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План 

1. Сила та її прояви в різних видах легкої атлетики, фізіологічні 

механізми, методика розвитку. 

2. Швидкість (бистрість) та її прояви у різних видах легкої атлетики, 

фізіологічні механізми, методика розвитку. Контроль за розвитком 

сили та швидкості. 

3. Витривалість та її прояви у різних видах легкої атлетики, фізіологічні 

механізми, методика розвитку. 

4. Гнучкість, спритність та відчуття рівноваги і їх прояви у різних видах 

легкої атлетики, фізіологічні механізми, методика розвитку. 

5. Контроль за розвитком гнучкості, спритності, відчуття рівноваги. 

6. Взаємозв’язок та взаємозалежність прояву рухових якостей у 

легкоатлетів. 

 

 

1. Сила та її прояви в різних видах легкої атлетики, фізіологічні 

механізми, методика розвитку 
 

Під силою людини слід розуміти її здатність долати опір чи протидіяти 

йому за рахунок діяльності м’язів (Платонов В.М.,1997). 

Різноманітність сили приводить до визначення основних різновидів 

силових якостей: максимальна сила, швидкісна сила, вибухова сила, силова 

витривалість. 

При розвитку сили особливо слід дотримуватися правил техніки безпеки 

та методичних порад щодо застосування тих чи інших засобів. Важливою 

запорукою доцільного розвитку силових якостей є дотримання раціонального 

поєднання напруження м»язів та відпочинку.  

Задля контролю за станом здоров’я та станом розвитку силових якостей 

слід якнайчастіше застосовувати фізіологічні методики та педагогічні тести, які 

дозволяють визначити доцільність використання тих чи інших засобів та 

методів. Часте захоплення тим чи іншим засобом чи методом приводить до 

перенавантаження як ЦНС, так і всього рухового апарату. 

Необхідно обережно розвивати силу як в дітей молодшого та середнього 

шкільного віку, так і в дівчаток та жінок. Тут слід дотримуатися основних 

методичних принципів щодо занять з розвитку сили, а саме: доступності, 

систематичності, поступовості, індивідуальності тощо. Врахування 

сенситивних періодів з розвитку фізичних якостей надійно допоможуть 

пришвидшити процес розвитку сили.  

У різних видах легкої атлетики проявляються різні види сили та всі вони 

розвиваються в ізотонічному режимі. Задля прояву певної сили людині слід 

включити в роботу необхідну кількість м’язових волокон. До цього 

підключається ЦНС, яка передає імпульси збудження через мотонейрони та 

аксони до м»язових волокон. Для того, аби краще зрозуміти даний процес 

наведемо такий приклад: нам необхідно підняти чайник, який, на нашу думку, 

заповнений водою (насправді він пустий), ми приклали силу значно більшу і 
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тому наша рука з чайником досить швидко піднялася. Даний приклад свідчить 

про зв’язок ЦНС із м’язами. 

Сила є інтегральною руховою якістю, від якої у тій чи іншій мірі 

залежить прояв усіх інших рухових якостей (Линець М.М., 1997). Так, 

визначення сили можна знайти у механіці, де сила виражає міру взаємодії тіл та 

причину їх руху (на тіло масою m діє сила F); у фізіології, де сила – це 

максимальне напруження м’язів, яке вони здатні розвинути; у теоріїї ФВ сила 

виступає як одна із якісних характеристик довільних рухів людини,що 

спрямовані на вирішення конкретних завдань. Поєднавши дані поняття. Можна 

прийти до наступного: 

С И Л А, як рухова якість людини – це її здатність долати певний опір або 

протидіяти йому. Опором виступають:  

 земне тяжіння,  

 реакція опори при взаємодії з нею,  

 опір навколишнього середовища,  

 маса обтяжень предметів, власного тіла чи тіла партнера.  

Чим більший опір здатна долати людина, тим вона сильніша. 

Максимальна сила – це найбільші можливості, які може проявити 

спортсмен при максимальному довільному м»язевому скороченні. Її не слід 

ототожнювати з абсолютною силою, яка відображає резервні можливості 

нервово-м’язевої системи. Як доводять дослідження, ці можливості не можуть 

повністю проявлятися навіть при граничній вольовій стимуляції, а лише 

виявлені в умовах спеціальних зовнішніх впливів (електростимуляція м’язів, 

вимушене розтягування гранично скороченої мускулатури). Максимальна сила 

визначає спортивний результат у всіх легкоатлетичних видах, насамперед в 

метаннях, стрибках та спринтерському бігу (Платонов В.М., 1997). 

Для порівняння сили людей, що мають різну вагу тіла, застосовують 

показник відносної сили. Відносна сила – це кількість абсолютної сили людини, 

що припадає на один кілогам маси її тіла (Линець М.М.,1997). Вона має зв’язок 

з тими видами спорту, де в рухових діях відбувається переміщення власного 

тіла в просторі та є поділ на вагові категорії. 

Швидкісна сила – це здатність нервово-м’язової системи до мобілізації 

функціонального потенціалу для досягнення високих показників сили в 

максимально короткий час. Вплив швидкісної сили на результат безсумнівний в 

спринтерському бігу, стрибках та метаннях, оскільки дані вправи відносять до 

вправ швидкісно-силового характеру. Швидкісну силу, що проявляється в 

умовах достатньо великого опору, визначають як вибухову силу, а силу, що 

виявлено в умовах протидії відносно невеликого та середнього опору з високою 

початковою бистрістю, називають стартовою силою. Вибухова сила важлива 

при виконанні ефективного старту в спринтерському бігу, стрибках та 

метаннях. 

В залежності від режиму роботи м’язів вирізняють статичну та динамічну 

сили. Статична сила – сила, яку проявляє спортсмен без переміщення свого 
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тіла, предметів тощо. Коли йде мова про прояв сили з переміщенням в просторі, 

то слід розуміти динамічну силу. 

Силова витривалість – це здатність спортсмена довгий час підтримувати 

достатньо високі силові показники. Рівень її проявляється у здібності 

спортсмена долати втому, у досягненні великої кількості повторень рухів або 

довгого прикладення сили в умовах протидії зовнішньому опору. 

Слід відзначити, що всі дані якості на практиці проявляються не 

ізольовано, а у складній взаємодії, що визначається специфікою виду спорту 

(легкої атлетики), техніко-тактичним арсеналом спортсмена та рівнем розвитку 

інших рухових якостей. 

Режими роботи м’язів. М»язи людини при виконанні будь-яких рухів чи 

вправ виконують чотири різновиди роботи:  

 утримуючу,  

 долаючу,  

 поступливу,  

 комбіновану (Линець М.М.,1997). 

Режими роботи м’язів сприяють вирізненню у теорії спорту (зокрема, 

легкої атлетики) методів силової підготовки, що тісно з ними переплітаються. 

Розробка ефективних методичних прийомів, що дозволяють значно точніше 

диференціювати режими роботи м’язів при виконанні силових вправ задля 

органічного поєднання процесу силової підготовки з особливостями змагальної 

та тренувальної діяльності.  

Отже виділяють такі методи (Платонов, Булатова, 1995):  

1. ізометричний або статичний,  

2. концентричний, міометричний або динамічний (повторний метод) 

3. ексцентричний (при обертах, центробіжні сили)  

4. пліометричний (уступаючий+долаючий при приземлення, присідання),  

5. ізокінетичний (м’язи долають опір, виконуючи роботу з близькограничним 

напруження) 

6. перемінного опору (з використанням тренажерів). 

В основі ізометричного методу лежить напруження м’язів без зміни їх 

довжини. Слід відмітити, що така сила слабко впливає на розвиток динамічної 

сили та вимагає поєднання з роботою швидкісного характеру. Даний метод 

дозволяє локально розвивати окремі м’язові групи. Під методом статичних 

напружень розуміється напруження м’язів без збільшення довжини м’яза. 

Тривалість статичного напруження не повинна перевищувати 6 с – у видах 

швидкісно-силового характеру, а у видах на витривалість – 12 с. Кількість 

підходів – 8-10.  

Концентричний метод грунтується на виконанні вправ з одночасним 

напруженням та скороченням м”язів (нпр, робота зі штангою). Недоліком 

данного методу слід рахувати те, що опір має одну вагу, але прояв сили під час 

виконання вправи змінюється. В позитиві данного метода є простота і 

доступність інвентаря, різноманітність вправ, велика амплітуда вправ для 
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розвитку максимальної сили та вирішення завдань загальної фізичної 

підготовки. 

Тренування ексцентричним методом передбачає виконання рухових дій 

уступаючого характеру із протидією навантаженню, гальмуванням та 

одночасним розтягненням м”язів.  

Недоліками цього методу є:  

 велике накопичення в м’язах продуктів розпаду;  

 низька швидкість виконання вправ;  

 велике навантаження на зв’язки та суглоби та небезпека 

травматизму.  

Однак, це – шлях максимального розтягнення м”язів при рухах під дією 

сили тяжіння, що забезпечує сумісний розвиток силових якостей та гнучкості. 

Пліометричний метод базується на використанні кінетичної енергії тіла, 

що є в запасі при його падінні з певної висоти (снаряду) для стимуляції 

скорочення м’язів. При наступному переході від уступаючої роботи до 

долаючої спостерігається більш швидке та ефективне скорочення. Отже 

використовується не маса, а його кінетична енергія. Даний метод ефективний 

при підвищенні швидкості рухів та потужності зусилля на початковому відрізку 

руху. Високий ризик травматизму при застосуванні даного метода вимагає 

достатнього розвитку максимальної та швидкісної сили, координаційних 

здібностей. 

Ізокінетичний метод полягає в тому, що при постійній швидкості рухів 

м’язи долають опір, виконуючи роботу з близькограничним напруженням, не 

дивлячись на зміни в різних суглобних кутах співвідношення важелів та 

моментів обертання. Тренування даним методом вимагає спеціальних 

тренажерних пристроїв. Перевагою його є  

 значне скорочення часу,  

 зменшення травматизму,  

 непотрібність інтенсивної розминки,  

 швидке відновлення під час та після виконання вправи,  

 висока швидкість переміщення біоланок. 

Метод перемінного опору пов’язаний з використанням достатньо 

складних та дороговартісних тренажерів, конструктивні особливості яких 

дозволяють змінити величину опору в різних суглобних кутах по всій амплітуді 

руху та пристосовувати її до реальних силових можливостей м”язів, що 

працюють в кожен конкретний момент руху. Недолік полягає в дороговизні 

тренажерів. Перевага – у виконанні вправ з великою амплітудою. 

Фізіологічні механізми  

Здатність людини проявляти силу залежить як від зовнішніх (величина 

опору, довжина важелів, погодно-кліматичні умови, добова та річна періодика), 

так і від внутрішніх факторів (структура м’язів, м’язова маса, внутрішньо-

м’язова координація, міжм’язова координація, реактивність м’язів, потужність 

енергоджерел).  
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Структура м’язів. М’язи за своїми структурою та метаболічними 

якостями поділяють за двома основними типами м’язових волокон: червоні та 

білі. Червоні волокна скорочуються за рахунок окислювальних процесів. Вони 

містять м’язовий білок – міоглобін, що багатий на кисень. Це сприяє здатності 

до тривалої та ефективної роботи. Їх називають «повільними» через незначну 

величину зусилля та швидкість скорочення м’язів. Припускають, що ними 

переважно наділені стайери. Білі волокна скорочуються завдяки анаеробних 

процесів. Сила і бистрість їх скорочення значно вищі, ніж у червоних. Ними 

наділені спринтери, стрибуни та метальники. 

Співвідношення різних типів волокон у конкретної людини 

детерміноване і не змінюється у процесі силового тренування. Рядом 

дослідників відмічено, що внаслідок тривалої силової підготовки відбувається 

робоча гіпертрофія білих волокон (L.Edstrom, B.Ekblom,1972; D.Gostill et. Al., 

1977 та ін.). 

М’язова маса. Розвиток абсолютної сили відбувається паралельно із 

збільшенням м’язової маси тіла. Загально-біологічна закономірність трактує те, 

що тіло з більшою масою є і більш сильне. Недарма в важкій атлетиці введено 

вагові категорії. Зауважимо, що м’язова маса у простого чоловіка складає 40%, 

у видатних штаністів – 50-55%, а у культуристів – 60-70%. Поряд з тим 

відносна сила буде зменшуватися при нарощуванні м’язової маси. Власна маса 

тіла людини пропорційна об’єму тіла, тобто кубу його лінійних розмірів. 

