1500 м. Звичайно, остання 

хвилина фінального бою покаже дуже високий рівень. Тіло, по своїм природним 

властивостям, вимагає звільнення від лактатних концентрацій. Лактата убирається 

внутрішнім транспортером - кров'ю.  



Наше тіло, як і ми самі, ненавидить біль у м'язах і скутість, викликані високою 

концентрацією лактати. Цей "процес закісткування" має місце протягом години після 

того, як ми провели бій по кіокушин середньої тривалості. Але процес виведення в 

значній мірі прискорюється легкими вправами.Роблячи вправи, що вимагають 50% 

кисню, в плині напівгодини можна вивести накопичену під час бою лактату. Багато 

бійців дознаються про це без знання принципової теорії цього процесу: вони 

"залишаються розпаленілими". Трошки стрибків, трошки ударів руками і ногами : вони 

весь час піклуються про те, щоб їх кінцівки були в русі. Це має на увазі, що в першому 

колі великих турнірів, таких як чемпіонати Європи і світу, коли бої далеко ще не 

закінчені, необхідно цілком відпочити між боями. Звичайно, завжди рекомендується 

так зване "охолодження після бою". Охолодження прискорює виведення лактати і 

розслаблює м’язи. 

Ближче до фіналу, скажемо, останні 3 - 4 раунди, щоб бути відносно активним, 

рекомендується між сутичками прискорювати видалення лактати. Тепер ви розумієте 

важливість "охолодження". Навіть після турніру або тренування буде краще, якщо ви 

будете поступово сповільнювати рух, різка зупинка і нічого не роблення - це вірний 

спосіб придбання м'язового болю і закісткувалості наступного дня. Охолодження 

гарантує краще відновлення. 

Тренування витривалості 

В турнірах по карате, де тривалість боїв складає від 2 до 10 хвилин (4 раунди), 

після загальної витривалості важливу роль грає швидкісна витривалість. Чим довше ви 

зможете наносити удари ногами і руками, що відносно швидкі і технічно добре 

виглядають, тим більше у вас шансів перемогти - якщо не нокаутом, то, показуючи 

суддям свою перевагу. Витривалість може поліпшуватися шляхом тренування загальної 

і спеціальної витримки. Тренування загальної витримки спрямовані, на : - поліпшення 

аеробних процесів; - збільшення числа вуглеців які знаходяться в м’язах; - більш 

достатнє спалювання вуглеців і жирів; - збільшення здатності транспортувати кисень 

до м’язів ( мається на увазі розширення серця, збільшення обсягу крові, кількості малих 

артерій і т.п. - у загальному поліпшенні кровоносної системи, що доставляє кисень від 

легень до м'язових кліток). 

4. Характеристика розділів тренування (загальна фізична, спеціальна, техніко-

актически, психологічна, теоретична підготовка) 

Тренування є найважливішою частиною спортивної підготовки. Тільки в ній 

здійснюється формування спеціальних знань, навичок та вмінь, виховання фізичних 

якостей і підвищення функціональних можливостей організму спортсменок, виховання 

необхідних якостей особистості. Це педагогічний процес з різноманітними виховними, 

оздоровчими і освітніми завданнями. 

Основний зміст тренування відбивається у програмах з видів спорту для різних 

організаційних форм занять: для колективів фізичної культури, зля дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл та спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, для 

спортсменів вищих розрядів. 

У тренуванні виділяють наступні розділи: технічна, тактична, фізична, психічна, 

теоретична, інтегральна підготовка. Термін * підготовка "тут вживається у вузькому 

значенні в порівнянні з терміном" підготовка спортсмена ". Виділення сторін 

тренування умовно і робиться для зручності планування, контролю, вибору засобів, 

методів та ін. 

Технічна підготовка - це педагогічний процес, спрямований на оволодіння 

специфічними для кожного виду спорту руховими діями. 

Навчання спортивній техніці починається в дитячо-юнацькому віці. У міру 

збільшення віку та спортивної майстерності техніка вдосконалюється з урахуванням 



індивідуальних особливостей спортсмена. У кінцевому рахунку повинно бути 

сформовано рухове уміння, що дозволяє домагатися максимального ефекту в різних 

умовах. 

Тактична підготовка - педагогічний процес, спрямований на оволодіння 

раціональними формами ведення змагальної боротьби. Вона включає в себе вивчення 

закономірностей змагальної діяльності, правил а положень в конкретному виді спорту, 

загальних положень сучасної вітчизняної та за-рубіжної тактики спортсменів, своїх 

суперників; освоєння умінь будувати свою тактику в майбутніх змаганнях; 

моделювання необхідних умов у тре-нуванні і контрольнихзмаганнях для практичного 

оволодіння тактичними побудовами. 

