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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сьогодні в системі підготовки спортсменів наявна гостра 
потреба чіткої спрямованості на збалансованість системи тренувальних і змагальних 
навантажень, відпочинку, харчування, засобів відновлення, стимулювання 
працездатності та мобілізації функціональних резервів організму спортсменів поряд 
із розширенням нетрадиційних засобів їхньої підготовки для підвищення 
ефективності безпосередньої підготовки до головних змагань (В. М. Платонов, 
2015).

Зазначимо, що такі дослідження проведено в різних видах спорту та 
обґрунтовано, що харчування є передумовою успішної підготовки спортсменів для 
виступу на змаганнях, для підвищення фізичної працездатності, прискорення 
процесів відновлення в періоди після тренувальних та змагальних навантажень. 
Зокрема, у дослідженнях О. П. Штепи (2001) обґрунтовано гігієнічні вимоги до 
харчування та питного режиму боксерів і борців, передбачено розроблення експрес- 
методів визначення енерговитрат й потреб у білку та гігієнічне оцінювання 
сучасного фактичного харчування; С. В Фус, М. И Ящур (2010) запропонували 
програму корекції морфофункціонального стану гімнасток високої кваліфікації з 
урахуванням харчового статусу.

Разом із тим удосконаленням системи підготовки стрільців із лука різної 
кваліфікації займалося чимало науковців. Так, праці Б. А. Виноградського (2004, 
2010) присвячено вивченню питань підвищення технічної майстерності лучників на 
основі вдосконалення основних елементів пострілу з лука; М. А. Ярмоленка та 
співавторів (2019) - вивчено застосування технічних засобів як фактора підвищення 
ефективності підготовки спортсменів у стрільбі із лука; В. А. Момот (2019) - 
механізмом оптимізацїї процесу теоретичної підготовки стрільців із лука на етапі 
початкової підготовки, визначення спеціальної силової працездатності лучників, 
моделювання середовища зовнішніх умов під час стрільби; І. П. Заневського та 
авторів (2015, 2016, 2019) - моделюванню рухів тіла стрільця з лука, процесу 
взаємодії тіла людини зі спортивним луком, розробленню механіко-математичних 
моделей спільного руху стріли з луком; В. Є. Виноградова (2019) - сучасним 
апаратним та іншим методикам, що застосовуються в спорті для відновлення 
організму при втомі; С. В. Антонова (2011) - удосконаленню результативності 
стрільців із лука; Н. С. Сергатої та співавторів (2017) - аналізу програми 
відновлювальних заходів у спортсменів високого класу з урахуванням 
індивідуальних, вікових і морфофункціональних особливостей організму.

Зміст більшості інших наукових і методичних праць за проблематикою 
підготовки спортсменів у стрільбі з лука стосується з’ясування чинників 
результативності стрільби, моделювання різних аспектів спортивного тренування, 
обґрунтування використання методу спряженої дії, фізіологічних механізмів рухової 
навички та оцінювання технічної підготовленості спортсменів (Ю. А. Бріскін, 2013; 
С. В. Антонов, 2015; А. П. Власов, 2017).

Утім, значна кількість дослідників зазначає, що підвищення якості спортивної 
підготовки стрільців із лука на сучасному етапі за допомогою тільки традиційних 
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методів є недостатньою (М. П. Пітин, 2015; О. А. Томенко, 2017; І. М. Скрипка, 
2019).

У зв'язку з цим, актуальним є вивчення впливу індивідуальної корекції 
харчового раціону спортсменів, стрільців із лука, на тренувальні навантаження та 
вдосконалення окремих сторін їхньої спеціальної працездатності.

Таким чином, виявлене актуальне наукове-практичне завдання пов’язане з 
наявністю розбіжності між підвищеними вимогами до підготовленості 
кваліфікованих стрільців із лука, інтенсифікацією їхньої тренувальної і змагальної 
діяльності та вичерпанням резервів ефективності лише традиційних засобів 
тренування. Це засвідчує потребу застосування та вивчення ефективності 
поза тренувальних засобів стимуляції працездатності лучників, що варто вбачати в 
корекції окремих складників їхнього харчового раціону.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
виконано згідно зі Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту на 2011-2015 рр. Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту за темою 2.6 «Теоретико-методичні основи удосконалення тренувального 
процесу та змагальної діяльності в структурі багаторічної підготовки спортсменів» 
(номер державної реєстрації 0111U001168) та наукового плану на 2016-2020 рр. 
Львівського державного університету' фізичної культури за темою 2.2 «Теоретико- 
методичні основи управління тренувальним процесом та змагальною діяльністю в 
олімпійському, професійному та адаптивному спорті» (номер державної реєстрації 
0116U003167).

Роль автора у виконанні зазначених тем полягає у вивченні рівня енергетичного 
балансу раціонів харчування кваліфікованих стрільців із лука в період 
тренувального процесу, створенні та експериментальній перевірці програми 
індивідуалізації харчового раціону для підвищення ефективності тренувальної та 
змагальної діяльності кваліфікованих стрільців із лука шляхом його корекції під час 
безпосередньої підготовки до головних змагань.

Мета дослідження — підвищити ефективність передзмагальної підготовки 
кваліфікованих стрільців із лука на етапі спеціалізованої базової підготовки за 
допомогою індивідуальної корекції харчового раціону.

Завдання дослідження:
1. Узагальнити дані наукової та методичної літератури щодо чинників 

підвищення ефективності тренувальної та змагальної діяльності кваліфікованих 
стрільців із лука.

2. Визначити фактичний стан харчування кваліфікованих стрільців із лука на 
етапі спеціалізованої базової підготовки під час підготовки до головних змагань 
річного макроциклу.

3. Регламентувати вимоги до харчових раціонів стрільців із лука на етапі 
спеціалізованої базової підготовки під час підготовки до головних змагань річного 
макроциклу.

4. Розробити та визначити ефективність програми корекції харчового раціону 
кваліфікованих стрільців із лука на етапі спеціалізованої базової підготовки під час 
безпосередньої підготовки до головних змагань річного макроциклу.
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Об'єкт дослідження: чинники підвищення ефективності тренувальної та 
змагальної діяльності кваліфікованих стрільців із лука.