Внутріщньо-м’язова координація. Кожен руховий нерв об’єднує у собі 

багато окремих мотонейронів. Кожен мотонейрон інервує певну кількість 

м’язових волокон. Окремий мотонейрон з його розгалуженням і м’язовими 

волокнами, які він інервує, називають руховою одиницею (РО). 

РО різних м’язів відрізняються за структурою, силовими можливостями і 

особливостями активізації. РО може залучити до роботи від 5-10 до 2 тис. 

м’язових волокон. М»язи можуть залучити до роботи від 500 до 3 тис. РО. 

Міжм’язова координація. Для збільшення кумулятивного силового 

ефекту відіграють роль: синхронізація роботи м»язів-синергістів, гальмування 

м’язів-антогоністів, раціональна послідовність в залученні до роботи м»язів 

певної кінематичної ланки. 

Методика розвитку сили 

Силу в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку розвивають 

головним чином за рахунок динамічних вправ. При цьому необхідно стежити за 

навантаженням. Максимальні напруження пов”язані із великими 

енергозатратами, що може привести до загальної затримки зросту. Вправи на 

силу не повинні приводити до тривалого напруження, оскільки це підвищує 

внутрішньогрудневий тиск, що веде до здавлювання порожнистих вен і 

утруднює доступ крові до серця. Внаслідок цього відбувається здавлення 

легеневих капілярів, погіршується легеневий кровообіг, що може привести до 

анемії мозку та непритомлення. Тому для розвитку сили слід застосовувати 

ігри, що вимагають від дітей короткочасних швидкісно-силових напружень та 

помірних навантажень. При цьому стає необхідним включати в урок вправи 
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силового характеру, які є Державними тестами і таким чином, стають 

обов”язковими для виконання. 

Крім цього: вис на зігнутих руках, піднімання тулуба в сід, стрибок в 

довжину та вгору. 

Для підготовки дітей до виконання цих вправ краще використовувати 

метод бистрісного виконання вправи, але не метод “до відмови”. 

Для дітей середнього шкільного віку слід обережно проводити уроки ФК 

з розвитком силових якостей, оскільки в цей вік наступає період статевої 

зрілості. Важливо, починати навантаження з підніманням важелів 10-20% від 

ваги власного тіла школяра, поступово доводячи до 40-50% від ваги. Вдалими є 

вправи ігрового характеру, які можуть мати навперед визначений час чи 

кількість піднімань важелів, підтягувань, віджимань тощо. На уроках ФК слід 

застосовувати такі вправи для розвитку сили рук як лазання по канату без ніг, 

ходіння на руках, віджимання в стійці на руках, ходіння на прямих руках по 

турніках тощо. Дані вправи слід застосовувати зі страховкою.  

Для розвитку необхідно звернути увагу на нахили, повороти, оберти 

тулуба з обтяженнями (сили ніг варто застосовувати вправи в парах: присідання 

з партнером, що сидить на плечах, підскоки з важелем, присідання з підскоком 

тощо. При розвитку сили тулуба гирі, набивні м’ячі, партнер).  

У дітей старшого шкільного віку майже зформована морфо-

функціональна система, але завершення її проходить аж до 25 років. Тому 

важливо при виконанні силових вправ стежити саме в даному періоді розвитку 

на поставу. Неправильне піднімання важелів приводить до пошкодження 

хребців, вибивання дисків тощо. Насамперед перед уроками ФК з розвитку 

сили слід проводити інструктаж з техніки безпеки та профілактики 

травматизму. Знання учнів з даного питання допомагають запобігти 

вищевказаних травм, пошкоджень.  

В даному віці широко застосовують метод повторних зусиль, а також 

метод максимальних зусиль та метод “до відмови”. Дані методи описані нижче. 

Метод повторних зусиль вимагає від м’язових рухових одиниць 

поступового включення в роботу по мірі втомлення. Останні спроби такого 

методу мають наближений характер як при підніманні максимальної ваги. 

Повтор вправи у підході – від 4 до 6-8 разів. Кількість підходів – 8-12 разів. 

Даний метод сприяє розвитку сили і нарощуванню сили разом із збільшенням 

м»язової маси і тимчасово уповільнює бистрість рухів, що приводить до 

погіршення результату.  

Метод максимальних зусиль вимагає прояву максимальних зусиль уже в 

першому підході. 8-10 підходів з вагою 95-100 % від максимальної при 

повторенні 1-3 рази. Даний метод удосконалює внутрішню та міжм’язову 

координацію, при розвитку максимальної сили не зменшується рівень бистрості 

виконання легкоатлетичних вправ.  

Метод “до відмови” характеризується великою кількістю повторень в 

одному підході. Вага підбирається таким чином, щоб вправу повторити 20-25 

раз. Вага становить 25-30 % від максимальної. Даний метод розвиває силову 
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витривалість, покращує рельєфність мускулатури, збільшує м”язову масу тіла, 

сприяє зростанню дрібних груп м’язів.  

Задля розвитку сили є маса засобів. На жаль, більшість вчителів ФК 

використовує одні й ті ж вправи, не думаючи про  широке застосування цілого 

ряду засобів силової підготовки. Такі засоби вивчено та класифіковано 

А.А.Тер-Ованесян та І.А. Тер-Ованесян на групи, що подано нижче у вигляді 

таблиці. 

Особливості методики розвитку сили у дівчат 

Особливості силової підготовки дівчат обумовлені особливостями будови 

та функціонування їх організму. Тіло дівчини відрізняється меншими 

тотальними розмірами, а саме відповідності його частин та рівнем їх розвитку. 

Кінцівки у дівчат значно коротші. Щільність кісток менша. На 6 % менша 

м”язова маса і більша жирова маса, плечі вужчі, а таз ширший. Верхня частина 

тулуба менш розвинута, а нижня більш масивна. При відносно сильних м”язах 

ніг і живота у жінок слабо розвинуті м”язи рук і плечового поясу, що 

ускладнює виконання силових вправ з обтяженням масою власного тіла і 

опорою на руки. 

Фізична працездатність на 20-40 % нижча ніж у хлопців. ДО фізичних 

навантажень адаптуються з великим напруженням та повільніше 

відновлюються. 

Періодичність функціональних змін впливає на працездатність та 

самопочуття дівчаток. Враховуючи це, не слід застосовувати: 

 вправи на прогинання тулуба назад, бо вони можуть привести до зміщень 

матки,  

 вправи з максимальною величиною обтяжень у положенні стоячи, бо це 

може привести до порушень постави та травм хребта. 

 вправи з натужуванням та стрибки в глибину. 

Уроки проводити із врахуванням ОМЦ дівчат. Обмежити різкі рухи, 

стрибки, натужування в період перших менструацій аж до встановлення 

стійкого ОМЦ. Під час менструацій обмежити вправи силового характеру. При 

вираженому больовому синдромі спрямувати дівчину до лікаря. 

 

2. Швидкість (бистрість) та її прояви у різних видах легкої атлетики, 

фізіологічні механізми, методика розвитку 
 

ШВИДКІСТЬ як фізична якість – це здатність до високої частоти рухів та 

до термінового реагування на подразник. 

Швидкість має наступні елементарні форми прояву: 

 Швидкість рухової реакції; 

 Швидкість виконання поодинокого необтяженого руху (наприклад, 

рукою чи ногою); 

 Максимальна частота (темп) рухів. 

 Ряд науковців (А.А.Тер-Ованесян, Годик М.О.) виділяють також 

елементарну форму – здібність до швидкого початку рухів, що іноді у 
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спортивній практиці називають різкістю. Численними дослідженнями доведено, 

що всі ці форми не корелюють між собою: можна одночасно мати високий 

рівень рухової реакції і невисокий рівень максимального темпу або бистрості 

виконання поодинокого руху. З цього необхідно зробити висновок – для 

підвищення рівня елементарних форм бистрісних здібностей необхідно 

застосовувати локальні методи впливу. 

Застосування комплексних вправ може не дати необхідного ефекту. Якщо 

часто їх включати до програми тренувань, то це може привести до накопичення 

втоми. 

В легкій атлетиці більш значну вагомість мають не рівень окремих 

елементарних форм, а швидкість виконання цілісних актів легкоатлетичних 

вправ. Наприклад, в бігу на 100 м проявляються відразу всі форми бистрості: 

бистрість реагування на команду стартера, час набирання індивідуальної 

бистрості, бистрість окремих рухів (підйому стегна, відштовхування), 

максимальний темп рухів. 

Прояв бистрості, як окремих елементарних форм, так і цілісних актів 

легкоатлетичних вправ, залежить від рівня: застосування вольових зусиль при 

виконанні вправ. Тому для підвищення рівня бистрості застосовують вправи, 

що добре засвоєні легкоатлетом. Якщо цього немає, то спортсмени свої вольові 

зусилля будуть прикладати не на бистрість, а на спосіб виконання, тобто на 

техніку вправи. 

Температурні умови впливають на рівень показників швидкісних 

здібностей. При низькій температурі легкоатлет повинен робити певні заходи 

по зберіганню тепла, в першу чергу, одягаючи теплий спортивний костюм. При 

виконанні бистрісних вправ дуже легко отримати травму, якщо м”язи втратили 

еластичність. На рівень бистрості впливає добовий біоритм. Найбільш мінливі в 

добовій динаміці є показники часу реакції, та найменш – максимальний темп 

рухів. 

Рухливість нервових процесів є однією з основ швидкісних здібностей, 

яка виявляється в процесах збудження та гальмування, а також рівень нервово-

м”язової координації. На бистрість як здібність впливають і особливості 

м”язової тканини – співвідношення різних м”язових волокон, їх еластичність, 

рівень внутрішньої та міжм”язової координації. Прояв швидкісних здібностей 

спортсмена залежить також від рівня розвитку сили, спортивної техніки, рівня 

вольових якостей, готовності метаболічних механізмів організму до 

найшвидшої мобілізації і ресинтезу постачальників енергії. 

Рухова реакція – це час реакції на сигнал. Реакції поділяються на прості 

та складні. Проста рухова реакція реагування на заздалегідь обумовленого 

руховою дією на стандартний навперед обумовлений сигнал. Всі інші реакції є 

складними. До їх переліку входять: реакція вибору, реакція на руховий об”єкт, 

ланцюгова реакція, реакція відмінності та ін. 

Рухова реакція умовно складається з 5-ти компонентів: 

 Сприйняття подразника рецепторами. 

 Передача сигналу-збудження від рецепторів до ЦНС. 
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 “Усвідомлення” отриманого сигналу в ЦНС та формування сигналу-

відповіді. 

 Транспорт сигналу-відповіді до м'язів. 

 Поява збудження м'язів і відповідь рухом. 

На практиці в легкій атлетиці найбільш частіше зустрічається проста 

реакція, час якої має величезне значення для спринтерських дистанцій. І чим 

коротша дистанція, тим більша вагомість рівня рухової реакції. Для визначення 

часу реакції застосовують спеціальні хронометричні пристрої – 

мінісекундоміри, хронореакціометри, вимірювачі послідовних реакцій і т.п. В 

лабораторних умовах фіксується час від моменту виникнення сигналу до 

моменту початку руху. Із 10-12 реагувань враховується середньоарифметична. 

Для спринтерів добрим рівнем реагування є час – 0,10-0,12 с. У спринтерів 

високого класу він може бути меншим за 0,1 с. Найвищий рівень реагування 

спостерігався у А.Харі (ФРН), який мав дуже швидкий старт. В лабораторних 

умовах у А.Харі був зафіксований час 0,05 с. Як правило, найвищий рівень 

реагування спостерігається при наявності “спортивної форми”. 

Задля удосконалення реакції застосовують розчленований та 

сенсомоторний методи. Перший метод зводиться до аналітичного тренування. 

Наприклад, час реакції в низькому старті трохи довший. Причина – незручність 

стартового положення: на руки припадає велика вага. В таких випадках 

рекомендують виконувати старт в менш складних умовах – наприклад, старт з 

опорою на якийсь предмет, а також виконання старту без сигналу з акцентом на 

бистрість перших кроків. 