Фізична підготовка - це педагогічний процес, спрямований на виховання 

фізичних якостей і розвиток функціональних можливостей, що створюють сприятливі 

умови для вдосконалення всіх сторін підготовки. Вона підрозділяється на загальну і 

спеціальну. У завдання загальної фізичної підготовки входить сприяння зміцненню 

здоров'я і гармонійному фізичному розвитку і вдосконаленню життєво важливих 

рухових навичок. У завдання спеціальної фізичної підготовки входить виховання 

фізичних якостей, специфічних для даного виду спорту. 

Психічна підготовка - педагогічний процес, спрямований на виховання 

особистості спортсмена, його моральних і вольових якостей. Вона здійснюється на 

всьому протязі багаторічної підготовки на тренувальних заняттях, навчально-

тренувальних зборах, змаганнях. Ця робота тісно пов'язана з виховною роботою тих 

установ, в яких спортсмен навчається або працює. 

Теоретична підготовка - це педагогічний процес підвищення ідейно-

теоретичного рівня спортсмена, озброєння його певними знаннями і вміннями 

використовувати їх в тренувальних заняттях і змаганнях. Вона здійснюється на всьому 

протязі підготовки спортсменів. Вимоги у спорті настільки зросли, що без глибоких 

знань розраховувати на високі спортивні показники не можна. Недооцінка теоретичної 

підготовки призво-дить до нерозуміння суті виконуваного тренувального завдання. 

Нерозуміння породжує п активність, механічне повторення вправ. 

Інтегральна підготовка - педагогічний процес, спрямований на те, щоб 

спортсмен вмів цілісно реалізовувати в змагальної діяльності всі розділи тренування. 

Цим обумовлені завдання інтегральної підготов-ки: здійснення зв'язку між усіма 

розділами підготовки і реалізації її в зма-гальної діяльності; досягнення стабільності 

дій спортсменів в складних умовах змагань, які є вищою формою інтегральної 

підготовки.  

5. Характеристика зон інтенсивності в тренуванні (аеробної, анаеробної, 

змішаної), їх місце у розвитку фізичних якостей 

Частота серцевих скорочень (ЧСС) вельми інформативно відбиває вплив різних 

навантажень: фізичної, терморегуляторний, нервово-емоційним та ін Зміна величини 

пульсу чітко характеризує змінну величину функціонального напруження організму в 

процесі виконання тренувальних і змагальних навантажень. Тому при лікарському, 

педагогічному контролі і самоконтролі оперативна пульсометрія, тобто, швидке 

визначення ЧСС за даними короткочасного одиничного підрахунку, вкрай необхідна. 

Пульс вимірюється як у стані спокою, так і перед навантаженням (стан 

організму перед роботою), відразу після неї (ступінь напруги організму від впливу 

навантаження), а також деякий час по тому (визначення швидкості відновлення 

організму). 

Існує кілька методів вимірювання пульсу. Найбільш простий з них - 

пальпаторно - це промацування і підрахунок пульсових хвиль на сонній, скроневої або 

інших доступних для пальпації артеріях. Найчастіше визначають частоту пульсу на 



променевій артерії біля основи великого пальця. Після інтенсивного навантаження, що 

супроводжується почастішанням пульсу до 170 удар / хв і вище, більш достовірним 

буде підрахунок серцебиття в області верхівкового поштовху серця - в районі п'ятого 

міжребер'я. Необхідно знайти в себе місце виразною пульсації і підрахувати пульс за 10 

с. Результат множиться на 6, і це дає наближене значення ЧСС в хвилину. 

Розрізняють три тренувальні зони, які можуть бути визначені по пуль-су: 

аеробну, аеробно-анаеробну (змішану) та анаеробну. 

Аеробна зона. Частота пульсу в аеробній зоні не перевищує 150 уд / хв, у 

противному випадку потужність роботи перевищить можливості організму в доставці 

кисню і запити в ньому не будуть задоволені. 

Верхня межа аеробної зони (ЧСС - 150 уд / хв) - це усереднений показник. У 

залежності від віку та рівня підготовленості що займаються недолік кисню може 

виявитися при деякому відхилення від цієї величини. 

Для початківців займаються верхня межа аеробної зони може бути обчислена за 

формулою, запропонованої Хольманом (1963 г): 

ЧСС = 180 уд / хв - вік (в роках). 

У підготовлених займаються недолік кисню починає виявлятися при більш 

високій ЧСС. Тому до отриманої за формулою (1) величиною додають ще 5-10 ударів 

пульсу. 

Нижня межа аеробної зони, як, втім, і верхня, встановлюється з урахуванням 

завдань, які ставить людина, і можливостей його організму. Проте слід мати на увазі, 

що заняття, під час якого пульс не перевищує 110 уд / хв, недостатньо ефективно 

вирішує завдання оздоровлення. Ця величина і може бути прийнята за мінімальну. 