Предмет дослідження: індивідуальна корекція харчового раціону
кваліфікованих стрільців із лука для підвищення ефективності тренувальної та 
змагальної діяльності.

Методи дослідження. Теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової й 
методичної літератури та інформаційних відомостей мережі інтернет використано 
для аналізу наукової та методичної літератури за проблематикою дослідження та 
оцінювання стану досліджуваної проблеми, визначення рівня актуальності теми, 
конкретизації об’єкта і предмета дослідження, обґрунтування його мети та завдань.

Соціологічні методи: документальний метод використано для вивчення 
документів, які регламентують діяльність спортивних організацій, опитування 
(анкетування) спортсменів щодо споживання їжі.

Педагогічні методи (спостереження, тестування, експеримент) застосовано для 
аналізу навчально-тренувальної й змагальної діяльності стрільців із лука у 
передзмагальний період і під час змагань; виявлення спеціальної фізичної 
підготовленості та визначення ефективності програми корекції харчового раціону 
кваліфікованих стрільців із лука на етапі спеціалізованої базової підготовки під час 
підготовки до головних змагань річного макроциклу.

Медико-біологічні методи використано для визначення біохімічних показників 
у лабораторних умовах (екскреція креатиніну та сечовини).

Психологічні методи дослідження застосовано для діагностування самооцінки 
психологічного стану стрільців із лука. Використано методику САН (самопочуття, 
активність, настрій).

Методи математичної статистики дали змогу опрацювати та інтерпретувати 
емпіричні результати дослідження.

Наукова новизна:
• уперше обґрунтовано програму індивідуальної корекції харчового раціону 

кваліфікованих спортсменів на етапі спеціалізованої базової підготовки у стрільбі із 
лука, що сприяла достовірному (р<0,05) підвищенню ефективності передзмагальної 
підготовки до участі в головних змаганнях річного макроциклу;

• уперше регламентовано вимоги до добових раціонів харчування 
кваліфікованих стрільців із лука під час підготовки до головних змагань річного 
макроциклу на етапі спеціалізованої базової підготовки;

• удосконалено наукові положення щодо раціоналізації харчування 
спортсменів — стрільців із лука та його впливу на працездатність;

• набули подальшого розвитку наукові положення щодо динаміки показників 
фізичної підготовленості, психологічного стану та біохімічних показників упродовж 
тренувальної та змагальної діяльності кваліфікованих стрільців із лука на етапі 
спеціалізованої базової підготовки.

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у 
впровадженні програми корекції раціонів харчування кваліфікованих стрільців із 
лука для підготовки до головних стартів, для оптимізацїї роботи впродовж доби. 
Розроблено рекомендації щодо вмісту білків, жирів та вуглеводів у раціонах 
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харчування кваліфікованих стрільців із лука та перелік висококалорійних, але 
легкотравних продуктів харчування для щоденного вживання.

Результати дослідження впроваджено в навчально-тренувальний процес 
КДКХЛ1І X- 1 СКА, СДЮШОР «Електрон», КЗ ЛОР «ШВСМ» м. Львова.

Особистий внесок здобувана полягає в аналізі наукової та методичної 
літератури за тематикою дослідження; конкретизації науково-практичного завдання; 
визначенні актуальності обраної теми; формулюванні мети та завдань; виборі й 
застосуванні методів і методик для дослідження; нагромадженні емпіричних даних 
та допомогою проведення опитування, аналізування документальних даних, 
педагогічного спостереження та порівняльного формувального педагогічного 
експерименту; перевірці ефективності програми корекції харчового раціону за її 
впливом на показники тренувальної та змагальної діяльності кваліфікованих 
стрільців із лука під час безпосередньої підготовки до головних змагань; аналізі, 
інтерпретації та узагальненні отриманих даних. Добір засобів контролю, планування 
педагогічного експерименту проведено спільно з науковим керівником.

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення 
дисертаційного дослідження оприлюднено на наукових конференціях: «Здоров’я та 
довголіття» (Львів, 2010); «Молода спортивна наука України» (Львів, 2012-2015); 
«Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації» (Херсон, 2011); 
«Актуальні проблеми юнацького спорту» (Херсон, 2014); «Здоров’я і рухова 
активність : соціально-економічні та медичні аспекти» (Київ, 2013); 
«Всеукраїнський студентський форум з питань спорту вищих досягнень» (Київ, 
2012, 2013); «Реалізація здорового способу життя-сучасні підходи» (Дрогобич, 2017, 
2019); «Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення» (Львів, 
2018), а також на засіданнях кафедри біохімії та гігієни (2012-2020) та наукового 
гуртка аспірантів Львівського державного університету фізичної культури 
(2013-2015).

Публікації. Результати дисертаційної роботи відображено в 10 публікаціях, з 
яких 6 статей - у наукових фахових виданнях, 2 наукові праці відображають 
матеріали апробаційного характеру, 2 наукові праці, які додатково відображають 
наукові результати, з них 1-у закордонному періодичному виданні, внесеному до 
міжнародної наукометричної бази Scopus. Чотири публікації виконано одноосібно.

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота, виконана на 
206 сторінках, складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних 
джерел (208 джерел, 8 з яких латиницею), додатків. Дисертацію ілюстровано 
23 таблицями і 23 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, подано зв'язок дисертаційного 
дослідження з науковими програмами, планами й темами, визначено мету, завдання, 
об'єкт і предмет, описано методи дослідження, розкрито наукову новизну та 
визначено практичну значущість отриманих результатів; вказано особистий внесок 
автора, описано сферу апробації результатів дослідження та зазначено кількість 
публікацій за темою дисертаційної роботи.
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У першому розділі «Чинники ефективної тренувальної і змагальної 
діяльності кваліфікованих стрільців із лука» визначено місце позатренувальних 
чинників у системі підготовки кваліфікованих спортсменів, установлено сучасні 
вимоги до підготовленості кваліфікованих спортсменів у стрільбі з лука та 
розглянуто особливості харчування в структурі позатренувальних чинників для 
підвищення ефективності тренувальної діяльності.