Сенсомоторний метод базується на тісному зв'язку між часом реакції та 

здатністю розпізнавати невеликі інтервали часу. Відомо, що люди, які мають 

добре сприйняття мікроінтервалів часу, одночасно мають і високий рівень 

швидкості реакції. Сенсомоторний метод має напрямок на розвиток здатності 

відчувати мікроінтервали. Тренування відбувається в три етапи. На першому 

етапі виконують вправу (наприклад, 5-ти метровий стартовий ривок), 

намагаючись реагувати на сигнал з максимальною швидкістю. Після кожної 

спроби легкоатлета повідомляють про час виконання вправи. На другому 

(головному) етапі бігун виконує також цю вправу. Але на цей раз він повинен 

сам назвати час виконання, яке потім порівнюється з показником хронометра. 

На цьому етапі вдосконалюється точність відчуття.  

На третьому етапі спортсмен виконує вправу заздалегідь обумовленою 

швидкістю, тобто навчають керувати швидкістю реагування. Але треба 

з'ясувати, що покращення швидкості реагування – дуже складне завдання. 

Фактично мова йде про виграш сотих частинок секунди, і не завжди доцільно 

втрачати багато часу тренування на цю частину легкоатлетичної вправи. 

Складні реакції для легкої атлетики не є характерними. Вони можуть 

зустрічатися в різних випадках. Наприклад, в бігу на середні дистанції на 

останніх 200м, коли вирішується порядок завершення дистанції. Може також 

зустрічатися в бар'єрному бігу, коли спортсмен раптово відчуває незручність 

під час бігу між бар'єрами. Але всі випадки необхідно передбачати і під час 

тренувань відпрацьовувати рішення можливої відповіді. 
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Методика розвитку швидкості  

Дуже складним завданням є розвиток швидкості виконання цілісних 

легкоатлетичних вправ. Справа в тому, що рухи, які виконуються з 

максимальною швидкістю, суттєво відрізняються за своїми фізіологічними 

характеристиками від більш повільних. Найвагоміше те, що сенсорні корекції 

заскладні, рефлекторне кільце не встигає спрацювати. У зв'язку з цим 

виникають труднощі у виконанні достатньо точних рухів на великих 

швидкостях. 

Якщо в тренувальному процесі поставлено завдання підвищення 

швидкості виконання вправи, то необхідно, щоб ці вправи відповідали трьом 

вимогам: 

1. Техніка вправи повинна забезпечити виконання на граничних 

швидкостях. 

2. Вправа повинна бути добре вивчена тими, які займаються. Вольові 

зусилля необхідно направляти не на техніку виконання вправи, а на 

швидкість виконання. 

3. Тривалість виконання вправи повинна бути такою, щоб наприкінці 

виконання швидкість не падала внаслідок появи втоми. 

Основний метод розвитку швидкості – повторний. Головна тенденція 

цього методу – намагання підвищити в кожному тренуванні свою 

індивідуальну максимальну швидкість (якщо таке завдання поставлено згідно 

плану). 

Засобами швидкісної підготовки є вправи, які вимагають високої 

частости виконання окремих рухів (наприклад, “закидання” у метальників 

списа, мах у стрибунів у висоту) та максимальної частоти рухів (наприклад, біг 

на місці в упорі). Спеціально-підготовчі вправи можуть спрямовуватись, як на 

розвиток окремих форм швидкісних здібностей, так і на їх комплексне 

вдосконалення в цілісних легкоатлетичних вправах. Головне правило – такі 

вправи добирають у відповідності до структури особливостей виявів 

швидкісних якостей у змагальній діяльності. Це підтверджується практичним 

досвідом, який вказує, що ефективним засобом комплексного вдосконалення 

швидкісних здібностей є змагальні вправи та їх тренувальні форми. В умовах 

змагань, при відповідній попередній підготовці, мотивації досягаються такі 

показники бистрості, котрих, як правило, важко досягти в процесі тренування з 

більш короткочасними вправами, чи навіть з ізольованими виділеннями вправ 

чисто швидкісного характеру. 

Успіх в змаганнях накопичується в тренувальному процесі. Тому дуже 

важливо вірно вибирати навантаження, що характеризується наступними 

параметрами:  

 інтенсивність,  

 тривалість,  

 кількість повторень,  

 тривалість інтервалів відпочинку. 

Важливо, щоб тривалість вправи була такою, щоб наприкінці 

вдосконалення швидкість не падала. Для спринту найбільш раціональна 
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тривалість знаходиться в межах від 4 до 7 секунд. Для довгого спринту цей 

період збільшується до 20 с.  

При виконанні бігу з максимальною швидкістю розрізняють дві фази:  

 набирання швидкості; 

 відносної її стабілізації.  

Обидві фази не корелюють між собою, тому в тренуванні необхідно 

окремо працювати над покращенням показників обидвох фаз. На тривалість 

вправи суттєво впливають функціональні можливості креатинфосфатного 

механізму енергоутворення. 

На початковому етапі основну роботу слід виконувати трохи з меншою 

інтенсивністю. Далі інтенсивність вправи повинна бути в діпазоні від 80% до 

100% індивідуальної максимально можливої бистрості. Це дозволяє 

вдосконалити міжм'язеву координацію та уникнути швидкісної напруженості 

м'язів. Швидкість, з якою спортсмен може виконувати вправу без зайвого 

напруження м”язів, є однією з ознак технічної майстерності легкоатлета. 

Швидкісна напруженість м'язів – це одна із серйозних перешкод на шляху 

розвитку швидкості. Тому рекомендують весь час поступово підвищувати 

оптимальну швидкість, з якою спортсмен виконує вправу без зайвого 

напруження м'язів. 

Суттєво впливає на можливість повторного виконання вправи при 

максимальній швидкості тривалість відпочинку. При значному періоді 

відпочинку вегетативні функції приходять до норми, однак збудливість ЦНС 

значно зменшується і для повторного пробігання спринтеру необхідні додаткові 

вольові зусилля. При дуже короткому відпочинку не встигають відновитись 

вегетативні функції. Ця проблема постійно вирішується окремо для кожного 

спортсмена.  

В першу чергу намагаються підтримувати рівень збудливості ЦНС за 

рахунок активного відпочинку. Тому пасивний відпочинок для спринтерської 

праці не характерний. Кількість повторень виконання вправи залежить від рівня 

підготовленості легкоатлета, стану спортивної форми та індивідуальних 

особливостей. 

Критерієм достатності та необхідності припинити виконання вправи є 

зменшення часу пробігання. Організм легкоатлета вже значно втомився, не 

встигаючи відновлюватись і подальша праця не сприяє розвитку швидкості 

взагалі.  

Усунення швидкісного бар’єра 

Виконання легкоатлетичних вправ при багаторазовому повторенні з 

біляграничною та граничною швидкістю, що необхідне для розвитку 

швидкості, сприяє одночасній стабілізації техніки вправи та окремих її 

параметрів (часових, просторово-часових, ритмічних та ін.). Ці повторення 

формують динамічний стереотип легкоатлетичної вправи. Чим більше 

спортсмен виконує вправу, тим краще стає техніка виконання. Але у 

подальшому цей стереотип при одноманітності засобів та методів вправи є 

серйозне гальмом на шляху підвищення швидкості. Легкоатлет може добре 

виконувати вправу, але тільки на певній частоті рухів. Збільшення швидкості 
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рухів приводить до суттєвого погіршення техніки виконання і гальмує 

підвищення рівня спортивної майстерності, тобто його результати в змаганнях. 

Цей парадокс тренувального ефекту отримав назву “швидкісний бар”єр”. Він 

зустрічається як у спринті, так і в ациклічних видах (стрибки, метання). 

Основною причиною його виникнення є одноманітність засобів та методів 

вправ, а також умов, в яких вони виконуються. 

Для боротьби із «швидкісним бар’єром» застосовують різні засоби, які 

поділяють на дві групи: 

1. Запобігання «швидкісного бар’єра». 

2. Усунення «швидкісного бар’єра».  

Для запобігання «швидкісного бар’єра» початківців доцільно утримувати 

покращення спортивного результату за рахунок багатоборності, різнобічної 

фізичної підготовки. Використовуючи позитивний перенос рухових якостей, 

необхідно гармонійно розвивати усі рухові якості. Доцільно застосовувати для 

розвитку бистрісних здібностей різноманітні фізичні вправи одночасно, не 

поспішаючи включати до програми тренувань значний обсяг вправ з 

максимальною бистрістю. Все це сприяє, з одного боку, вдосконаленню 

міжм’язової координації, а з іншого – зменшує ризик виникнення «швидкісного 

бар’єру». Крім цього, застосування ігрового та змагального методів вправи, 

також дає позитивний ефект у запобіганні «швидкісного бар’єру». 

Для кваліфікованих спортсменів рекомендовано виконання вправ: 

1. З біляграничною та граничною швидкістю у відносно стандартних та 

варіативних умовах. 

2. Варіативне виконання вправи у звичайних, полегшених та ускладнених 

умовах. Наприклад, в одному тренувальному занятті варіативно 

застосовувати знаряддя меншої та стандартної маси. 

3. Застосування технічних засобів лідирування (наприклад, світосигнальні 

доріжки в манежах, механічний “заєць”, що пересувається вздовж доріжки, 

звуковий ритм із зростанням темпу. 

4. Використання факторів середовища (наприклад, біг за вітром). 

Для руйнування «швидкісного бар’єру» використовують штучно створені 

умови для виконання вправи з більшою, ніж у звичайних умовах, швидкістю. 

Наприклад, для розвитку швидкості спринтерського бігу позитивно впливає 

використання похилої доріжки. Набравши бистрість більшу, ніж спортсмен 

може розвинути, легкоатлет при вибіганні на горизонтальний відрізок доріжки 

намагається її втримати. Практичний досвід показав ефективність цього 

методу. У даному випадку у бігуна з’являється «швидкісний бар’єр» вже в зоні 

надграничної можливості. 

Відомий списометальник Я.Лусіс за два тижні перед змаганням почав 

метати тільки жіночий спис. Постійне його метання дозволило перенести 

“швидкісний бар’єр” в зону надграничної можливості. Виступаючи на 

змаганнях зі стандартним списом Я.Лусіс вперше метнув його за 91 м та 

встановив світовий рекорд. 

«Згасання швидкісного бар’єру» базується на різній швидкості згасання 

параметрів динамічного стереотипу. Просторові параметри більш 
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консервативні, мають значно довший період згасання. Часові, темпові та інші 

параметри руху згасають швидше. Тривала перерва у виконанні вправи, у якій 

виник “швидкісний бар’єр”, не впливає істотно на техніку виконання та 

одночасно порушує часові та інші параметри. Якщо під час перерви підняти 

рівень швидкісно-силового потенціалу, то це може підвищити рівень бистрості. 

Взаємозв’язок «сила – швидкість» та його прояви у різних видах 

легкої атлетики. Спортивне тренування легкоатлетів складається з багатьох 

сторін у залежності від рівня їх підготовленності. На початкових тапах 

багаторічного тренування основна увага приділяється навчанню техніки 

легкоатлетичних видів, тобто зовнішньої сторони техніки (нахили, підсіди, 

спрямування рухів, кути найбільшого згинання в суглобах, положення частин 

тіла в різних елементах цілісної вправи, положення загального центру маси тіла 

тощо). Після вивчення правильних рухів, тобто зовнішньої сторони техніки 

наступає другий етап – етап технічного удосконалення.  

Згідно біологічних закономірностей, етап удосконалення в техніці 

проходить, в основному, за рахунок розвитку фізичних (рухових) якостей. Так як 

в легкоатлетичних видах проявлення фізичних якостей у чистому виді не буває 

(сила, швидкість, витривалість, спритність, гнучкість), а проявляються вони в 

комплексі з іншими якостями, звідси з'явився такий термін як - швидкісно-

силова підготовка. Виходячи з цього, удосконалення в техніці проходить за 

рахунок покращення темпо-ритмової структури техніки, яка у свою чергу 

базується на більш високому рівні розвитку фізичних якостей. Ця закономірність 

стосується всіх бігових, стрибкових та метальних видів легкої атлетики. 