У аеробній зоні виділяють три ступені, де в залежності від інтенсивності вправи 

і ЧСС вирішуються ті чи інші завдання оздоровлення. 

I ступінь - реабілітаційно-відновлювальна, ЧСС - 110-120 уд / хв. Заняття при 

такому пульсі використовуються: 

• підготовленими студентами для відновлення організму після великих 

навантажень аеробного та анаеробного характеру; 

• займаються, мають відхилення в діяльності серцево-судинної системи; 

• ослабленими людьми як відновлення і підтримання рівня підготовленості.  

II ступінь - підтримуюча, ЧСС - 130-140 уд / хв. Використовується для розвитку 

(початківці займаються) і підтримки (підготовлені займаються) аеробних можливостей. 

III ступінь - розвиваюча, ЧСС - 144-156 уд / хв. Використовується підго-

товленими студентами для підвищення аеробних здібностей. 

Аеробно-анаеробна (змішана) зона. Частота серцебиття в аеробно-анаеробній 

зоні - 150-170 уд / хв, індивідуальні особливості студентів можуть вносити в ці 

величини деякі уточнення. 

Анаеробна зона. Досягнувши рівня максимального споживання кисню (нижня 

межа анаеробної зони), організм переходить переважно на анаеробний (безкисневий) 

спосіб енергозабезпечення м'язових скорочень. Пульс під час виконання вправ у цій 

зоні перевищує 180 - 190 уд / хв, утворюється значна кількість молочної кислоти, що 

ускладнює обмінні процеси і може змусити людину припинити заняття або знизити 

навантаження. 

Анаеробна тренувальна зона використовується головним чином професійними 

спортсменами при підготовці до змагань. Завдання оздоровлення, корекціїфігури та ін 

успішно вирішуються в аеробній зоні. Підготовлені займаються, не мають відхилень у 

стані серцево-судинної системи, можуть використовувати для тренувань кордон 

аеробної та змішаної зон або виконувати роботу трохи більшої потужності, коли 

збільшення концентрації молочної кислоти в крові незначне.  



6. Гігієна та харчування спортсмена 

Особиста гігієна включає в себе раціональний добовий режим; догляд за тілом 

та порожниною рота; відмова від шкідливих звичок. Виконання вимог особистої гігієни 

має не тільки індивідуальне, але й соціальне значення, так як нехтування ними може 

призвести до поширення захворювань у колективі. 

Догляд за тілом. Догляд за тілом включає в себе гігієнічні заходи щодо догляду 

за шкірою, руками, ногами і ін. 

Догляд за шкірою. Шкірні покриви виконують різно-манітні фізіологічні 

функції: захист внутрішнього середовища організму, виділення продуктів обміну і 

розпаду, теплорегуляцію, тому здоров'я людини, його працездатність і опірність різним 

захворюванням багато в чому залежать від стану шкіри тіла. Основа догляду за шкірою 

- регулярне миття гарячою водою з милом і мочалкою не рідше одного разу на 4-5 днів 

(душ, ванна, лазня). Після цього обов'язково змінюється натільна білизна. Найбільш 

забруднюються ділянки тіла (обличчя, шия тощо) необхідно мити з милом щодня 

вранці і ввечері. 

При заняттях фізичними вправами шкіра забруднюється більше, ніж зазвичай, 

тому після тренування слід обов'язково приймати теплий душ. Він не тільки добре 

очищає шкіру, але і надає сприятливу дію на нервову і серцево-судинну системи, 

підвищує обмін речовин і покращує відновні процеси. Після душу необхідно добре 

розтерти тіло рушником і зробити легкий масаж основних м'язових груп. 

Догляд за руками вимагає особливої уваги, так як знаходяться на них патогенні 

мікроби, а іноді і яйця гельмінтів можуть переноситися на продукти харчування і 

посуд. Особливо багато мікробів (близько 95%) накопичується під нігтями. Після 

відвідування туалету, виконання різних робіт і перед їжею слід обов'язково мити руки з 

милом. 

В результаті виконання фізичних вправ на руках можуть з'явитися мозолі, які є 

фізіологічним пристосуванням тканин до тривалого тиску предметами. Мозолі 

рекомендується видаляти за допомогою пемзи. З метою запобігання їхньому 

виникненню використовують різні захисні пристосування для долонь. 

Догляд за ногами повинен здійснюватися систематично. Це особливо необхідно 

при їх підвищеної пітливості, що сприяє появі потертостей, місцевих запальних 

процесів і мозолів. Тому необхідно щодня на ніч мити ноги з милом, часто міняти 

шкарпетки. 