З’ясовано, що підготовка сучасних лучників є складним процесом, який 
вимагає ретельного обґрунтування стратегії всіх сторін підготовки 
(Б. А. Виноградський, 2012; С. В. Антонов, 2014; В. Є. Виноградов, 2017). 
Установлено, що великий обсяг та інтенсивність тренувальної роботи, складність 
змагальних програм і напружена змагальна діяльність створюють додаткові 
складнощі у визначенні режимів праці та відпочинку, доборі відповідних засобів, 
форм і методів спортивної підготовки стрільців із лука. Виявлено потребу 
застосування та вивчення ефективності позатренувальних засобів стимуляції 
працездатності лучників. Серед шляхів підвищення ефективності передзмагальнбї 
підготовки стрільців із лука є застосування індивідуальної програми корекції 
харчового раціону.

У другому розділі «Методи та організація дослідження» обґрунтовано 
використання методів дослідження, які дали змогу розв'язати поставлені завдання, 
та подано відомості щодо етапів їх виконання.

Організація дослідження передбачала чотири етапи.
На першому етапі (жовтень 2012 р. - вересень 2013 р.) проаналізовано та 

узагальнено дані наукової і методичної літератури та інформаційних відомостей 
мережі інтернет для вивчення сучасних проблем підготовки спортсменів стрільців із 
лука; виявлено основні напрями для подальшого поліпшення відновлення організму 
спортсменів; проведено аналіз документів організаційного, нормативного 
регламентування; визначено мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження; 
установлено методи, відповідні завданням, та розроблено план дослідження.

На другому етапі (жовтень 2013 р. — вересень 2015 р.) доповнено 
проаналізовано дані наукової і методичної літератури й інформаційних відомостей 
інтернету із напряму дисертаційного дослідження; проведено педагогічні 
спостереження за навчально-тренувальною та змагальною діяльністю стрільців 
різного рівня спортивної майстерності, зібрано добові раціони харчування; 
здійснено пошук шляхів корекції раціонів харчування спортсменів, стрільців із лука; 
розроблено програму корекції харчових раціонів.

На третьому етапі (жовтень 2015 р. - грудень 2017 р.) проведено 
педагогічний експеримент. До нього було залучено ЗО спортсменів (етап 
спеціалізованої базової підготовки) СДЮШОР «Електрон» та КДЮСШ № 1 СКА 
м. Львова, які спеціалізуються у стрільбі з лука. Для проведення педагогічного 
експерименту спортсмени були розділені на дві групи по 15 осіб (з них 9 юнаків та 
6 дівчат). Показники тренувальної та змагальної діяльності учасників контрольної та 
експериментальної груп залишалися на наближено однаковому рівні. Певні 
індивідуальні відмінності залежали від стану здоров’я, завдань підготовки та 
змагань, що припадали на визначений період.
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Стрільці з лука контрольної групи не змінювали своїх звичок та не вносили 
коректив до раціонів харчування упродовж педагогічного експерименту.

Для стрільців із лука експериментальної групи було розроблено індивідуальні 
програми корекції раціону харчування на 14 днів, які передували головному 
змаганню макроциклу (весняно-літній період).

На четвертому етапі (грудень 2017 р. — травень 2020 р.) проаналізовано та 
узагальнено отримані результати; підготовлено всі розділи та висновки 
дисертаційного дослідження.

У третьому розділі «Характеристика показників харчування та системи 
підготовки кваліфікованих стрільців із лука» визначено фактичне споживання 
харчових нутрієнтів під час домашнього харчування стрільців із лука у весняний 
період річного макроциклу, встановлено показники спеціальної фізичної 
підготовленості кваліфікованих стрільців із лука на етапі спеціалізованої базової 
підготовки, проведено моніторинг біохімічних показників, виявлено психоемоційні 
показники та результативність змагальної діяльності (показник середньої стріли).

Оцінювання технічної майстерності спортсменів передбачало визначення його 
результативності у різних (тренувальних та змагальних) варіантах виконання 
стрілецьких вправ. Середній показник сили натягу тятиви становив 19,92 ± 1,04 кгс 
у юнаків, 18,27 ± 0,56 кгс у дівчат, середній показник максимальної кількості натягу 
лука (фіксували максимальну кількість виконання) дорівнював 29,06 ± 1,44 раза у 
юнаків, 27,09 ± 1,76 раза у дівчат, максимальне утримання точки прицілювання у 
центрі мішені у юнаків - 26,25 ± 2,90 с, дівчат - 24,3 ± 2,66 с.

Також визначено енергетичні витрати та калорійність раціонів харчування 
стрільців із лука упродовж двотижневого періоду. Встановлено, що більшість 
стрільців із лука споживають малу кількість їжі (показники енергетичної цінності 
їжі не відповідали нормі), але затрачають велику кількість енергії для виконання 
фізичної активності за 24 год. Так, аналіз щоденників-анкет дав змогу виявити 
основні помилки та недоліки у харчовій поведінці спортсменів зі стрільби з лука 
(рис. 1).

Рис. 1. Основні помилки у харчуванні стрільців із лука
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З’ясовано, що лише деякі стрільці інколи вживають перші страви, є випадки, 
коли спортсмени взагалі не вживають перших страв або один раз на два-три дні, 
також є спортсмени, які вживали перші страви два рази на день. Разом з тим у 
раціоні спортсменів обов’язково повинні бути перші страви (бульйони, супи, борщі, 
юшка з риби та інші), які мають важливе значення для організму спортсмена.

Установлено, що в раціоні харчування стрільців із лука значне місце відведено 
крупам, які є складовою частиною як других, так і перших страв. Стрільці не 
люблять вівсяну крупу і досить рідко вводять її до свого раціону, лише у 4 % осіб 
вона займає домінантне місце серед круп, які становлять раціон харчування. 
Перевагу надають гречаній (69,2 % спортсменів) і рисовій (52,7 % спортсменів), 
менш популярними є горох, пшоно, пшенична крупа.

Не знайшли достатнього місця в раціоні харчування стрільців і рибні страви та 
морепродукти. Оскільки продукти моря, на відміну від риби прісноводних водойм, 
менше забруднені радіонуклідами, їжу з морської риби та інших морепродуктів 
необхідно вживати щоденно. Тільки 5,3 % стрільців вживали їх у достатній 
кількості, а 35,1 % осіб - 1-2 рази на тиждень, 35,6 % спортсменів - дуже рідко.