Швидкісно-силова підготовка входить у зміст фізичної підготовки, що є 

педагогічним процесом, що скерований на зміцнення здоров'я, всебічний та 

специфічний розвиток спортсмена, вдосконалення рухових та підвищення 

функціональних можливостей його організму. Основні завдання фізичної 

підготовки полягають у динамічному підвищенні функціональних можливостей 

організму спортсменів, що визначають рівень розвитку їх фізичних якостей і 

поступово підводять до інтенсивних навантажень, які забезпечують зростання 

спеціальної працездатності і досягнення оптимальних спортивних результатів. 

 Контроль за розвитком сили та швидкості. Для контролю за розвитком 

сили та швидкості в легкій атлетиці застосовують такі вправи, які можуть 

виявитися тестами: 

1. Біг 30м з високого старту (с). 

2. Біг 60м з високого старту (с). 

3. Стрибок з місця (м). 

4. Потрійний стрибок з місця (м). 

5. Стрибок у довжину з розбігу (м). 

6. Стрибок у висоту з розбігу (м). 

7. Вистрибування по Абалакову (м). 

8. Метання ядра (4кг) знизу вперед (м). 

9. Метання ядра (4кг) знизу назад (м). 

10. Кистьова динамометрія (кг). 

11. Станова сила (кг). 
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12. Сила згинання ступні правої-лівої (кг). 

13. Присідання зі штангою 40кг – 5 разів на час (с). 

 

3. Витривалість та її прояви у різних видах легкої атлетики, фізіологічні 

механізми, методика розвитку 

 

Вдосконалення системи виховання загальної та спеціальної витривалості 

має важливе значення для підвищення рівня майстерності спортсменів у 

багатьох видах спорту. 

Наукові дослідження в педагогічному плані, які пов”язані з пошуком 

найефективніших шляхів виховання загальної та спеціальної витривалості, 

виконані у меншому об”ємі, аніж публікації, що присвячені медико-біологічній 

характеристиці м”язевої діяльності різної інтенсивності. До теперішнього часу 

широких досліджень в педагогічному аспекті, що спрямовані на пошуки 

найефективніших форм та шляхів розвитку витривалості, проведено 

недостатньо [4]. 

На думку багатьох спеціалістів [1,5,7 та інші], до числа основних 

педагогічних факторів, від яких залежить рівень розвитку спеціальної 

витривалості у спортсменів, належать об”єм навантаження, його інтенсивність, 

величина використаних на заняттях відрізків, дистанцій, а також методи 

тренування. 

У процесі виховання витривалості необхідно вирішити ряд завдань, що 

стосуються різностороннього розвитку функціональних властивостей організму 

та ті, що визначають загальну витривалість та спеціальні види витривалості [2]. 

Вирішення цих завдань неможливе без великої, досить одноманітної та 

важкої роботи, в процесі якої обов”язково доводиться продовжувати вправу, 

незважаючи на втому. У зв”язку з цим виникають особливі вимоги до вольових 

якостей спортсменів. Виховання витривалості здійснюється в єдності з 

вихованням працездатності, готовності витримувати великі навантаження і 

досить важкі відчуття втоми [5]. 

Питання взаємозв”язку і оптимального співвідношення різних фізичних 

якостей у кваліфікованих спортсменів належать до найскладніших та 

маловивчених [1,9]. Труднощі їх вирішення обумовлені багатьма причинами, 

особливо такими як відсутність єдиних критеріїв оцінки фізичних якостей в 

різних видах спорту, недостатність матеріалів про динаміку рівнів цих якостей 

у спортсменів в багаторічному, річному, місячному циклі і т.п. Потрібне 

подальше поглиблене розроблення питань співвідношення фізичних якостей у 

зв”язку із вдосконаленням методики виховання спеціальної витривалості [9]. 

Відзначаючи велике значення чергування бистрісних навантажень, багато 

авторів обмежуються загальними вказівками і не наводять конкретних даних 

про співвідношення різних режимів тренувальної роботи для ефективного 

виховання спеціальної витривалості. Недостатня чисельність експериментально 

обгрунтованих висновків з цього питання у певній мірі відзначається на 

методиці виховання цієї важливої для спортсмена якості. Звідси виникає 
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необхідність у постановці спеціального дослідження і вироблення 

рекомендацій у світлі сучасних поглядів. 

Слово витривалість може мати відношення до різних галузей діяльності 

людини. За його допомогою намагаються виразити особливості, які характерні 

для тривалого виконання роботи. На думку багатьох спеціалістів [4,9 та інші], 

витривалість є  загальною властивістю людини. Основний критерій 

витривалості – час, протягом якого людина здатна підтримувати задану 

інтенсивність діяльності. 

У широкому розумінні витривалість – це здатність протистояти втомі в 

будь-якій діяльності [7]. 

Загальна витривалість – це здатність до тривалої роботи помірної 

інтенсивності, що включає функціонування всього м”язевого апарату ( 

А.А.Тер-Ованесян, 1978 ). Чим нижче інтенсивність роботи, тим менше її 

результат залежить від ступеня досконалості рухової навички та більше від 

аеробних можливостей людини. При дуже низькій інтенсивності роботи ( 

повільний біг. Вільне пересування на лижах, велосипеді тощо ) значення 

аеробних можливостей стає на стільки великим. Що витривалість до роботи 

такого типу набуває багато в чому загального характеру. Очевидно, 

фізіологічною основою загальної витривалості є аеробні можливості людини. 

Загальним критерієм оцінки здатності тривало виконуватипевне фізичне 

навантаження, що має взаємозв”язок з основною спеціалізацією, є максимальна 

її тривалість. На основі даного положення може бути сформоване визначення 

загальної витривалості. Загальна витривалість – це здатність спортсмена 

тривалий час виконувати будь-яку фізичну роботу (навантаження), яка 

зосереджує на певній роботі багато м”язевих груп та безпосередньо впливає на 

його специфіку ( Н.Г.Озолін, 1978 ). Витривалість – важлива рухова якість, яка 

потрібна всім спортсменам, а особливо тим, що спеціалізуються в тих видах 

спорту, які вимагають тривалого виконання. 

Через фізіологічну призму вона характеризується як здатність до 

тривалого виконання роботи, як здатність боротися із втомою  (Н.Г.Озолін, 

1970 ). 

Ця властивість обумовлюється діяльністю кори головного мозку, яка 

визначає та регулює працездатність всіх органів та систем. Вона обумовлена 

також рівнем підготовки м”язевої, серцево-судинної, дихальної та інших систем 

та органів.[1] 

За літературними джерелами [3,1] витривалість спортсмена залежить від 

м”язевої сили бистрості рухів, рухливості у суглобах та досконалості техніки, 

вміння проявити функціональні можливості економно, без надлишкових 

енергетичних затрат. Слід відмітити, що вона також залежить від волі 

спортсмена, від його психічної досконалості, що ше раз свідчить про 

переважаюче значення центральної нервової системи. Отже можна зазначити, 

що витривалість спортсменів визначається багатьма функціями організму, а не 

залежить окремо від працездатності серця, легень та м”язів, як ще не зовсім 

давно констатувалося дослідниками. Витривалість у спортивних вправах 

досягається вивченням спортивної техніки та тактики, підвищенням 
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функціональних можливостей організму, вихованням вольових якостей. 

Витривалість необхідна кожному спортсмену, вона дозволяє успішно 

виконувати об”ємні вправи. Не втомлюватися від тривалої розминки та 

довготривалих змагань, швидше відновлюватися та ефективно засвоювати 

спеціальну роботу на тренуванні. І на сам кінець, високий рівень загальної 

витривалості – це свідчення відмінного здоров”я спортсмена. 

Аеробні можливості організму – це фактор, який в значній мірі визначає 

витривалість спортсмена. Для набуття витривалості надзвичайно важлива 

висока функціональна здатність всіх органів та систем організму, що 

забезпечують використання кисню та утилізацію його з найбільшим ефектом 

[2]. 

Анаеробні можливості організму забезпечують енергетичний обмін у 

безкисневих умовах. Потреба в цьому зростає разом із інтенсивністю 

виконуваної роботи [1]. 

Визначає витривалість також і рівень фізичної підготовки спортсмена ( 

Н.Г.Озолін, 1979 ). Сила, рухливість у суглобах, а також еластичність м”язів 

вдосконалюються стосовно до прояву витривалості в бігу на середні дистанції. 

З витривалістю пов”язана також і техніка рухів спортсмена. Чим 

ефективніша техніка виконання вправи, тим більше можливостей для 

довготривалого її виконання. Раціональна техніка спортивних рухів зберігає 

енергію, дозволяє ефективніше та триваліше працювати. Спортсмен постійно 

повинен удосконалювати техніку виконуванної вправи, намагаючись у даному 

ракурсі віднайти резервні можливості для покращення витривалості. 

У процесі виховання витривалості треба вирішити ряд завдань, що 

спрямовані на різносторонній розвиток функціональних властивостей 

організму, які визначають витривалість. Вирішення цих завдань неможливе без 

об”ємної, досить одноманітної та важкої роботи, під час якої треба обов”язково 

продовжувати виконання вправи, не звертаючи уваги на втому. У зв”язку з цим, 

виникають особливі вимоги до вольових якостей спортсменів. Вихованння 

витривалості здійснюється в єдності з вихованням працездатності, готовності 

переносити великі навантаження та дуже важкі відчуття втоми. 

Витривалість розвивається тільки тоді, коли в процесі занять 

пересилюється втома певного ступеня. При цьому організм адаптується до 

функціональних змін, що зовні виражається у покращенні витривалості. 

Величина і спрямованість адаптивних змін відповідають ступеню та характеру 

реакцій, викливаних навантаженнями. Найкращими засобами для виховання 

витривалості слугують тривалі, з відносно невисокою інтенсивністю циклічні 

вправи, особливо біг (краще кроси) та ходьба на лижах, оскільки під час їх 

виконання задіюються в роботу майже всі м”язи тіла, і тому енергійніше 

активізуються дихальні можливості, процеси обміну і т.п.  

Досвід роботи показує недоцільність застосування енергійної ходьби як 

засобу виховання загальної витривалості [8]. Застосування ходьби, навіть 

прискорень, для розвитку загальної витривалості настільки не виправдовують 

себе, що тренерам і спортсменам немає ніякого сенсу включати їх в свої плани. 

Прогулянкова ж ходьба – це засіб не тренування, а активного відпочинку. 
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Головним засобом виховання загальної витривалості у спортсменів 

різних спеціалізацій є тривалий з помірною бистрістю біг, особливо на 

місцевості, в лісі, на еластичному грунті. Під час такого тренування досягається 

узгодженість в роботі всіх органів і систем, покращуються нервово-регуляційні 

та гуморальні зв”язки, вдосконалюється система біохімічних процесів. 

Підвищується працездатність організму в цілому. Для того, щоб ці зміни 

проходили ефективніше, необхідний тривалий вплив тренувальних вправ на 

організм, а це можлив тільки в тому випадку, коли вони виконуються, особливо 

на перших порах, неінтенсивно. Ця вимога співпадає з необхідністю дуже 

обережно і поступово підходити до навантажень у вправах, спрямованих на 

покращення працездатності серцево-судинної системи, а також з вимогою 

зміцнювати мускулатуру ніг тривалою, але малоінтенсивною роботою [9]. 

Важливе значення має і те, що органи і системи, які відстають у 

відношенні функціональних можливостей найкраще підтягуються за 

допомогою малоінтенсивної, але тривалої роботи (біг, плавання, ходьба на 

лижах тощо). У цьому випадку спочатку краще дотримуватися рівномірного 

темпу. Оскільки зміна темпу під час пересування не дозволяє досягнути 

достатньої тривалості роботи. Зрозуміло, що пересування в рівномірному темпі 

не вичерпує всіх засобів підвищення загальної витривалості, але завжди 

залишається основним, особливо для спортсменів – початківців. Тому їх слід 

попередньо підготувати до рівномірного пересівання. Для цього протягом 

певного часу у заняття включають змішане пересування – то занадто спокійне 

(прогулянкового характеру), то дещо сильніше (помірне навантаження). Через 

тиждень – два тренування за допомогою змішаного пересування спортсмени 

переходять до рівномірного бігу з постійно збільшуваною тривалістю [4]. 

Для збільшення тривалості тренувальної роботи, що застосовується для 

розвитку загальної витривалості, потрібне не тільки зниження інтенсивності 

роботи, особливо на початках, але і відносно рівномірний темп виконання. Чим 

рівномірніший темп, тим легше і триваліше виконується робота [6]. Зміна 

режиму роботи змінює режим діяльності органів та систем. Зміна темпу під час 

роботи завжає координації функцій органів і систем, зменшує тривалість без 

перервного впливу на організм, збільшує трудність виконання вправи. 