При появі сухих мозолів їх слід своєчасно видаляти з допомогою мозольного 

пластиру або мозольний рідини. З метою профілактики грибкових захворювань слід 

користуватися тільки своїми речами, в роздягальнях і душових потрібно користуватися 

індивідуальними капцями. Після миття ніг у громадському місці слід насухо витирати 

стопи і міжпальцеві проміжки. 

Одяг та взуття, спеціально призначені для занять фізичними вправами, повинні 

забезпечувати сприятливі умови життєдіяльності організму в різних метеорологічних 

умовах і відповідати правилам гігієни. 

Гігієнічні вимоги до спортивного одягу. Вона повинна підтримувати оптимальне 

теплове рівновагу організму під час занять фізичними вправами, бути легкою, зручною, 

не утрудняти рухів, відповідати за зростом і повноті, захищати від травм і механічних 

пошкоджень. Важливе значення мають теплозахисні властивості одягу, її гігієнічні 

властивості, а також гігієнічні властивості тканин, з яких вона виготовляється 

(повітропроникність, паропроникність, випаровуваність, водомісткість, 

гидроскопичности, гнучкість, сминаемость та ін.)  

Теплозахисні властивості одягу залежать насамперед від тепло-провідності 

тканин, які, у свою чергу, залежать від пористості, структу-ри тканини, виду волокон та 



їх переплетення. Великий пористістю мають хутра, вовна і фланель. Хорошими 

теплозахисними властивостями володіють вироби з лавсану, нітронів, 

полівінілхлоридних волокон.  

Повітропроникність забезпечує підтримку теплового балансу з навко-лишнім 

середовищем і видалення з пододежном простору вуглекислоти, вологи і шкірних 

виділень. При недостатній вентиляції погіршуються самопочуття і працездатність. 

Доброю повітропроникністю володіють пористі і товсті вовняні, сукняні, трикотажні 

тканини. Непогано пропускають повітря вироби з лавсану і хлорину.  

Низькою повітропроникністю володіють вироби із щільних бавовняних і лляних 

тканин, капрону і інших синтетичних волокон. Тканини, покриті різними водотривкими 

матеріалами, а також прогумована одяг пір не мають і, отже, повністю виключають 

повітрообмін. Такий одяг добре захищає від вітру і дощу і повинна використовуватися 

лише в подібних випадках. 

Паропроникність - здатність пропускати водяні пари як зсередини, так і зовні. 

Вона залежить від товщини і пористості матеріалу і повинна забезпечувати збереження 

нормального теплообміну і виділення газоподібних продуктів життєдіяльності.  

Випаровуваність - здатність віддавати вологу шляхом випаровування. Вовна 

втрачає воду повільніше, ніж бавовняна тканина, тому і менше охо-лоджує тіло. Це 

властивість особливо важливо враховувати при спортивних навантаженнях в умовах 

високої температури повітря. 

Водомісткість - здатність матеріалу затримувати вологу. При намоканні одягу 

збільшується її теплопровідність. Теплопровідність змочених вовняних тканин зростає 

в 1,6-2,2 рази, а бавовняних в 3-4 рази, тому одяг після дощу або просочування потім 

сильніше охолоджує тіло. 

Намокла тканина стає менш повітропроникною. Щільне білизна майже зовсім не 

пропускає повітря, а у трикотажу повітропроникність зменшується всього на 30%.  

Гігроскопічність - властивість тканин адсорбувати на своїй поверхні пари з 

навколишнього повітря, поглинати піт і вологу. Це особливо важливо для забезпечення 

нормального теплообміну. Висока гігроскопічність матеріалів дозволяє поглинати 

випаровується піт з поверхні шкіри під час виконання фізичних вправ, одночасно 

зберігаючи на достатньому рівні теплозахисні властивості. Найвищою гігроскопічністю 

мають вовняні тканини. Хорошу гігроскопічність мають і трикотажні вироби з 

натуральних волокон. Більшість синтетичних тканин (капрон, нейлон та ін) 

негігроскопічні. 

Гнучкість тканин залежить від переплетення і щільності. Трикотаж во-лодіє 

найбільшою гнучкістю, тому що нитки полотна нефіксованим і рухливі відносно один 

одного. Для спортивних виробів необхідний як можна більш м'який і гнучкий матеріал.  

В даний час у спортивному одязі широко використовуються тканини з штучних 

волокон і синтетичних матеріалів. Синтетичні тканини відносно дешеві і володіють 

рядом цінних властивостей: легкістю, міцністю, стійкістю до різних впливів. 

Основними недоліками більшості з них є низькі гігроскопічність, здатність 

електризуватися і ін. 