Проведені дослідження свідчать, що тільки 11 % спортсменів споживають 
молоко і молочні продукти 2-3 рази на день і в достатній кількості, 18,5 % 
спортсменів — споживають лише один раз на день, а решта спортсменів не 
отримують у своєму раціоні цих продуктів у достатній кількості. Майже третина 
спортсменів (27,1%) споживає молочні продукти 1—2 рази на тиждень, а 27,5% 
спортсменів — взагалі дуже рідко, попри те, що низьке споживання молока і 
молочних продуктів викликає в організмі дефіцит кальцію.

У цьому ж розділі на підставі отриманих емпіричних результатів було 
обговорено шляхи корекції харчового раціону кваліфікованих стрільців із лука. 
Установлено, що, організовуючи харчування юних спортсменів, необхідно 
враховувати особливості їхнього організму, зокрема обміну речовин, спортивну 
спеціалізацію, тривалість і частоту тренувань, стать, вік. Харчовий раціон повинен 
містити різноманітні харчові продукти, що представляють різні групи; важливо 
дотримуватися оптимального питного режиму (потреба в рідині становить 2,0-2,5 л 
на добу, а за інтенсивних занять спортом - 3 л на добу); для зменшення потреби у 
воді в інтенсивний період слід уживати несолону їжу; спортсменам потрібно 
дотримуватися принципів раціонального збалансованого харчування; енергетична 
цінність раціону харчування повинна відповідати енергетичним витратам організму; 
хімічний склад їжі має відповідати фізіологічним потребам організму в поживних 
речовинах; необхідно дотримуватися різноманітності уживаних продуктів під час 
урахування уподобань спортсменів, відповідно до оптимального режиму 
харчування.

У четвертому розділі «Узагальнення та перевірка програми індивідуальної 
корекції харчування для кваліфікованих спортсменів-стрільців із лука» подано 
програму харчування кваліфікованих стрільців із лука та встановлено динаміку 
основних показників упродовж педагогічного експерименту.

Розроблену індивідуальну програму корекції раціонів харчування 
кваліфікованих лучників під час безпосередньої підготовки до головних змагань 
зорієнтовано на максимальне врахування вікових норм, статевих особливостей 



енергозатрат, тренувальної діяльності та індивідуальних уподобань спортсменів 
щодо складу та періодичності харчування. Невід’ємною частиною програми було 
вирахування енергетичної цінності продуктів, яку отримували спортсмени, та 
з’ясування відмінностей між нормою та отриманими результатами. Рекомендовано 
основний набір продуктів харчування, які необхідно ввести в раціон харчування для 
дотримання відповідного співвідношення білків, жирів та вуглеводів. Добовими 
величинами для спортсменів експериментальної групи були такі: для юнаків: білки — 
117 г, жири - 91 г, вуглеводи - 406 г, для дівчат — білки — 87 г , жири — 67 г, 
вуглеводи - 303 г.

Спортсменам експериментальної групи було запропоновано дотримуватися 
п’ятиразового приймання їжі у визначені години доби, рівних проміжків між 
прийманнями; введення в раціон легкотравних продуктів харчування особливо на 
вечірнє прийняття їжі (підвечірок, вечеря); кореговано продукти за вмістом білків, 
жирів, вуглеводів (рис. 2).

Раціон харчування стрільців із лука

О
повноцінність 
харчування 
(відповідність 
енергетичної цінності 
якісного та 
кількісного складу їжі 
енерговитрата м)

О
збалансованість 
харчування 
(відповідність 
харчового раціону 
харчовим 
нутріштам)

О
раціональність 
харчування 
(відповідність 
нутріентного складу 
їжі індивідуальними 
потребам)

Рис. 2. Основні вимоги до харчових раціонів домашнього харчування 
стрільців із лука

Для повноцінного харчування спортсмени повинні споживати різноманітну їжу, 
а також її відповідну кількість. Тож у програмі корекції раціонів харчування 
стрільців із лука передбачено корекцію насамперед харчової поведінки юнаків і 
дівчат. Рекомендовано для стрільців із лука ввести п’ятиразове харчування 
(сніданок, 2-й сніданок, обід, підвечірок, вечеря); встановити часові інтервали між 
вживанням їжі; 10 спортсменам запропоновано збільшити вживання м’яса та 
м’ясних продуктів (телятини, кролятини, курятини) до 250 грамів на добу; 
8 стрільцям - овочів (спаржі, огірка, цукіні, кабачка, картоплі, брюссельської 
капусти); 4 стрільцям - ввести в раціон молоко та молокопродукти (кефір, сметану, 
молоко пастеризоване, ряжанку, м’який сир); 5 стрільцям — урізноманітнити раціон 
рибою та рибопродуктами; також усім рекомендовано вживання бобових продуктів, 
які містять рослинний білок. Ми рекомендували додавати у їжу за смаком горіхи та 
насіння (фундук, арахіс, кеш’ю, мигдаль, кедр, гарбузове та соняшникове насіння); 
збільшити кількість овочів та овочевих салатів (капусти, моркви, буряку); збільшити 
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кількість готових страв у грамах; вживати в їжу жири рослинного походження 
(оливкову олію, авокадо, фундук, волоські горіхи, насіння, чорний шоколад, 
маслини, спаржу); ввести в раціон макаронні вироби із твердих сортів пшениці; 
збільшити порційність і різноманітність крупів (вівсяної, рисової, іречаної); ввести в 
раціон бобові продукти, якщо це можливо, ураховуючи метаболічний стан організму 
(арахіс, нут, сочевицю); збільшити в раціоні кількість соків.

Ефективність запропонованої програми харчування визначено за об’єктивними 
показниками та моніторингом показників спеціальної фізичної підготовленості, 
біохімічних (сечовини та креатиніну), психоемоційного стану (САН) упродовж 
періоду педагогічного експерименту, а також за результатами виступів спортсменів 
на головних змаганнях.