Рівномірність темпу сприяє економії у витраті енергії [2], кращому 

протіканню біохімічних процесів, а головне - створює легші умови для 

діяльності центральної нервової системи. Все це має значення і при виконанні 

тренувальної роботи для розвитку загальної витривалості, оскільки дозволяє 

збільшити тривалість вправи і протягом всієї дистанції ставити до організму ті 

ж самі вимоги. 

В свою чергу тривалий вплив постійних вимог сприяє швидшому 

утворенню умовнорефлективних зв”язків, сприяє ефективним морфологічним, 

біохімічним та функціональним змінам [1, 3]. 

Супротивники дотримання рівномірності темпу в тренувальній роботі для 

загальної витривалості пропонують змінний темп [4,16]. Змінний метод 

розвитку загальної витривалості підходить для підготовленіших бігунів. 
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Бистрість тривалої роботи з метою розвитку загальної витривалості має 

бути відносно невисокою, щоб не було надмірного навантаження на серцево-

судинну та дихальну системи. Під час такої роботи зберігається стійкий стан 

між кисневим “замовленням” та його фактичним використанням. Більше місце 

у підготовці бігунів має займати тривале виконання бігу “рівномірним” 

методом [1]. 

Змінний метод, як вже відзначалося, застосовується для розвитку 

загальної витривалості у підготовленіших бігунів. Змінний темп – біля 1хв. Зі 

середньою бистрістю бігу, потім 1-2 хв. Повільно, потім знову із середньою 

бистрістю і т.д. Поступове збільшення навантаження бігу змішаного характеру 

здійснюється не тільки за рахунок загальної його тривалості, але також і тим, 

що поступово збільшуються відрізки швидкого бігу і дещо зменшуються 

відрізки, які слід пробігати повільно. 

Практично для розвитку загальної витривалості можна багато зробити, 

якщо кожне наступне заняття починати та закінчувати роботою помірного 

характеру протягом 8 – 12 хв [5]. 

Розвиток загальної витривалості у бігу на середні дистанції може 

досягатися також повторним методом. При повторному методі тренування 

відбувається чередування багаторазового виконання вправи різної тривалості та 

інтенсивності з інтервалами відпочинку, тривалість таких вправ визначається 

часом появи відчуття готовності до виконання наступного навантаження. 

Інтервальний метод характеризується багаторазовим виконанням вправ із 

попередньо встановленою тривалістю пауз відпочинку, обумовлених часом 

відновлення ЧСС до 90 – 110 ударів\ хв.  

Спеціальні вимоги до витривалості спортсмена диктуються 

особливостями виду спорту і специфікою механізмів, що обумовлюють рівень 

працездатності у кожному з них. Характерним тут буде те, що фактор 

тривалості втрачає своє провідне значення. Спортсмену не треба намагатися 

якомога довше виконувати задану роботу. Перед ним стоїть вже інше завдання 

збільшити період утримання високої працездатності при виконанні конкретної 

спортивної діяльності. Це положення було глибоко розкрите Н.В.Зимкіним при 

розробці специфіки витривалості у різних видах спорту [1]. Зокрема, в його 

роботах відзначено різнохарактерність фізіологічних механізмів розвитку 

витривалості, а саме при тривалій роботі, швидкісній роботі, статичних 

зусиллях, багаторазовій повторній роботі тощо. Провідною думкою його 

досліджень було – “… для всіх видів спорту характерним є те, що витривалість 

при цьому не пов”язана із продовженням часу роботи до відказу, а лише із 

підтриманням певної високої працездатності протягом усього часу виконання 

вправи”. Слід підкреслити, що певна витривалість має свої особливі відмінні 

ознаки. Головна з них – результативність прояву витривалості в умовах 

обмеженого часу, який відповідає тій чи іншій спортивній спеціалізації. Такий 

вид витривалості може бути названий спеціальною витривалістю. Спеціальна 

витривалість – це здатність спортсмена ефективно виконувати специфічне 

навантаження протягом часу, обумовленого вимогами його спеціалізації [1]. Це 

визначення підходить для багатьох видів спорту. Хоча в кожному з них є 
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специфічні показники виміру спеціальної витривалості, але у всіх випадках 

зберігається постійним сам принцип виміру, а саме – продуктивне виконання 

спеціальної роботи. 

В спорті вже склалися певні погляди на методику виховання спеціальної 

витривалості, але ще недостатньо повно вирішені і науково обгрунтовані багато 

питань методики вдосконалення спеціальної витривалості в педагогічному 

аспекті. Особливо це стосується тренувань спортсменів високої кваліфікації. 

Питання методики виховання спеціальної витривалості розглядаються в 

педагогічному аспекті з урахуванням даних суміжних наук [1]. Слід зауважити, 

що важливе значення для вдосконалення методики виховання спеціальної 

витривалості має саме комплексний підхід при провідній ролі спортивної 

педагогіки. Зусиллями представників медико-біологічного напрямку в певній 

мірі вивчені закономірності динаміки втоми при рботі різної діяльності і вплив 

такого роду фізичних навантажень на організм спортсмена. Але очевидно, що 

будь-які зареєстровані в експериментах біологічні показники є наслідком тієї чи 

іншої системи педагогічного впливу. Щоразу більшає наукових фактів, що 

підтверджують залежність рівня розвитку спеціальної витривалості від багатьох 

факторів, в тому числі від діяльності ЦНС, ендокринної системи, підготовки 

опорно-рухового апарату. 

Методика виховання спеціальної витривалості спортсменів в 

педагогічному аспекті повинна бути спрямована перш за все на [1]: 

1. Розвиток властивості під час змагань виконувати інтенсивні навантаження, 

продовжуючи при цьому фазу “скритої втоми”, для чого під час підготовки 

передбачаєтся тренувальна робота на фоні протікаючої втоми; 

2. Вироблення вміння користуватися широкою варіативністю швидкостей 

переміщення в процесі спортивної боротьби; 

3. Постійне підвищення рівня розвитку основних компонентів витривалості 

при їх оптимальному співвідношенні; 

4. Досягнення необхідної економізації у специфічній м”язевій роботі. 

5. Збереження стійкого позитивного психічного стану спортсмена. 

Вказані положення мають знайти своє відображення в особливостях 

тренувальних навантажень, засобів і методів виховання спеціальної 

витривалості. 

Бистрість бігу – це ефективний і важливий компонент навантаження, 

який потрібно використовувати, враховуючи при цьому ступінь підготовки 

бігуна, завдання конкретного тренувального заняття та стану підготовки [1]. 

Збільшення об”єму навантаження без збереження певного 

співвідношення між сумарною величиною і частиною бистрісних вправ (чи 

величиною і часом виконання) не сприяє достатньому ефективному росту рівня 

спеціальної витривалості. Значить, інтенсивність навантаження є однією із 

характерних особливостей тренувальних навантажень для виховання 

спеціальної витривалості. Під інтенсивністю слід розуміти бистрість виконання 

спеціальних вправ, а питому вагу тренувальної роботи різної інтенсивності як 

об”єм навантаження. Збільшення об”єму навантаження бистрісних вправ 

пов”язане із необхідністю уточнити існуючі погляди на дієвість використання 



21 

 

тих чи інших тренувальних засобів. Це перш за все стосується такого питання 

як переважаюча доля тих чи інших засобів на тих етапах тренування, де 

завдання підвищення рівня спеціальної витривалості спортсмена є 

вирішальним. На жаль, коло виконаних у цьому напрямку досліджень досить 

вузьке. Часто вивчалися окремі вправи певного режиму роботи та діяльності і 

рідко – їх поєднання в серіях. Одержані результати тільки приблизно можуть 

бути використані при розробці методичних вказівок щодо застосування тих чи 

інших фізичних навантажень уже в цілісній системі [3]. 

Основні особливості поєднання (підбору cпіввідношення) різних 

тренувальних засобів на спеціальному етапі підготовки стосовно до виховання 

спеціальної витривалості полягають у підвищенні результативності спеціальної 

працездатності у збереженні досягнутого рівня розвитку загальної і силової 

витривалості; в забезпеченні стійкості та надійності протягом всього загального 

етапу. Правомірність перерахованих вимог знаходить своє підтвердження в 

певних теоретичних положеннях. 

Перше з них – це підвищення результативності спеціальної 

працездатності. Важливим джерелом підвищення спеціальної працездатності є 

підвищення здатності тканин до утилізації кисню. Це в певній мірі пов”язане як 

з можливістю мітохондрій ( клітинних структур ) засвоювати кисень, так і зі 

збільшенням у м”язах міоглобіна – білка, який за будовою нагадує гемоглобін 

крові, і є запасним резервуаром кисню в м”язах. 

Для видів спорту, що відносяться до зони субмаксимальної інтенсивності, 

система використовуваних засобів повинна включати значну кількість тривалих 

вправ на відрізках, величина яких більша за основну дистанцію. Такі 

тренувальні засоби тільки тоді приведуть до бажаного ефекту у розвитку 

спеціальної витривалості, коли будуть виконуватись в оптимальному 

швидкісному діапазоні. 

Друге положення – збереження на окремому етапі тренування 

досягнутого рівня підготовки – перш за все стосується таких її компонентів як 

загальна і силова витривалість.      

Третє положення, яке визначає систему засобів, спрямованих на 

підвищення рівня спеціальної витривалості – це забезпечення стійкості та 

надійності у її прояві протягом усього змагального періоду. У даному випадку – 

потрібне те коло засобів, яке сприяє збереженню протягом тривалого часу 

високого рівня спеціальної витривалості. 

При зміні співвідношення використовуваних тренувальних засобів в 

сторону подовжених відрізків слід передбачити разом з тим і достатній об”єм 

вправ на коротших відрізках. 

Багато авторів [2,5,6,] пропонують розбити на дві групи існуючу 

різноманітність методів тренування: методи стандартної вправи та методи 

змінної вправи. 

Важливою передумовою результативного підвищення рівня спеціальної 

витривалості є відсутність однотиповості та монотонності у використанні 

тренувальних навантажень. Як відомо, уникнути одноманітності допомагає 

використання ширшого кола засобів і режимів тренувальної роботи – за 
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принципом чергування рівнозначності та взаємозамінності їх впливу. 

Переключення інтенсивності ритму рухової діяльності, які довільно керуються, 

віддаляють втому при бігу на середні дистанції. Тим самим відсутність 

монотонності створює умови для ефективнішого формування високої 

працездатності спортсмена і на цій основі якіснішого підвищення рівня 

розвитку спеціальної витривалості. Ступінь приросту показників, які 

характеризують спеціальну витривалість, знаходяться у доброму поєднанні з 

інтенсивністю навантаження при використанні методу безперервної вправи. Під 

час виконання вправ змінного характеру організму спортсмена доводиться 

систематично пристосовуватися до постійно змінних подразників. Все це не 

може не впливати на вдосконалення працездатності, в тоум числі і на розвиток 

спеціальної витривалості [6]. 

Отже, однією із характерних особливостей комплексного використання 

методів тренування, спрямованих на підвищення рівня спеціальної 

витривалості у спортсменів, є підвищення частки методів безперервної змінної 

вправи. 

Контроль за розвитком витривалості. 

Педагогічний контроль за розвитком витривалості проводиться регулярно 

– поточний, посеместрово – етапний та вкінці року – річний. Витривалість 

контролюється бігом на певні дистанції. Якщо визначається загальна 

витривалість, то контролюють час бігу на дистанціях 1000 м та 2000 м. При 

контролі спеціальної витривалості задається дистанція, яка є спеціалізована для 

спортсмена. Наприклад, бін на 400 м визначають час пробігання певних частин 

дистанції (100+100+100+100м) і зазначають динаміку швидкісної витривалості. 

 

4. Гнучкість, спритність та відчуття рівноваги і їх прояви у різних видах 

легкої атлетики, фізіологічні механізми, методика розвитку 

 

Гнучкість – це здатність виконувати рухи з великою амплітудою. 

Гнучкість залежить від анатомо-фізіологічних особливостей суглобових 

поверхонь, м’яких тканин та функціонального стану ЦНС. 