Одяг займається зазвичай складається з майки і трусів, а також бавовняного або 

вовняного трикотажного костюма. Під час занять у зимовий час застосовується 

спортивний одяг з високими теплозахисними та вітрозахисні властивості. Зазвичай це 

бавовняну білизну, вовняний костюм або светр з брюками, шапочка. При сильному 

вітрі зверху надівається вітрозахисний куртка. Різні види спортивного одягу із 

синтетичних тканин рекомендується застосовувати лише для захисту від вітру, дощу, 

снігу і т.п. Негігієнічно користуватися спортивним одягом у повсякденному житті.  



Гігієнічні вимоги до спортивного взуття. Вони багато в чому збігаються з 

вимогами до спортивного одягу. Спортивне взуття повинна бути зручним, легким, 

міцної, м'якою і еластичною. Вона повинна мати добру водотривкість, достатню 

вентилюється, після зволоження не втрачати гнучкості і не змінювати форму і розміри. 

Спортивне взуття повинна відповідати погодним умовам і особливостям занять різними 

видами фізичних вправ. 

Матеріали взуття повинні бути міцними, мати поганий теплопровідністю (для 

зимового взуття), хорошою повітропроникністю, захищати від вогкості, охолодження і 

механічних впливів. Конструкція взуття повинна мати його достатню вентиляцію, що 

запобігає перегрівання стоп і пітливість. Всі наведені гігієнічні вимоги взаємопов'язані 

і можуть бути об'єднані в одне комплексне вимога - конструкція і матеріал взуття при 

носінні повинні забезпечувати оптимальний мікроклімат навколо ніг людини: 

температура 21-33 0С, вологість 60-73% (у взуття з натуральної шкіри - 64,3% ), вміст 

вуглекислоти - 0,8%. 

Важливе значення має форма спортивного взуття. Вона повинна рівномірно 

облягати стопу, фіксувати її форму, не здавлювати м'які тканини стопи; не завдавати 

болю як у стані спокою, так і при русі, не обмежувати рухи в суглобах, а також 

забезпечувати максимальну свободу рухів. Шкарпеткова частина спортивного взуття 

по довжині, ширині і висоті повинна створювати можливість вільного руху пальців. 

Подсводная частина взуття повинна відповідати подовжньому склепіння стопи і 

володіти амортизаційними властивостями. П'яткова частина взуття повинна 

створювати гніздо для п'яти, рівномірно її обхвачувати, що забезпечує їй стійке 

положення.  

Матеріали спортивного взуття повинні мати здатність приймати і зберігати 

форму стопи під впливом зовнішніх впливів без значних змін внутрішньої форми і 

зовнішнього вигляду. 

Спортивне взуття повинна мати мінімальну масу, а її низ володіти 

амортизуючою здатністю, тобто, послаблювати силу ударів при русі: при сприйнятті 

навантаження частина її поглинати, а частина розосереджувати за площею опори.  

Дуже важливо повну відповідність взуття спортсмена розмірами стопи. Так, 

обмеження рухливості пальців стопи у взутті із звуженою шкарпеткової частиною 

призводить до великих зусиль при бігу, зменшення стійкості, до швидкого 

охолодження через порушення кровообігу (особливо взимку).  

Недостатня довжина взуття призводить до згинання пальців стопи, до натирання 

їх взуттям. У надмірно вільної взуття стопа втрачає стійкість, може піддаватися 

пошкоджень зв'язкового апарату і суглобів. 

Нераціональна форма стелечной поверхні подсводной частини часто викликає 

хронічне стомлення м'язів, що підтримують склепіння стопи, що може призвести до 

плоскостопості, а недостатня амортизаційна здатність посилює струс організму 

спортсмена при бігу і стрибках. 

Для виготовлення спортивного взуття застосовуються різні матеріали: шкіра, її 

замінники, гума та ін Кращим матеріалом для верху взуття вва-жається натуральна 

шкіра. Вона міцна, досить м'яка і еластична, добре захищає від вогкості і механічних 

пошкоджень, малотеплопроводна, забезпечує необхідне випаровування поту, має 

здатність зберігати форму і розміри після зволоження і подальшого висушування. 

7. Спорт в системі формування особистості 

Актуальність цієї публікації полягає в тому, що однією із сторін фізичного 

виховання є цілеспрямований вплив на комплекс природних властивостей організму, 

який належить до фізичних якостей людини і нерозривно пов’язаний з розумовими 

здібностями та можливостями студентської молоді. За допомогою фізичних вправ та 



інших засобів фізичного виховання можна в певному діапазоні змінювати 

функціональний стан організму, що веде до прогресивних адаптаційних змін у ньому, 

насамперед, до адаптації з основного напрямку – отримання знань студентами у 

процесі навчання у вищому навчальному закладі. Метою публікації є визначення рівня 

впливу фізичного розвитку студентів на активність їх життєдіяльності (вплив 

фізичного виховання на організм студентів).  