Протягом безпосередньої підготовки до головних змагань (14 календарних 
днів) тестували фізичну підготовленість стрільців із лука. Вимірювання сили натягу 
тятиви визначали чотири рази упродовж педагогічного експерименту: на початку, на 
четвертий, восьмий та дванадцятий день педагогічного експерименту (рис. 3).

Рис. 3. Зміни показників сили натягу тятиви стрільців із лука за час 
педагогічного експерименту:

ЕГ - середньогрупові показники спортсменів експериментальної групи; КГ - 
середньогрупові показники спортсменів контрольної групи; 1 - показники тестувань 
на 1-й день, 2 -- показники тестувань на 4-й день, 3 - показники тестувань на 8-й 
день, 4- показники тестувань на 12-й день

Аналіз за загальногруповими значеннями вказав на достовірне (р<0,05) його 
поліпшення як у спортсменів контрольної, так і експериментальної груп. При цьому 
у спортсменів контрольної групи приріст становив 0,60 кгс (3,11% осіб) у 
заключному тестуванні порівняно із вихідним. У лучників експериментальної групи 
показник дорівнював 0,87 кгс (4,52 % осіб). Отже, застосування корекції раціону 
харчування вказує на більшу, але не статистично значущу ефективність (р>0,05) та 
набуту різницю в кінці педагогічного експерименту на рівні 0,23 кгс (1,16% 
переваги спортсменів експериментальної над контрольною групою).
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Дослідження показників максимальної кількості натягу лука правою та лівою 
рукою дало змогу охарактеризувати спеціальну фізичну підготовленість стрільців із 
лука щодо можливостей багаторазового стандартизованого долання опору сили 
натягу спортивного приладдя та ефективність поєднання тренувальних навантажень 
і харчування (рис. 4).

28.50

Рис. 4. Зміни показників максимальної кількості натягувань лука (з 
вагою лука) спортсменів за час педагогічного експерименту:

ЕГ - середньогрупові показники спортсменів експериментальної групи; КГ - 
середньогрупові показники спортсменів контрольної групи; 1, 5 — показники 
тестувань правою та лівою рукою на початку педагогічного експерименту; 2, 6 - 
показники тестувань правою та лівою рукою на 4-й день педагогічного 
експерименту 3, 7 - показники тестувань правою та лівою рукою на 8-й день 
педагогічного експерименту; 4, 8 - показники тестувань правою та лівою рукою на 
12-й день педагогічного експерименту

У спортсменів експериментальної групи встановлено вищі показники приростів 
під час виконання вправи правою рукою - 27,93 ± 0,88 раза, що достовірно (р<0,05) 
на 1,0 раза (3,5%) більше порівняно з вихідним етапом дослідження. Показник 
лівою рукою становив 26,93 ± 0,89 раза на завершальному етапі дослідження, що на 
0,26 раза (0,96 %) вище порівняно з вихідним етапом (р>0,05).

У спортсменів контрольної групи показник у вказаній вправі правою рукою 
становив 27,13 ± 1,74 раза, що лише на 0,06 раза (0,22%) більше, ніж під час 
вихідного етапу дослідження. Показник цієї вправи лівою рукою становив 
26,00 ± 1,47 раза, що на 0,2 раза (0,76 %) більше, ніж під час вихідного дослідження 
(р>0,05 в обох випадках).

Дослідження показника тривалості утримання прицілу в центрі мішені дало 
змогу охарактеризувати можливості стрільців із лука до реалізації визначальної 
фази (прицілювання) пострілу (рис. 5).
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Рис. 5. Зміни показників тривалості утримання прицілу в центрі мішені 
стрільців із лука за час педагогічного експерименту:

ЕГ - середньогрупові показники спортсменів експериментальної групи; КГ - 
середньоірупові показники спортсменів контрольної групи; 1 - показники тестувань 
на 1-й день, 2 - показники тестувань на 4-й день, 3 - показники тестувань на 8-й 
день, 4- показники тестувань на 12-й день.

Результати дослідження свідчать про достовірне (р<0,05) поліпшення 
показника тривалості утримання прицілу в центрі мішені як у спортсменів 
контрольної, так і експериментальної груп. Відмінності між спортсменами 
експериментальної та контрольної груп становили 1,34 с абсолютного значення на 
користь спортсменів експериментальної групи (4,2 % відповідно, р<0,05). Таким 
чином, показник тривалості утримання прицілу в центрі мішені кваліфікованих 
стрільців із лука за загальногруповим значенням вказав на достовірне (р<0,05) 
поліпшення у спортсменів як контрольної, так і експериментальної груп. При цьому 
у спортсменів контрольної групи прирости становили 1,5 с (5,1 % відповідно) на 
заключному етапі порівняно із вихідним тестуванням. У кваліфікованих лучників 
експериментальної групи такі значення становили 0,63 с (2,0 % відповідно). Таким 
чином, застосування корекції раціону харчування вказує на більшу ефективність 
(р>0,05) та набуту різницю наприкінці педагогічного експерименту на рівні 
0,23 с (1,16 % переваги спортсменів експериментальної над контрольною групою).

Під час педагогічного експерименту у спортсменів експериментальної групи 
показники креатиніну та сечовини не виходили за межі норм, що свідчить про 
правильно дібрані та скореговані раціони харчування стрільців із лука. До початку 
експерименту в юнаків показник креатиніну перебував у межах 
226 ± 10,4 мкмоль/кг/добу за норми 200 мкмоль/кг/добу, а у дівчат — 
239 ± 7,77 мкмоль/кг/добу за норми 220 мкмоль/кг/добу. Після корекції раціонів 
показник креатиніну в юнаків експериментальної групі становив 
245 ± 10,12 мкмоль/кг/добу за норми 200 мкмоль/кг/добу (р>0,05), у дівчат — 
259 ± 14,44 мкмоль/кг/добу за норми 220 мкмоль/кг/добу (р>0,05). У юнаків 
контрольної групи показник дорівнював 248 ± 8,44 мкмоль/кг/добу за норми 
200 мкмоль/кг/добу (р>0,05), у дівчат — 262 ± 5,57 мкмоль/кг/добу за норми 
220 мкмоль/кг/добу (р>0,05).
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До початку експерименту в юнаків показник сечовини перебував у межах 
468 ± 29,74 ммоль/добу за норми 460 ммоль/добу, а у дівчат — 
465 ± 19,95 ммоль/добу за норми 460 ммоль/добу. Після корекції раціонів 
моніторинг показника сечовини в юнаків експериментальної трупи становив 
477 ± 6,49 ммоль/добу за норми 460 ммоль/добу (р>0,05), у дівчат — 
475 ± 9,78 ммоль/добу за норми 460 ммоль/добу (р>0,05). У юнаків контрольної 
групи показник дорівнював 478 ± 8,34 ммоль/добу за норми 460 ммоль/добу 
(р>0,05), у дівчата 477 ±21,00 ммоль/добу за норми 460 ммоль/добу (р>0,05).