Гнучкість у легкоатлетів розвивається на всіх тренувальних заняттях при 

допомозі спеціальних вправ. Для досягнення високих спортивних результатів в 

будь-якому виді легкої атлетики слід розвивати спеціальну гнучкість. Гнучкість 

також залежить від часу доби та температури тіла. Тому перед тим, як 

приступити до її розвитку слід розігріти всі м»язи тіла. Це вдається, як правило, 

при допомозі рівномірного бігу. Гнучкість розвивається як за рахунок м’язових 

скорочень самого спортсмена – активний метод, так і при допомозі зовнішніх 

сил (допомога партнера, різні обтяження) – пасивний метод. Зрозумiло, що за 

амплiтудою вона перевищує активний. Рiзниця мiж активною i пасивною 

гнучкістю називається резервною. Чим бiльший показник резервної гнучкостi, 

тим легше пiддається розвитку активна [3]. Досить ефективно розвивають 

гнучкість статичні вправи. Вправи для розвитку гнучкості мають місце як на 

початку, так і в кінці тренувального заняття. Особливо велика кількість вправ 

на гнучкість повинна бути під час тренувальних занять на розвиток сили. 
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Спритність у легкоатлета розвивається і удосконалюється при допомозі 

змагальних та спеціально-підготовчих вправ. Чим більше легкоатлет вивчить 

різноманітних вправ з різних видів спорту, тим більшим у нього буде руховий 

запас, тим краще буде розвиватись спритність. 

Пiд гнучкiстю розуміють морфо-функцiональнi якостi опорно-рухової  

системи, якi визначають амплітуду руху спортсмена. Термiн “гнучкiсть” бiльш 

пiдходить для оцiнки загальної рухливості в суглобах усього тiла. Коли ж мова 

iде про окремі суглоби, правильніше говорити про їх рухливість (рухливiсть в 

гомілкостопових суглобах, рухливiсть в плечових суглобах i т.п.) [3]. 

Під спритністю розуміємо насамперед сприйняття та аналіз власних 

рухів, наявності образів, динамічних, часових і просторових характеристик 

рухів власного тіла та різних його частин в їх складній взаємодії, розуміння 

рухового завдання, формування плану та конкретного способу виконання рухів. 

Фактором, що визначає рівень спритності, є оперативний контроль 

характеристик виконуваних рухів та обробка його результатів. Рівень 

спритності залежить від моторної (рухової) пам’яті – властивості ЦНС 

запам’ятовувати рухи та відтворювати їх у випадку необхідності (Бернштейн, 

1986). 

Рiзнi види легкої атлетики висувають специфiчнi вимоги до гнучкостi, що 

обумовлене перед усiм бiомеханічною структурою вправи. Наприклад, 

метальникам необхідно мати   максимальну   рухливiсть  хребетного   стовпа, 

плечових i кульшових суглобiв, бiгунам — кульшових, колiнних, 

гомiлкостопових; стрибунам у довжину - кульшових, колінних i 

гомiлкостопових суглобів, стрибунам у висоту – хребта, колінного та 

гомілкостопового суглобів. 

Розрiзняють активну i пасивну гнучкiсть. Активна гнучкість — це 

можливiсть виконувати роботу з великою амплiтудою за рахунок активностi 

групи м’язів,  оточуючих вiдповiдний суглоб. Пасивна гнучкість— здатність 

досягнути найвищої рухливостi в суглобах в результатi дiяльностi зовнiшнiх 

сил. Показники пасивної гнучкостi завжди вищi за показники активної. При 

достатньому рiвнi розвитку гнучкості спортсмена доступна йому амплiтуда 

рухiв в рiзних суглобах перевищує необхiдну для виконання змагальних  вправ. 

Ця  рiзниця  визначається,  як запас гнучкості. 

Необхiдно враховувати, що зв’язок мiж активною i пасивною гнучкiстю 

незначний. Часто зустрiчаються спортсмени, якi мають високий рiвень пасивної 

гнучкостi при слабому розвитку активної i навпаки. Рiвень пасивної гнучкостi є 

основою для пiдвищення активної, однак пiдвищення останньої потребує 

спецiальної  цiленаправленої  роботи, часто зв’язаної не тiльки з 

вдосконаленням здiбностей,  які безпосередньо визначають рiвень гнучкостi, 

але i з пiдвищенням силових здiбностей спортсменiв. Частково такi випадки 

спостерiгаються при великiй рiзницi мiж активною i пасивною гнучкiстю. Чим 

бiльша ця рiзниця, тим в бiльшiй мiрi збiльшення сили приводить до 

збiльшення рухливостi в суглобах. 

Гнучкiсть обох видiв достатньо специфiчна для кожного суглоба. Це 

означає, що високий рiвень рухiв в плечових  суглобах  не  забезпечує рівня в 
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кульшових або гомілкоступневих суглобах. Таким чином створюється 

необхiдність рiзностороннього розвитку гнучкостi в процесі загальної фiзичної 

підготовки і направлене  на покращення рухiв в суглобах, найбiльш важливих в 

тому, чи iншому видi спорту - в процесі спецiальної фізичної  пiдготовки. 

Розрiзняють також анатомiчну, гранично можливу рухливiсть, 

обмеженням якої є будова вiдповiдних суглобiв. Змагальна дiяльнiсть в рiзних 

видах спорту висуває високi вимоги до рухливостi в суглобах. При виконанi 

окремих елементiв технiки анатомічна рухливiсть в суглобах може досягнути 

85=95 % i бiльше. Потрібно врахувати, що надлишок гнучкостi може привести 

до негативних результатiв — дестабiлiзацiї суглобiв i пiдвищити рівні 

травматизму. 

Результати досліджень (А.А.Тер-Ованесян, Д.Д.Донской, В.Келлер, 

В.М.Платонов) свідчать про те, що спритність можна розподілити умовно на 

такі види: 

- здатність до оцінки і регуляції динамічних, і просторово-часових 

параметрів рухів, 

- здатність до збереження стійкої пози (рівноваги), 

- відчуття ритму, 

- здатність до орієнтації в просторі, 

- здатність розслаблення м’язів, 

- координованість рухів. 

Ці види тісно між собою переплітаються. Змінюється їх роль при зміні  

умов зовнішнього середовища. 

Найкращі результати показують спортсмени, що добре відчувають, тобто 

володіють високим рівнем сенсорно-перцептивними можливостями, що 

проявляються у досконалості таких відчуттів, як відчуття доріжки, відчуття 

дистанції, часу, відчуття суперника, снаряда тощо. 

Загальнопiдготовчi вправи, якi застосовуються для розвитку гнучкостi, 

являють собою рухи, основанi на згинаннi, розгинаннi, нахилах, поворотах. Цi 

вправи направленнi на пiдвищення рухливостi в усiх суглобах i здiйснюються 

без врахування специфiки виду спорту. Допомiжні вправи пiдбирають з 

врахуванням ролi рухливостi в тих чи iнших суглобах для вдалого 

вдосконалення в даному видi спорту i з врахуванням характерних для нього 

рухiв, якi потребують максимальну рухливiсть, а спецiально пiдготовлені 

вправи будують у вiдповiдностi з вимогами до основних рухомих дiй. Для 

пiдвищння рухливостi в кожному суглобi звичайно використовують комплекс 

спорiднених вправ, рiзносторонньо дiючих на суглобнi утворення i м’язи, 

обмежуючих рiвень гнучкостi. 

Засоби, якi застосовують при розвитку гнучкостi, подiляються також на 

вправи, якi розвивають пасивну i активну гнучкість Розвитку пасивної 

гнучкості допомагають рiзнi пасивнi рухи, виконані з допомогою партнера i 

рiзних обтяжуючих предметiв (гантелi, амортизатори, еспандери i т.п.) з 

використанням власної сили (наприклад, притягування тулуба до нiг, нiг до 

грудей, згинання кiстки одної руки другою i т.п.) або власної маси тiла; 
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статичнi вправи - втримання кiнцiвок в положеннi, яке потребує граничного 

виявлення гнучкостi. 

Активну гнучкість розвивають  вправи, виконувані з обтяжувальними 

предметами  і без них. Це рiзного виду маховi і пружинні рухи , ривки, нахили. 

Використання обтяжувальних предметiв (гантель, набивних м’ячів, гриф 

штанги, амортизатори, рiзнi силовi тренажери i т.п.) пiдвищує ефективнiсть 

вправи в наслiдок збiльшення амплiтуди руху за рахунок використання iнерцiї. 

Однак в зв’язку з високою травмонебезпечністю таких вправ, необхiдно 

дотримуватись мiр обережності при їх виконаннi (Hubley et al., 1984). 

Інтенсивна розминка попереднє статистичне розтягування м’язів i сухожиль 

знижує ймовiрнiсть пошкодження тканин. Слiд вiдмiтити, що багато 

спецiалiстiв, основуючись на травмонебезпечності балiстичних рухiв для 

розвитку гнучкостi, не рекомендують їх використовувати, а пропонують в 

основному обмежитись статичними розтягуваннями (Lehman et al., Sapega et 

al.,1981 ).Данi рекомендацiї витiкають з результатiв дослiдiв, незв’язаних з 

реальними умовами спорту вищих досягнень, змагальна дiяльнiсть в якiй 

потребуються максимальне гнучкостi при балiстичних розтягуваннях. 

Ігнорування цього в тренуванні різко збiльшує травматизм пiд час змагань, не 

говорячи вже про пониження амплiтуди рухiв при виконаннi рiзних технiчних 

прийомiв i дiй. 

Вправи направлені на розвиток гнучкостi, можуть складати програми 

окремих тренувальних занять з легкої атлетики. Однак часто їх планують в 

комплексних заняттях, в яких на рiвнi з розвитком гнучкостi проводиться 

силова пiдготовка спортсмена. Вправи на гнучкiсть часто включають в 

програми розминки перед тренуванням, вони також складають значну частину 

ранкової зарядки (Martin et al.,1991). При плануваннi роботи над розвитком 

гнучкостi необхiдно пам’ятати, що активна гнучкiсть розвивається в 1,5-2 раз 

повiльнiше вiд пасивної. Рiзний час затрачається на розвиток рухливостi в 

рiзних суглобах. Швидко пiдвищується рухливiсть в плечовому, лiктєвому, 

променевозап’ястному суглобi, повiльно — в кульшовому  і   суглобах  хребта. 

(Сермеев, 1970). 

Робота над розвитком гнучкостi може бути подiлена на два етапи: 1) етап 

збiльшення рухливостi в суглобах i 2) етап пiдтримання рухливості в суглобах 

на досягнутому рiвні. На другому етапi в підготовчих і змагальних перiодах 

звичайно пiдтримується рухливiсть в суглобах на досягнутому рiвнi, а також 

розвивається рухливiсть в тих суглобах, в яких вона найбільш важлива для 

досягнення високих результатiв в змагальних вправах [8]. 

На етапi пiдвищення рухомостi в суглобах робота над розвиванням 

гнучкостi повинна проходити кожний день. На етапi пiдтримки рухомостi в 

суглобах на досягнутому рiвні заняття можуть проводитись не так часто – 3-4 

раз в тиждень, об’єм роботи може бути трiшки скорочений. Однак зовсiм 

виключати роботу над розвитком гнучкостi або пiдтриманням її неможна нi на 

одному етапі тренування року. Коли перестаєш тренуватися гнучкiсть дуже 

скоро вертається до початкового або близького до цього рiвня . (Borde,1994).  
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Час затрачений кожного дня на тренування, може коливатись вiд 20-30 до 

45-60 хвилин. Ця робота може по рiзному розподiлятись напротязi дня : 20-30 

% загального об’єму звичайно включають в ранкову зарядку i розминання 

перед тренуваннями, решту планують в програмах тренувальних занять. 

(Платонов, 1986). 

Однак постiйно треба пам’ятати, що використання вправ направлених на 

розвиток гнучкостi, потребує iнтенсивного попереднього розiгрiву шляхом 

гiмнастичних вправ, повiльного бiгу, масажу i т.п. Тiльки пiсля того, як 

почнеться видiлятись пiт можна розпочинати розтягування. (De Vries, 

Housh,1994). 