У відповідності з актуальністю та метою статтю спрямовано на вирішення таких 

завдань: 1) дослідити вплив фізичного виховання на організм студентів; 2) визначити 

залежність їх життєдіяльності та активності від рівня фізичного розвитку студентів. 

Вважаємо за необхідне зазначити, що період оновлення нашого суспільства 

вимагає від вищої школи значного підвищення якості навчально-виховного процесу на 

всіх його напрямках. Демократизація та гуманізація вищої школи визначають основний 

стратегічний орієнтир діяльності всіх підрозділів ВНЗ – виховання гармонійної 

особистості студента, розвиток його творчих можливостей. У майбутньому людині 

належить розв’язати багато важливих питань технічного, біологічного, соціального 

змісту, а це потребує більшого посилення розумової і творчої активності (активності 

життєдіяльності). 

В останній час велику стурбованість викликає той факт, що на фоні 

інтенсифікації освіти, зросту кількості інформації, зростання вимог до якості навчання, 

зменшується кількість годин з фізичного виховання.  

Але, в контексті вищесказаного, можна вважати, що проблема розвитку фізичної 

культури як феномену нерозривно пов’язана з проблемою формування фізичної 

культури особистості. У свою чергу, проблема формування особистості у сфері 

фізичної культури є проблемою вдосконалення основ фізкультурної освіти. І, оскільки 

останнім часом накопичено цілу низку науково-педагогічних суперечностей, здійснити 

перехід до процесу об’єктивного розвитку фізичної культури особистості без їх 

вирішення навряд чи є можливим. Виділяючи ці суперечності, можна зосередити увагу 

на наступному: 

– у науково-методичних підходах постійно присутня дилема у визначенні 

функціональної спрямованості навчального предметуфізкультурної освіти: пріоритет 

біологічного чи соціального розвитку студента, акцент на навчанні руховим діям або 

вихованні фізичних якостей, формування потреб займатися спортом або самостійними 

формами фізичної культури;  

– повсякденна педагогічна практика здійснюється без чіткої, науково 

обґрунтованої цілеспрямованої настанови на активне засвоєння студентами цінностей 

фізичної культури, які замінюються настановами на вдосконалення фізичного статусу 

студента;  

– навчальним програмам притаманна дискретність і розрізненість змісту 

матеріалу, відсутність поетапного оволодіння ним у різні вікові періоди (продовження 

вивчення матеріалу з фізичного виховання), що здебільшого пояснює недостатнє 

розуміння того, що фізична культура як аспект культури є цілісним вихованням, яке не 

допускає формування частково фізично культурного чи частково фізично 

некультурного студента.  

Фізичне виховання, як складова частина системи виховання майбутніх 

спеціалістів, повинне вдосконалюватись у руслі сучасної концепції розвитку вищої 

школи.  

Фізичне виховання є головним напрямком впровадження фізичної культури і 

становить органічну частину загального виховання, покликану забезпечувати розвиток 

фізичних, морально-вольових та професійно- прикладних навичок студентів вищих 

навчальних закладів.  



У фізичному вихованні розрізняють дві нерозривно пов’язані сторони: фізичну 

освіту та сприяння розвитку фізичних якостей. Фізична освіта – педагогічний процес, 

який спрямований на формування спеціальних знань, навиків, а також на розвиток 

різнобоких фізичних здібностей людини. Як і освіта в цілому, вона є загальною і 

довічною категорією соціального життя особистості і суспільства ... Подібно до того, як 

у процесі освіти людей здійснюється їх виховання, так під час фізичної освіти 

здійснюється фізичне виховання – формування потреби в заняттях фізичними вправами 

з метою всебічного розвитку особистості, формування позитивного ставлення до 

фізичної культури, вироблення ціннісних орієнтацій, переконань, соціальних якостей, 

які пов’язані з фізичним розвитком людей, зміцненні їх здоров’я, фізичної 

підготовленості до виконання соціальних обов’язків. Ця сторона фізичного виховання 

має першорядне значення для раціонального використання людиною своїх рухових 

можливостей у активності життєдіяльності. 

Фізичні вправи – рух або дія, які використовують з метою розвитку фізичних 

якостей, внутрішніх органів і систем рухових навиків. Цей засіб фізичного 

самовдосконалення, перетворення людини, його біологічної, інтелектуальної, 

емоціональної та соціальної суті. Це також і засіб фізичного розвитку людини. Фізичні 

вправи є основним засобом усіх видів фізичної культури. Фізичними вправами 

називаються лише ті рухові дії, що спрямовані на вирішення завдань фізичного 

виховання і підпорядковані його закономірностями. Ходьба лише тоді набуває 

значення адекватного засобу фізичного виховання, коли їй надаються раціональні 

форми і коли її вплив на організм буде забезпечувати виховання фізичних якостей.  