Достовірної різниці між результатами екскреції креатиніну сечовини під час 
експерименту у двох групах не виявлено.

Самооцінка психологічного стану свідчить про підвищення настрою та 
активності впродовж доби. По завершенню педагогічного експерименту у 
спортсменів експериментальної групи показник самопочуття становив 22,47 ± 3,56 
бала, активності - 23,13 ± 3,21 бала, настрою - 22,0 ± 3,33 бала. Натомість у 
спортсменів контрольної групи показник самопочуття дорівнював 18,73 ± 4,62 бала, 
активності - 18,07 ± 3,82 бала, настрою - 17,87 ± 2,20 бала. Отже, збалансоване 
харчування (збагачене білками, жирами, вуглеводами, вітамінами та мінеральними 
речовинами) та дотримання рекомендацій щодо раціонів харчування дало 
можливість кваліфікованим спортсменам експериментальної групи отримати вище 
психоемоційне тло для розв’язання основних завдань навчально-тренувального 
процесу.

Визначальним показником підготовленості до участі в змаганнях є набуття 
високого рівня результатів у змагальних вправах. Результати дослідження 
показників середньої стріли стрільців із лука представлено на рис. 6.

очки

®ЕГ
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Рис. 6. Зміни показників середньої стріли стрільців із лука за час 
педагогічного експерименту:

ЕГ — середньогрупові показники спортсменів експериментальної групи; КГ — 
середньогрупові показники спортсменів контрольної групи; 1 - показники тестувань 
на 1-й день, 2 - показники тестувань на 12-й день

8,1 У
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Виявлено, що у спортсменів експериментальної групи на вихідному етапі 
дослідження показник становив 8,15 ± 0,35 очка, а у спортсменів контрольної групи
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8,01 ± 0,61 очка, тобто показники не мали суттєвих відмінностей (р>0,05), а 
тренувальні навантаження, які використовували в підготовчому періоді, 
відповідають кваліфікаційному рівневі спортсменів. Показник другого тестування 
середньої стріли у спортсменів експериментальної групи становив 8,65 ± 0,33 очка, а 
у спортсменів контрольної групи - 8,34 ± 0,38 очка. Це вказує на те, що 
кваліфіковані стрільці із лука однієї та іншої груп мають достатню фізичну 
підготовленість на наближено одному рівні, а тренувальні вправи, які 
використовувалися в підготовчому періоді, є адекватними до кваліфікаційного рівня 
спортсменів.

Отже, розроблена індивідуальна програма збалансованого харчування та 
дотримання рекомендацій із корекції раціонів харчування дали змогу спортсменам 
експериментальної групи підтримувати вищий рівень фізичних та психоемоційних 
можливостей для розв’язання основних завдань навчально-тренувального процесу 
та під час змагальної діяльності. Таким чином, запропонована програма харчування 
є ефективною.

У п’ятому розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» 
проведено обговорення основних результатів дослідження, подано три групи 
наукових результатів.

Набули подальшого розвитку наукові положення (С. В. Антонов; 2015, 
А. П. Власов, 2017) щодо динаміки показників фізичної підготовленості, 
психологічного стану та біохімічних показників упродовж тренувальної та 
змагальної діяльності.

Удосконалено наукові положення (Г. І. Столмакова, 1991; Э. С. Токарев, 
А. А. Хасанов, 2011) щодо раціоналізації харчування спортсменів-стрільців із лука 
та його впливу на працездатність.

Уперше обґрунтовано програму індивідуальної корекції харчового раціону 
кваліфікованих спортсменів на етапі спеціалізованої базової підготовки у стрільбі з 
лука, що сприяла достовірному (р<0,05) підвищенню ефективності передзмагальної 
підготовки до участі у головних змаганнях річного макроциклі; регламентовано 
вимоги до добових раціонів харчування кваліфікованих стрільців із лука під час 
підготовки до головних змагань річного макроциклу на етапі спеціалізованої базової 
підготовки.

ВИСНОВКИ

1. Узагальнення даних наукової літератури свідчить, що серед ефективних 
позатренувальних чинників, які сприяють досягненню високих спортивних 
результатів, вагоме місце посідає організація раціонального харчування 
спортсменів. Саме таке харчування, що ґрунтується на загальних принципах, а саме, 
енергетичного балансу, збалансованого харчування, дотримання режиму 
харчування, системного харчування, раціонального харчування, допомагає 
організмові спортсмена впоратись з розумовими та фізичними спеціальними 
навантаженнями, які дають змогу підвищити працездатність, прискорити процеси 
відновлення та відтермінувати час настання втоми після фізичного навантаження.
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2. Установлено помилки в раціонах харчування спортсменів-стрільців із лука, 
які харчувалися в домашніх умовах: години приймання їжі та часові проміжки були 
неузгоджені між собою (перерви між прийманнями їжі становили 5-6 годин), 
раціони харчування стрільців, які містили готові страви, не відповідали за набором 
продуктів та їх сумісністю; калорійність раціону не відповідала нормі (у юнаків 
становила 2124 ±224,67 ккал за норми 4455 ккал, у дівчат - 2018 ± 233,92ккал за 
норми 3360 ккал); за норми білків 161 г/добу у раціонах юнаків показник білка 
дорівнював 93 ± 4,37 г/добу, жирів — 64 ± 1,30 г/добу за норми 141 г/добу, 
вуглеводів — 301 ± 1,33 г/добу за норми 632 г/добу. У дівчат показник білка 
відповідав 88 ± 0,94 г/добу за норми 121 г/добу, жирів - 61 ± 1,61 г/добу за норми 
111 г/добу, вуглеводів - 286 ± 2,55 г/добу за норми 461 г/добу. Набір продуктів у 
харчових раціонах стрільців із лука містив недостатню кількість таких продуктів: 
хліба, шоколаду, горіхів, родзинок, фруктів, овочів, макаронних виробів, крупів, 
бобових. Стрільці із лука дотримувалися здебільшого дво- або триразового 
харчування (за рекомендованого 4-5-разового), були відсутніми другий сніданок та 
підвечірок у 16 стрільців із лука.