Велике значення має рацiональне чергування вправ на розвиток гнучкостi 

з вправами iншого напрямку, перед усiм силового. На практицi використовують 

рiзни комбiнацiї. Однак не всi вони однаково кориснi. Так, наприклад, одним з 

широко використовуваних комбiнацiй є чергування силової вправи з 

вiдповiдними вправами направлених на розвиток гнучкостi. Це допомагає 

пiдвищенню ефективностi силового тренування, але некорисне при розвиваннi 

гнучкостi, так як приводить до незначного зменшення амплiтуди рухiв вiд 

повторення до повторення. В той же час вправи на розвиток гнучкостi можуть 

вдало чергуватись з вправами, якi потребують швидкостi, спритності, з 

вправами на розслаблення. Однак частiше за все вправи направленнi на 

розвиток гнучкостi,  видiляють  в  окрему частину заняття, яку проводять 

звичайно пiсля інтенсивної розминки, включаючи вправи з великою 

амплiтудою рухiв. Така побудова тренування допомагає проявити максимальну 

рухливiсть в суглобах i є найбiльш ефективною (V.Platonov, M.Bulatova, 1992). 

Не менш важлива послiдовнiсть вправ, які розвивають рухливiсть в 

багатьох суглобах. Переходити до розвитку рухомостi в суглобi можна лише 

тодi, коли закiнчив попередню вправу. Немає великого значення те, з якого 

суглоба починаєш розвивати гнучкiсть, хоча звичайно починають з вправ, якi 

використовують в роботi великi групи м’язів. 

Спiввiдношення в роботi, направленої на розвиток пасивної i активної 

гнучкостi, в межах рiчного циклу змiнюються. На початковому етапi 

тренування року переважають вправи  направлені на розвиток  пасивної 

гнучкостi, що дає основу на розвиток активної гнучкостi. В подальшому об’єм, 

який допомагає розвитку активної гнучкостi збiльшується [7]. 

Найбiльшi показники активної гнучкостi проявляються в межах 11- 18 

годин, а в ранковi i в вечiрнi години рухливiсть в суглобах понижується. Однак 

це не означає, що в цей час непотрiбно проводити вправи на розвивання 

гнучкостi. При вiдповiднiй розминцi робота над гнучкiстю може плануватись в 

будь-який час. (Платонов,1986). 

Одною з важливих проблем методики фiзичної пiдготовки 

квалiфiкованого спортсмена є сумiщення працi над розвитком гнучкостi i 

силових якостей. Важливо досягти не тiльки високого рiвня розвитку гнучкостi 

i сили, але й забезпечити вiдповiдний розвиток цих якостей мiж собою. 

Недотримання цих вимог приводить до того, що одне з якостей, яке має малий 

розвиток, не дозволяє в повнiй мiрi проявити друге. Наприклад, вiдсталiсть в 
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розвитку рухливостi в суглобах не дозволяє спортсмену виконувати рухи з 

потрiбною амплiтудою, швидкiстю і силою [6]. 

Тому методика розвитку гнучкостi припускає не тiльки розмiрнiсть цього 

співвідношення, але й забезпечує в процесах тренування умови для сумiсного 

їхнього розвитку. На практицi треба пiдбирати такi допомiжнi i спецiальні 

вправи силового напрямку, якi б створювали умови для розвитку або 

пiдтримання рiвня гнучкостi. Це можна досягнути незначним коректуванням 

широко використовуваних вправ або при незначній змiні конструкції або 

розмiщеннi тренажерних споряджень [4]. 

Коротко зупинимося на вимогах до основних компонентiв навантаження, 

якi повиннi враховуватись при плануваннi роботи, направленої на розвиток 

рухливостi в суглобах. 

Здатність до оцінки та регуляції параметрів рухів. Здатність до 

регуляції різноманітних параметрів рухів визначається точністю рухових 

відчуттів, що часто доповнені слуховими та зоровими. 

Висококваліфіковані спортсмени наділені тонкими відчуттями в оцінці та 

регуляції динамічних, часових та просторових параметрів рухів. Наприклад, 

бігуни можуть пробігти дистанцію із заданим часом, допускаючи помилку в 

0,2-0,3 с. Тому в основі методики лежить такий підбір спеціальних засобів, які б 

ставили високі вимоги до аналізаторів щодо точності динамічних та 

просторово-часових параметрів рухів. 

Вправи з акцентом на точність їх виконання за параметрами часу, зусиль, 

темпу, простору є ефективними. На практиці широко застосовуються вправи із 

виключенням основних аналізаторів при контролі за руховими діями. 

Доцільним виявлено вплив на один із аналізаторів для формування 

відчуття ритму. Так, в бігу використовують звукові чи слухові темпо- чи ритмо-

лідери, що сприяють виробленню оптимального темпу і ритму циклічних рухів. 

Удосконалення здатності, що ґрунтується на пропріоцептивній 

чутливості, за допомогою вправ, що спрямовані на підвищення м’язово-

рухового відчуття планки, бар’єру, снаряда. Наприклад, для підвищення 

відчуття снаряда використовують ядра чи списи різного розміру та маси, 

жердини різної довжини з різними пружними властивостями (Лях,1989). 

Основним елементом в методиці підвищення здатності до оцінки та 

регуляції динамічних та просторово-часових параметрів рухів є широка 

варіативність різних характеристик навантаження (характер вправ, 

інтенсивність роботи, тривалість роботи, режим роботи та відпочинку). 

Різноманітні обтяження, що застосовують у вправах, спрямованих на розвиток 

спритності, активізують функціонування сенсорної системи, ведуть до 

зниження порогів суглобно-м’язової чутливості та покращують здатність до 

диференціювання та обробки еферентних сигналів. Цим забезпечується 

формування доцільного образу рухової дії. Задля останнього найефективнішим 

прийомом є активізація функції одних аналізаторів при штучному виключенні 

інших (Верхошанський, 1988).   
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Здатність до збереження рівноваги. Здатність до збереження рівноваги 

може проявлятися як в статичних так і в динамічних умовах, при наявності 

опори чи в без опорному положенні. В легкій атлетиці рівновага відіграє 

важливу роль в досягненні високих спортивних результатів саме в метаннях та 

стрибках. Кожен з цих видів ставить свої вимоги до рівноваги та потребує 

відповідної методики удосконалення цієї якості. 

Факторами, що обумовлюють здатність до збереження рівноваги є 

поєднання зорової, слухової, вестибулярної та сомато-сенсорної систем. 

Зрозуміло, що найважливішими є сомато-сенсорна (насамперед її 

пропріоцептивна складова) та вестибулярна. Однак, виключення зору веде до 

зниження здатності до збереження рівноваги. 

Науковцями виділено два механізми збереження рівноваги. Перший – 

коли руховим завданням є збереження рівноваги, тоді підтримання пози є 

результатом регуляторного механізму, що діє на основі постійних корекцій. 

Усунення незначних порушень рівноваги здійснюється шляхом рефлекторного 

напруження м’язів, а важливих – швидким рефлекторним переміщенням в бік 

стабільної площі опори. Другий механізм – коли реакція пози включена в склад 

руху із складною координацією та кожна з них носить випереджаючий, а не 

рефлекторний характер і є складовою частиною програми рухової дії 

(Верхошанський,1988). 

Статико-динамічну стійкість характеризують показники амплітуди, 

частоти коливань, часу фіксації положення тіла та їх відносність. 

Удосконалення здатності до збереження рівноваги має базовий та 

спеціальний напрямки. Базовий напрямок включає декілька самостійних груп 

рухових дій: 

- збереження рівноваги на одній нозі з різним положенням і рухами рук, 

тулуба та вільної ноги; 

- стійки на руках, голові з різними положеннями та рухами ніг; 

- різноманітні різкі повороти, нахили та оберти голови, стоячи на двох 

чи одній нозі, з різним положенням і рухами рук, тулуба та вільної 

ноги; 

- різноманітні оберти тулуба, стоячи на двох чи одній нозі; 

- різноманітні рухи, стоячи на обмеженій площині (бревно, трос); 

- виконання завдань (по сигналу) з різкою зупинкою руху (при 

збереженні заданої пози) чи різка зміна напрямку, характеру руху; 

- виконання різноманітних рухових дій із закритими очима (А.Тер-

Ованесян, І.Тер-Ованесян, 1986). 

Спеціальний напрямок пов’язаний із використанням широкого кола вправ 

обраного виду легкої атлетики, що вимагають збереження рівноваги. Тут слід 

широко застосовувати обтяження, складати зовнішній вплив, який 

порушуватиме рівновагу, виконувати вправи у стані втоми тощо. 

Відчуття ритму. Відчуття ритму як здатність точно відтворювати і 

доцільно змінювати швидкісно-силові та просторово-часові параметри рухів 

впливає на рівень спортивних досягнень. 
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Важливе місце в легкій атлетиці посідає саме відчуття ритму, яке 

необхідне у всіх легкоатлетичних видах. Відхилення від заданого ритму рухів, 

що трапляються в зміні напрямку, бистрості, прискорення, точності 

прикладуваних зусиль, чергування напруження і розслаблення м’язів можуть 

негативно вплинути на ефективність змагальної діяльності. 

Ритмічність рухів забезпечується ефективною діяльністю сомато-

сенсорної системи (тактильна і пропріоцептична чутливість) в тісному 

взаємозв’язку із діяльністю зорового та слухового аналізаторів. 

При підготовці спортсмена слід враховувати раціональну послідовність та 

величину розвинутих зусиль, чергування напруження одних м’язів та м’язових 

груп із розслабленням інших.  

Для удосконалення ритму слід орієнтуватись на прості вправи, а складні – 

слід поділити на окремі елементи. Таким чином можна коректувати та 

акцентувати увагу спортсмена на окремих характеристиках руху. 

Утворення раціонального ритму залежить від мобілізації психічних 

процесів учнів. Дієвим є ідеомоторне тренування, яке дозволяє краще засвоїти 

раціональний ритм вправ. 

Здатність до орієнтації в просторі. Здатність до орієнтації в просторі 

визначає вміння спортсмена оперативно оцінити складену ситуацію у 

відношенні до просторових умов та відреагувати на неї раціональними діями, 

що забезпечують ефективне виконання тренувальних чи змагальних вправ. 

В основі раціонального орієнтування в просторі лежить комплексна 

діяльність різних аналізаторів, що дозволяє оцінити умови для виконання тих 

чи інших дій, здійснити вибір раціонального рухового рішення та забезпечити 

його реалізацію. Ведучу роль тут відіграють зорова та сомато-сенсорна 

системи. На думку Н.В.Цзен та Ю.В.Пахомов (1985), за способами 

орієнтування в просторі люди поділяються на дві категорії: для одних 

вирішальними є зорові орієнтації, для інших – пропріоцептині реакції (рухова 

пам’ять і уявлені відчуття рухів). 

Здатність до довільного розслаблення м’язів. Довільне розслаблення 

м”язів є одним із важливих факторів забезпечення ефективного виконання 

тренувальних вправ, що характерні для будь-якого виду легкої атлетики. При 

цьому різні групи м”язів виконують різні функції. Одні м”язи забезпечують 

виконання рухів та долання супротиву за рахунок довільного напруження. Інші 

спрямовані на втримання стійкості пози. М”язи, що не беруть участі в роботі, 

розслаблені, що складає умови для економного, вільного, з широкою 

амплітудою дій виконання вправ. При виконанні різноманітних вправ 

спостерігається безперервна зміна степені напруження та розслаблення різних 

м”язів та м”язових груп, швидке чергування складних композицій режимів 

діяльності різноманітних м”язів. 

Легкоатлетичні види відносять до ивидів спорту, де  склад рухової дії 

детермінований програмою змагальної діяльності. Хоча вони розрізняються 

між собою за координаційною складністю та різноманітністю рухів, 

раціональна структура змагальних дій в них визначена навперед, що складає 
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передумови для удосконалення здатності до довільного розслаблення м”язів, 

синхронізації діяльності м”язів-синергістів та м”язів-антагоністів. 

Напруження м’язів, що не беруть участі в роботі та повинні бути 

розслаблені, може бути внаслідок впливу наступних факторів: 

1. біомеханічних, що є результатом виникнення реактивних сил при виконанні 

складних в координаційному відношенні рухових дій з великою амплітудою 

та бистрістю; 

2. фізіологічних, що виражаються в недовільному напруженні м”язів внаслідок 

іррадіації збудження в ЦНС; 

3. психолого-педагогічних, що характеризуються закріпченністю рухів 

внаслідок складності завдання (координаційна напруженість), емоційне 

збудження, частково, бажання виконати завдання з максимальною 

мобілізацією функціональних можливостей, чи слабкості м’язів, що несуть 

навантаження, коли спортсмен недоцільно намагається компенсувати цей 

недолік напруження м’язів, що не мають відношення до виконання даного 

руху; 

4. умов середовища, в якому виконується рухові дії (А.Тер-Ованесян, 1986). 