Другою стороною фізичного виховання є цілеспрямований вплив на комплекс 

природних властивостей організму, що належить до фізичних якостей людини. За 

допомогою фізичних вправ та інших засобів фізичного виховання можна у певному 

діапазоні змінювати функціональний стан організму. Зазначимо певні адаптаційні 

зміни, що відбуваються в організмі людини під впливом постійних фізичних 

навантажень у різних важливих відділах і органах тіла: поліпшення самопочуття; 

покращення настрою; благодійний вплив на всі системи організму, а саме: на м’язи 

(збільшення сили м’язів, під впливом навантажень удосконалюється кровопостачання, 

відкриваються резервні капіляри, нарощується обсяг м’язів, посилюється трофічний 

апарат м’язів, зростає поверхня прикріплення м’язів до кісток, таким чином, 

скорочується м’язова частина і подовжується зв’язкова); на кістки (реагує на фізичне 

навантаження збільшенням кісткової маси); на серцево-судинну систему (зміцнюється 

функція серця, посилюється систолічний об’єм крові (від 50-70 мл крові до 90-110 мл у 

спокої, до 150-200мл при великих фізичних навантаженнях), зменшується частота 

серцевого скорочення, збільшуючи час відпочинку (діастола), під час якого серце 

отримує збагачену киснем артеріальну кров (від 72-84 до 60-36 ударів за хвилину), 

дужчає серцевий м’яз, зростає обсяг циркулюючої крові (від 1-1,5 до 5-6 літрів), 

прибуває кровообіг в десятки разів, багатократно прибільшується кількість працюючих 

капілярів, обсяг обміну речовин з використанням кисню збільшується в десятки разів); 

на систему дихання (зростає кількість альвеол в легенях (на 15-20%), удосконалюється 

дихальний апарат, збільшуються резерви дихального апарату (життєвий об’єм легень 

прибуває до 7-8,1-8,7 літрів), нарощується максимальне споживання кисню (на 20-

30%), зменшується частота дихання, стаючи більш економною,  збільшується 

вентиляція легень, що супроводжується підвищенням аерації, зміцнюючи тканину 

легень, підвищена аерація цілюще впливає при лікуванні деяких захворювань, 

нарощується амплітуда руху діафрагми, що благодійно впливає на внутрішні органи, 

діафрагма під час активних рухів стає додатковим (допоміжним) органом кровообігу 

органів травлення, діафрагма виконує своєрідний м’який масаж внутрішніх органів 



(органів травлення), що дає змогу використовувати дихальну гімнастику при лікуванні 

органів травлення (шлунку, печінки, багато інших негараздів шлункової порожнини)); 

благодійно впливають на роботу мозку – найактивніший споживач енергії, це має свій 

прояв в інтенсивному використанні ним кисню; покращує загальний обмін речовин, 

збільшуючи кількість процесів оновлення; дає змогу контролювати вагу тіла, 

зменшуючи жировий шар; поліпшується стан шкіри, що дає змогу формувати статуру 

тіла, позитивно впливати на процеси виведення з організму шкідливих речовин; 

покращуются координаційні здібності, поліпшується емоційний стан, зростає 

спритність, збільшується сила, покращується витривалість організму, збільшується 

стійкість організму до інфекційних захворювань, загартовується організм, з’являється 

задоволення м’язового скорочення.  

Впливаючи таким чином на фізичні якості, при певних умовах досягають 

суттєвої зміни рівня і спрямованості їх розвитку. Це виражається в прогресуванні тих 

або інших рухових здібностей (силових, швидкісних та ін.), підвищенні загального 

рівня працездатності, зміцненні здоров’я. 

Відомо, що вікові періоди розвитку індивідуума змінюються протягом життя 

послідовно, набуваючи певних рис залежно від всієї сукупності природних і суспільних 

умов життя. Фізичний розвиток – процес зміни форми і функції (морфофункціональних 

властивостей) організму людини протягом її індивідуального життя, або сукупність 

ознак, що характеризують “фізичний стан” організму на тому чи іншому етапі його 

фізичного розвитку (показники зросту, ваги, окружності тіла, спірометрія, 

динамометрія та ін.) це суто спеціальне (антропометричне) тлумачення “фізичного 

розвитку”  потрібно відрізняти від сформульованого вище загального визначення.  

Фізичний розвиток характеризується, перш за все, суттєвими змінами 

функціональних можливостей організму в певні періоди вікового розвитку, які 

виражаються в зміні окремих фізичних якостей і загальному рівні фізичної 

працездатності. Зовнішніми показниками фізичного розвитку є зміни просторових 

параметрів і маси тіла.  