3. Досягнення високих результатів кваліфікованих спортсменів у стрільбі з лука 
повинно відбуватися на тлі дотримання базових принципів раціонального 
збалансованого харчування: збалансованості харчування, дотримання режиму 
харчування, системності харчування, раціональності харчування та співвідношення 
енергетична цінність раціону харчування повинна відповідати енергетичним 
витратам організму. Проведене вивчення хімічного складу харчового раціону 
стрільців із лука в домашніх умовах дало підстави для встановлення 
рекомендованих показників щодо енергетичної цінності раціону: для юнаків - 
2124 ккал на добу та для дівчат - 2018 ккал на добу за енергетичних витрат 
організму 2808 ккал у юнаків та 2173 ккал у дівчат. Урівноваження хімічного складу 
відповідно до фізіологічних потреб організму в поживних речовинах дало підстави 
рекомендувати такі показники харчових нутрієнтів для юнаків: білки - 117 г/добу, 
жири - 91 г/добу, вуглеводи - 406 г/добу; та дівчат: білки - 87 г/добу, жири — 67 г/ 
добу, вуглеводи - 303 г/добу. Співвідношення білків, жирів, вуглеводів для юнаків 
та дівчат становить 1: 0,7: 3. Урізноманітнення набору продуктів, що споживають 
спортсмени, доцільно корегувати, зокрема ввівши до раціону овочі парені, 
тушковані, запечені, фрукти, прості вуглеводи, бобові. Для кожного спортсмена 
рекомендовано індивідуальний режим харчування, але є загальні принципи яких 
слід дотримуватися: сніданок упродовж першої години після вставання, обід та 
вечеря не пізніше як за три години до сну, інтервал між основними прийманнями їжі 
не перевищує 3,5^4 години, протягом дня 1-2 додаткові приймання їжі.

4. Рекомендовано основний набір продуктів харчування, які необхідно вживати 
для забезпечення відповідного співвідношення білків, жирів, вуглеводів. Базовими 
рекомендаціями корекції раціонів харчування стрільців із лука у тренувальній 
діяльності є такі: не виконувати фізичні навантаження натще; не вживати багато 
рідини безпосередньо перед початком тренувальних навантажень; ураховувати час 
перетравлення їжі в шлунку; не вживати важкозасвоювану їжу, по завершенню 
тренувального навантаження відновити втрати вуглеводів (продукти підвищеної 
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біологічної цінності, вуглеводно-мінеральної спрямованості, рідкі фруктово-ягідні 
страви — компоти, киселі, соки тощо).

5. Розроблено індивідуальну програму корекції раціонів харчування 
кваліфікованих лучників під час безпосередньої підготовки до головних змагань 
відповідно до вікових та тендерних особливостей. Невід’ємною частиною програми 
було вирахування енергетичної цінності продуктів, яку отримували спортсмени. 
Кожному спортсменові, стрільцеві із лука, запропоновано вимоги до раціональності 
харчування (режим, кількість порцій, час прийманняу їжі).

6. Ефективність програми корекції харчового раціону кваліфікованих стрільців 
із лука на етапі спеціалізованої базової підготовки під час безпосередньої підготовки 
до головних змагань річного макроциклу визначано за динамікою показників 
тренованості, психоемоційного стану та біохімічних показників. Так, упродовж 
експерименту спостерігалися позитивні зміни таких показників: сили натягу тятиви 
(4,52 %, р<0,05); максимальної кількості розтягів лука (3,5 %, р<0,05); тривалості 
утримання прицілу в центрі мішені (1,16%, р<0,05); середньої стріли (3,71%, 
р<0,05); креатиніну та сечовини в сечі (р<0,05); психоемоційного стану (р<0,05).

За рахунок використання позатренувальних чинників, а саме збалансованого 
харчування (збагаченого білками, жирами, вуглеводами), та дотримання 
індивідуальної програми корекції раціонів харчування кваліфікованими стрільцями 
із лука експериментальної групи вдалося упродовж передзмагальної підготовки 
підтримати високий рівень фізичних та психоемоційних можливостей для 
розв’язання основних завдань навчально-тренувального процесу.

Перспективи подальших досліджень передбачають вивчення особливостей 
раціону харчування, добового режиму як компонентів позатренувальних чинників, 
підвищення ефективності тренувальної та змагальної діяльності стрільців із лука на 
різних етапах багаторічного удосконалення.
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АНОТАЦІЯ

Пазичук О. О. Індивідуалізація харчового раціону у передзмагальній 
підготовці кваліфікованих стрільців з лука. - Кваліфікаційна наукова праця на 
правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 
виховання та спорту зі спеціальності 24.00.01 - олімпійський і професійний спорт. - 
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, 
Львів, 2020.

Дисертаційну роботу присвячено індивідуалізації харчового раціону у 
передзмагальній підготовці кваліфікованих стрільців із лука. На основі проведеного 
дослідження вперше обґрунтовано підвищення ефективності тренувальної 
діяльності до участі у змаганнях кваліфікованих стрільців із лука на етапі 
спеціалізованої базової підготовки за допомогою індивідуальної програми корекції 
харчового раціону спортсменів. Також уперше регламентовано підходи до 
харчового раціону та режиму дня кваліфікованих стрільців із лука на етапі 
спеціалізованої базової підготовки.