До причин виникнення надлишкового напруження м’язів можна віднести  

втому. М’язове напруження зростає від стадії скритої до явної втоми. 

Для удосконалення здатності до довільного розслаблення м’язів слід 

застосовувати різноманітні вправи, що вимагають поступового чи різкого 

переходу від напруження до розслаблення і навпаки; вправи, що забезпечують 

напруження одних м’язів і розслаблення інших; а також ефективним є 

чергування ізометричних напружень (1-3с) з наступним повним розслабленням. 

Під час занять варто звертати увагу на елементи активного розслаблення 

м’язів, що не беруть участі в роботі (наприклад, під час тривалого бігу підняти 

руки вгору і потрясти і кинути розслабленими вниз). До таких вправ можна 

віднести і виконання рухів за інерцією після досягнення максимальної бистроті 

в бігу, повне розслаблення м’язів після закінчення рухів, що вимагають значних 

зусиль – кидка набивного м’яча з різних вихідних положень (Лях,1989). 

Координованість рухів як здатність до раціонального прояву та 

перебудови рухових дій в конкретних умовах на основі наявного запасу 

рухових вмінь та навичок має велике значення для досягнення високих 

результатів в складнокоординованих видах легкої атлетики, де постійне 

виникає потреба в швидкій зміні рухових дій при збереженні їх доцільного 

взаємозв»язку та послідовності. Часто координованість є важливим фактором 

успіху в циклічних видах легкої атлетики 

В основі методики удосконалення координованості рухів лежить 

максимально різноманітне технічне удосконалення спортсменів, що 

грунтується на використанні широкого кола загальнорозвиваючих, допоміжних, 

спеціально-підготовчих та змагальних вправ.  

Координованість рухів тісно пов»язана з іншими видами спритності, 

особливо із здатністю до оцінки та регуляції динамічних та просторово-часових 

параметрів рухів. 
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Декотрі дослідники вважають (А.Тер-Ованесян, І.Тер-Ованесян,1986), що 

удосконалення координованості повинно здійснюватися в умовах відсутності 

втоми, коли спортсмен може контролювати та регулювати свою рухову 

діяльність. Однак, на думку В.М.Платонова (1997), дані рекомендації доцільні 

лише у підготовці юних легкоатлетів, на початкових етапах спортивного 

удосконалення. Для підготовки висококваліфікованих спортсменів слід в 

методику включати вправи високої координаційної складності та різні умови 

зовнішнього середовища – від зручних до виключно складних. 

Вище згадані види спритності не лише переплітаються між собою, але й з 

іншими фізичними якостями (силою, бистрістю, витривалістю, гнучкістю), а 

також з різними видами підготовленості – технічною, тактичною, психічною. 

При плануванні роботи, що спрямована на розвиток спритності слід 

враховувати наступні компоненти навантаження: складність рухів, 

інтенсивність роботи, тривалість окремого завдання, кількість повторень однієї 

вправи, тривалість і характер пауз між вправами. 

Для розвитку пасивної гкучкостi найбiльш ефективним є плавнi рухi з 

поступово збiльшуючою амплiтудою i поступовiй роботi м’язів. Величину 

зовнiшньої дії пiдбирають спецiально для кожного спортсмена з врахуванням 

особливостей суглобiв і розтягувальних груп. Вправи з вiльними маховими 

рухами є менш ефективнi, так як розтяжнiсть залежить вiд iнерцiї кiнцiвок, 

виконуючих маховi вправи, i зв’язані з необхiднiстю виконувати цi вправи в 

швидкому темпi. Швидкi рухи стимулюють проявлення захисного рефлексу, 

обмежуючого розтягування, що приводить до закрiпачення розтягувальних 

м’язових груп [4]. 

Для розвитку активної гнучкості, поруч з розтягувальними вправами, 

виконують за рахунок м’язових навантажень, кориснi і силовi вправи 

динамiчного   i   статистичного     характеру,   пiдiбрані вiдповiдним способом. 

Слiд також широко використовувати повiльнi динамiчні вправи з втриманням 

статичних поз в кiнцевій точці амплiтуди, якi значно кориснiшi за маховi i 

ривковi рухи (В.Платонов, М.Булатова, 1995). 

Однак одними вправами, якi потребують використання активної 

гнучкостi, навiть при високому рiвнi максимальної сили м’язів, якi впливають 

на розвиток суглобiв, не вдається добитись ефективного розвитку м’язів. 

Ефективне розслаблення м’язової тканини, необхiдне для повного 

виконання вправи направленої на розвиток гнучкостi, може стимулюватись 

попередним розтяганням м’язів. Справа в тому, що при швидкому розслабленнi 

м’яза створюється відповідний захисний рефлекс: вiд чуттєвих нервових 

закiнчень, якi розмiщеннi в м’язовій тканинi i сухожиллях, в центральнiй 

нервовiй системi, надходять  iмпульси,  якi  стимулюють  напруження   

м’яза,    її  протидiю примусовому розтягуванню (Etnyre,Lee,1987; Hutton 

1991). Попереднє скорочення м’язів визиває зворотну реакцiю: з нервових 

закiнчень направляється iнформацiя, яка стимулює мимовiльне розслаблення 

м’язів(Hubley et al., 1984). Це покращує умови для подальшого розтягування 

м’язів, що попереджує ефективнiсть методичного прийому, в основi якого 

лежить чередування попереднього напруження м’язів з подальшим примусовим 
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розтягуванням. В практичнiй роботi цей спосiб реалiзують в такий спосiб : 

пiсля гарної розминки проходить 5-6 секундне напруження м’язів, потiм 

поступово планомірно ( 5-6 с.) примусове розтягуванням м’язів з подальшою 

затримкою ( 5-6 с.) в умовах граничного розтягування. В кожнiй вправi може 

бути вiд 2 до 6 повторень. Чергування вправ направлених на розвиток силових 

якостей i пiдвищує рухомiсть суглобiв, допомагає забезпечити велику 

амплiтуду рухiв при виконаннi бiльшостi вправ. Це позитивно впливає на 

ефективність виконуваних тренувальних програм, як для розвинення 

максимальної сили так i для пiдвищення рухливості в суглобах. Виконання 

вправ з таким чергуванням викликає чiтко вираженi схiдчасто подiбнi зміни в 

рухливостi суглобiв. Кожна силова вправа незалежно від напрямку приводить 

до зменшення рухливостi порівняно з результатами попереднього вимірювання; 

кожна вправа, направлена на пiдвищення рухливостi в суглобах, зв’язана з 

пiдвищенням гнучкостi. (Литвиненко, 1984). 

 

5. Контроль за розвитком гнучкості, спритності, 

відчуття рівноваги 

 

В таблицi вказана максимальна кiлькiсть рухiв, рекомендована для 

розвитку рухомостi в рiзних суглобах в окремих заняттях. Ця кiлькiсть 

досягається завдяки виконанню серiй пiдходів. В кожному пiдходi, як правило 

планується 10-12 активних рухiв. При виконаннi статистичних вправ час роботи 

в кожному пiдходi знаходиться мiж 6-12 с., махових рухiв - 10-15 с., пасивних 

вправ – 10-20 с. 

Інтервали  вiдпочинку мiж окремими вправами повинні забезпечувати 

виконання наступної вправи в умовах вiдновленої працездатності  спортсмена. 

Взагалi природно, що час паузи коливається в широкому дiапазонi (вiд 10-15 до 

2-3 хвилин) i залежить вiд характеру вправ, їх тривалості, об’єма м’язів, 

використаних в роботi. 

При розвитку рухливостi в суглобах бажано невисокий темп рухiв. В 

цьому випадку м’язи пiддаються бiльшiй розтяжностi, збільшується довжина 

впливу на вiдповiднi суглоби (Warren et al.,1976). Повiльний темп є також 

гарантiєю вiд травмування м’яза i зв’язок. 

При використанні рiзних  доповнюючих навантажень, які допомагають 

максимальному  виявленню  рухливостi в суглобах, потрiбно, навантаження не 

перевищувала 50% рiвня силових можливостей розтягувальних м’язів, хоча 

добре тренованi спортсмени високої квалiфікації можуть використовувати 

бiльше навантаження. Величина навантажень в значній мiрі залежить вiд 

характеру вправи: при виконанні повільних рухiв з примусовими розтяганнями 

на достатньо велике, а при використовувані махових рухiв достатньо 

навантаження массю 1-3 кг [2]. 
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6. Взаємозв’язок та взаємозалежність прояву 

рухових якостей у легкоатлетів 

 

Суміснiсть в однiй вправi роботи, направленої на розвиток силових 

якостей, з роботою, яка розвиває рухомiсть в суглобах, допомагає збiльшенню 

рухливостi в суглобах вiд однiєї вправи до iншої, порiвняно з показником 

початкового рiвня. При цьому створюється основа не тiльки для ефективного 

розвитку гнучкостi, а й для розвитку силових якостей за рахунок попередньо 

ефективного розтягування м’язів, що видно в пiдвищенні потужностi спроби. 

Крiм того при такому виконаннi вправи покращується координацiйна структура 

руху в дiапазонi не тiльки основних але i допомiжних фаз рухомих дiй 

вдосконалюючи механизм м’язових переключень, що дуже важливо для 

пiдвищення силових можливостей. При виконаннi вправ, якi допомагають 

сумiсному    розвитку      сили і   гнучкості,  ефективними є 3-5 секунднi  

затримки в фазi найбiльшого розтягування м’язів. 

На підвищення    ефективностi розтягування м’язів впливають рiзнi 

варiанти сумiсництва скорочення - розслаблення м»язів. Розтягуванню м»язів 

допомагає їх попереднє скорочення, а також ізометричне скорочення 

попередньо розтягнутого м»яза з подальшим розслабленням і наступним 

пасивним розтягуванням (Еіт Еее,1988). 

Слід зауважити, що існує конкретна залежність між рівнем гнучкості і 

часом роботи при виконанні вправи. На початку уроку учень не може досягнути 

повної амплітуди руху, вона звично складає 80-95 % максимальної можливості і 

залежить від ефективності попередньої розминки і рівня попереднього 

розслаблення м»язів (Pemhl,1982). Поступово гнучкість збільшується і досягає 

максимуму близько через 10-20 с при довгому розтягуванні і через 15-25 с при 

багаторазовому використанні короткочасних вправ. Максимальна величина 

гнучкості може втримуватись близько 15-30 с, а потім по мірі розвитку втоми і 
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пов’язаної з цим напруженням м’язів, що розтягуються, гнучкiсть починає 

зменшуватись. Коливання визначається особистими особливостями учнів, а 

також особливостями суглобiв. Для рiзних суглобiв кiлькiсть рухiв, яка 

потрiбна для досягнення максимальної амплiтуди, а також кiлькiсть рухiв, яка 

потрiбна для втримання амплiтуди рухiв на максимальному рiвні неоднакова 

[1]. 

 

Дозування вправ на рiзних етапах розвитку рухливостiв суглобах 

Спираючись на досвiд хатха-йоги, De Vries (1962) запропонував 

ефективний метод, оснований на застосуваннях довгих статистичних 

розтягуваннях. Суть методу полягає в тому, що пiсля максимального пасивного 

розтягування м’яза i з’єднувальні тканини є в пасивному станi на протязi 30-60 

с. 

Час виконання вправи залежить вiд вiку i статi спортсмена. Кількiсть 

повторень в юних квалiфiкованих спортсменiв (12-14 рокiв) може бути в 1,5 - 2 

рази менша ніж в старших спортсменів. Для досягнення одного й того ж 

тренувального ефекту, тривалiсть працi в жiнок може бути на 10-15 % менша, 

нiж в чоловiкiв. В залежностi вiд характеру і типу рухiв час виконання вправ 

може коливатись в межах від 20 с. до 2-3 хвилин i бiльше. А статистичні вправи 

як правило не довгi. Пасивно згинальні i розгинальнi рухи можуть 

виконуватись довший час [3].  
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