Залежно від умов і факторів, що впливають на фізичний розвиток, він може бути 

всебічним і гармонійним або обмеженим і дисгармонійним. Знаючи і вміло 

використовуючи об’єктивні закономірності фізичного розвитку людини, його можна 

спрямувати в оптимальну для особи і суспільства напрямку, забезпечити гармонійне 

вдосконалення форм і функцій організму, підвищити працездатність і таке інше.  

Ці можливості доцільного керування фізичним розвитком реалізуються, при 

певних умовах і в певних межах, у процесі фізичного виховання.  

Фізичне виховання – педагогічний процес, спрямований на фізичне і духовне 

вдосконалення людини, оволодіння нею систематизованими знаннями, фізичними 

вправами та способами їх самостійного використання протягом всього життя.  

Вважаємо за необхідне також зазначити фактори, які визначають вплив фізичних 

вправ. Фізичні вправи самі по собі не характеризуються якимись постійними 

властивостями. Одна і та ж фізична вправа може призвести до різних ефектів, і 

навпаки, різні фізичні вправи можуть призвести до однакового результату. Це 

обумовлено багатьма факторами: одним із найважливіших є особисті характеристики 

викладача й студента. Процес навчання двосторонній, тому вплив фізичних вправ 

залежить від індивідуальних особливостей викладача і студента (від моральних якостей 

та інтелекту, від рівня знань, умінь та фізичного розвитку, від зацікавленості, 

активності та ін.); наукові фактори характеризують міру пізнання людиною 

закономірностей фізичного виховання. Чим глибше розроблені педагогічні, фізіологічні 

і біомеханічні особливості фізичних вправ, тим ефективнішеможна їх використовувати 

для вирішення педагогічних завдань; методичні фактори об’єднують велику групу 



вимог, яких необхідно дотримуватись при використанні фізичних вправ (дозування 

фізичних вправ; вплив післядії попередньої вправи на наступну як на підвищення, так і 

на зниження якості її виконання та ін.); санітарно-гігієнічні фактори мають вирішальне 

значення в реалізації завдань оздоровчої спрямованості фізичних вправ. Фізичні вправи 

мають позитивний вплив на людину тільки за умови правильного збалансованого 

харчування, відпочинку та дотримання санітарних норм місць занять; метеорологічні 

фактори (вологість, температура повітря, атмосферний тиск, сила вітру) також 

впливають на організм людини і на сприйняття тої чи іншої вправи; вплив також мають 

матеріальні умови їх виконання (спортивні споруди, інвентар, одяг, взуття та ін).  

Висновок 
Спорт - історично сформована людська діяльність, що базується на змаганнях і 

продукує переможця, спортивні досягнення. Самою сутністю спорту є прагнення 

людини до найвищих спортивних результатів. Цей принцип стимулює пошук найбільш 

ефективних засобів і методів, поглиблену спеціалізацію, цілорічну та багаторічну 

роботу і т.д.  

Єдність загальної та спеціальної підготовки. Загальна (всебічна) підготовка 

(фізична, технічна) передує поглибленої спортивної спеціалізації і супроводжує їй на 

всьому протязі багаторічних занять, створюючи передумови для спеціалізації.  

Безперервність тренувального процесу. Цей принцип передбачає багаторічну і 

цілорічну тренування при регулярності занять протягом всього періоду активних занять 

спортом. Кількість тренувальних занять, їх зміст, характер навантаження повинні 

забезпечувати зростання майстерності спортсменів.  

Поступове і максимальне збільшення навантажень. Цей принцип обумовлений 

необхідністю готувати спортсменів до гранично "мобілізації сил під час змаганні. У 

процесі тренувальних занятті поступово ускладнюють завдання протягом року та низки 

років, систематично використовуючи граничні навантаження. Збільшення 

навантаження досягається за рахунок різних її параметрів.  

Хвилеподібний зміну навантаження. Хвилеподібний характер навантажень 

заснований на закономірностях втоми і відновлення, що вимагають чергування 

навантажень і відпочинку, зміни величин і характеру навантажень у малих, середніх і 

великих циклах тренування.  

Циклічність тренувального процесу. Цей принцип полягає в систематичному 

повторенні щодо закінчених структурних його одиниць: тренувальних завдань і занять 

малих, середніх і великих циклів. 

У контексті вищесказаного доходимо висновку, що опанування механізмами 

оптимізуючого впливу конкретних форм та видів фізичних вправ на фізичну і розумову 

працездатність значно розширюють можливості викладача фізичного виховання, 

допоможуть йому не тільки підвищувати рівень фізичного розвитку студентів, а й 

коригувати рейтинг успішності навчання.  

Також зазначимо, що при оптимальному поєднанні фізичної і розумової праці 

формується людина без особливих фізіологічних відхилень, яка спроможна вести 

здоровий спосіб життя і прагне до повної гармонії.  
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