Експериментально доведено ефективність індивідуальної програми корекції 
харчового раціону кваліфікованих стрільців із лука на етапі спеціалізованої базової 
підготовки під час безпосередньої підготовки до головних змагань річного 
макроциклу, про що свідчать високі позитивні зміни таких показників за час 
педагогічного експерименту: сили натягу тятиви (4,52 %, р>0,05), максимальної 
кількості розтягів лука (з вагою лука) (3,5 %, р<0,05), тривалості утримання прицілу 
в центрі мішені (1,16%, р<0,05), креатиніну та сечовини в сечі (р<0,05), 
психоемоційного стану (р<0,05), середньої стріли (3,71 %, р<0,05).

Ключові слова', стрільба із лука, кваліфіковані стрільці, харчовий раціон, 
індивідуалізація харчування.

АННОТАЦИЯ

Пазычук О. А. Индивидуализация пищевого рациона в 
предсоревновательной подготовке квалифицированных стрелков из лука. - 
Квалификационный научный труд на правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому 
воспитанию и спорту по специальности 24.00.01 — олимпийский и
профессиональный спорт. - Львовский государственный университет физической 
культуры имени Ивана Боберского, Львов, 2020.

Диссертационная работа посвящена индивидуализации пищевого рациона в 
предсоревновательной подготовке квалифицированных стрелков из лука. На основе 
проведенного исследования впервые обосновано повышение эффективности 
тренировочной деятельности перед участием в соревнованиях квалифицированных 
стрелков из лука на этапе специализированной базовой подготовки с помощью 
индивидуальной программы коррекции пищевого рациона спортсменов. Также 
впервые регламентированы подходы к пищевому рациону и режиму дня 
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квалифицированных стрелков из лука на этапе специализированной базовой 
подготовки.

Экспериментально доказана эффективность индивидуальной программы 
коррекции пищевого рациона квалифицированных стрелков из лука на этапе 
специализированной базовой подготовки при непосредственной подготовке к 
главным соревнованиям годичного макроцикла, о чем свидетельствуют высокие 
положительные изменения таких показателей за время педагогического 
эксперимента: силы натяжения тетивы (4,52 %, р> 0,05), максимального количества 
растяжек лука (с весом лука) (3,5 %, р<0,05), продолжительности удержания 
прицела в центре мишени (1,16%, р < 0,05), креатинина та мочевины в моче 
(р < 0,05), психоэмоционального состояния (р<0,05), средней стрелы (3,71%, 
р<0,05).

Ключевые слова: стрельба из лука, квалифицированные спортсмены, пищевой 
рацион, индивидуализация питания.

ABSTRACT

Pazychuk О. О. Dietary individualization in the pre-competition training of 
qualified archers. - Qualifying scientific work on the rights of a manuscript.

Dissertation for the degree of the Candidate of Sciences in Physical Education and 
Sport degree in specialty 24.00.01 - Olympic and Professional Sport. - Lviv State 
University of Physical Culture named after Ivan Boberskyj, Lviv, 2020.

Dissertation work is dedicated to individualization of the diet in the pre-competition 
training of qualified archers.

Object of the research are the factors to increase the effectiveness of training and 
competitive activities of skilled archers.

Subject of the research is individual correction of the diet of skilled archers in order 
to increase the effectiveness of training and competitive activities.

Purpose of the research is to increase effectiveness of pre-competition training of 
skilled archers at the stage of specialized basic training with the help of individual dietary 
correction.

The tasks of the researches are:
1. To generalize the data of scientific and methodical literature on the factors of 

increasing the efficiency of training and competitive activities of qualified archers.
2. To identify the actual state of a skilled archers’ nutrition at the stage of 

specialized basic training during preparation to main competition of the annual 
macrocycle.

3. To regulate the requirements for the archers’ diets at the stage of the specialized 
basic training during preparation to main competition of the annual macrocycle.

4. The elaborate and determine the effectiveness of the program of correction of 
skilled archers’ diet at the stage of specialized basic training during immediate preparation 
to main competition of the annual macrocycle.

Methods of the research:
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Theoretical analysis and generalization of scientific and methodical literature data, as 
well as informational of the Internet were used for the analysis of scientific and methodical 
literature on the research problems. These methods were also applied to assess the state of 
the problem under research, to determine the level of relevance of the issue, to specify the 
object and subject of the research, and to substantiate its purpose and tasks.

Sociological methods: documentary - the study of documents governing the activities 
of sports organizations, surveys (questionnaires) of athletes on their food consumption.

Pedagogical methods (observation, testing, experiment) were applied to analyze the 
training and competitive activities of archers in the pre-competition stage and during 
competition; identification of special physical preparedness and determination of the 
effectiveness of dietary program correction for archers at the stage of specialized basic 
training during their preparation to main competition of the annual macrocycle.

Medical and biological methods were used to determine biochemical parameters in 
the laboratory conditions (creatinine and urea excretion) and metabolic background of 
arhletes’ organism.

Psychological research methods were used to diagnose self-assessment of the 
archers’ mental state. The Well-being, Activity, Mood method of was applied.

Methods of mathematical statistics made it possible to study and interpret the 
empirical results of the research.

Increase of the effectiveness of training activity of skilled archers before participating 
in competition at the stage of specialized basic training via program of sportsmen’s diet 
correction was proved for the first time on the basis of the research. Approaches to the diet 
and daily routine of skilled archers at the stage of specialized basic training were also 
regulated for the first time. Scientific provisions on the rationalization of archers’ nutrition 
and its impact on their performance were improved. Scientific principles on the dynamics 
of indicators of physical fitness, psychological state and biochemical parameters during 
training and competitive activities of qualified archers at the stage of specialized basic 
training have been further developed.

The effectiveness of the program of dietary correction of qualified archers at the stage 
of specialized basic training during the immediate preparation to main competitions of the 
annual macrocycle has been experimentally proved. It was evidenced during the 
pedagogical experiment by higher positive changes of such parameters as bow string 
tension (4.52 %, p>0.05); the maximum number of stretches of the bow with its own “bow 
weight” (3.5 %, p<0.05); duration of holding the sight in the center of the target (1.16 %, 
p<0.05); creatinine and urea in urine (7.5 %, p<0.05); psycho-emotional state (p<0.05); 
“Middle arrow (3.71 %, p<0.05).

Key words-, archery, qualified archers, diet, diet individualization.
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