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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АТ артеріальний тиск;  

АТФ аденозинтрофосфорна кислота; 

ВАнТ 10 максимальна кількість зовнішньої механічної роботи за 10 с; 

ВАнТ 30 максимальна кількість зовнішньої механічної роботи за 30 с; 

ДО дихальний об’єм;  

ЕГД ендогенно-гіпоксичне дихання; 

ЖЄЛ життєва ємність легень; 

ЖЄЛвд життєва ємність легень під час вдиху; 

ЖЄЛвид життєва ємність легень під час видиху; 

ЗФП загальна фізична підготовка; 

КГ контрольна група досліджуваних хокеїстів на траві; 

КрФ креатинфосфат; 

МВЛ максимальна вентиляція легень; 

МКЗР максимальна кількість зовнішньої механічної роботи за 1 

хвилину; 

МОШ25 миттєва об’ємна швидкість проходження повітря на рівні 

великих бронхів; 

МОШ50 миттєва об’ємна швидкість проходження повітря на рівні 

середніх бронхів; 

МОШ75 миттєва об’ємна швидкість проходження повітря на рівні 

мілких бронхів; 

ОГ основна група досліджуваних хокеїстів на траві; 

ОФВ1 об’єм форсованого видиху за першу секунду маневру 

ФЖЄЛ; 

ОФВ1/ЖЄЛ об’єм форсованого видиху за 1 секунду по відношенню до 

життєвої ємності легень; 

ПАНО поріг анаеробного обміну; 
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РД резерв дихання; 

РАП рівень аеробної продуктивності; 

РОвд резервний об’єм вдиху; 

РОвид резервний об’єм видиху; 

СОШ25-75 середня об’ємна швидкість проходження повітря на рівні 

середніх бронхів;  

СФП спеціальна фізична підготовка; 

ФЖЄЛ форсована життєва ємність легень; 

ХОД хвилинний об’єм дихання; 

ЧД частота дихання; 

ЧСС частота серцевих скорочень; 

PWC170 абс абсолютний показник потужності м’язової роботи при 

частоті серцевих скорочень 170 уд∙хв-1; 

PWC170 відн відносний показник потужності м’язової роботи при частоті 

серцевих скорочень 170 уд∙хв-1; 

PWC170 потужність м’язової роботи при частоті серцевих скорочень 

170 уд∙хв-1; 

VO2 показник споживання кисню; 

VO2max максимальне споживання кисню; 

VO2max абс абсолютний показник максимального споживання кисню; 

VO2max відн відносний показник максимального споживання кисню. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Багаторічна підготовка висококваліфікованих 

спортсменів в ігрових видах спорту вимагає пошуку раціональних шляхів 

удосконалення тренувального процесу. Передусім, це обумовлено 

збільшенням популярності ігрових видів спорту серед молоді, розширенням 

календаря змагань, підвищенням конкуренції у змаганнях міжнародного 

рівня, зокрема на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи [26, 110].  

Проблемі удосконалення технологій підготовки спортсменів в ігрових 

видах спорту присвячено низку наукових досліджень [48, 79, 98, 131, 178, 

180]. Зокрема, деякі науковці висвітлюють питання удосконалення 

організації навчально-тренувального процесу та методики підготовки 

кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються з хокею на траві [60, 102, 

123, 163, 191, 230]. 

Незалежно від спеціалізації, для повної реалізації функціональних 

резервів організму на різних етапах багаторічного спортивного 

удосконалення у підготовці спортсменів застосовують різноманітні засоби, 

які посилюють ефект фізичних вправ. Так, для  підготовки спортсменів деякі 

науковці [6, 82, 101, 153] пропонують під час занять використовувати 

методики, які викликають у спортсмена стан гіпоксії, не пов’язаної з 

«гіпоксією фізичного навантаження», що сприяє удосконаленню механізмів 

адаптації до фізичної роботи різного спрямування.  

Широко застосовують методики створення в організмі спортсмена 

стану гіпоксії шляхом перебування в гіпобаричних умовах. Для цього 

використовують барокамери або перебування в умовах середньогір’я [32, 52, 

285, 298]. Головним чинником механізму створення гіпоксії у використанні 

таких моделей є зниження парціального тиску газів, зокрема кисню, у 

повітрі, яке вдихають [67, 93]. Однак комбінований вплив гіпоксії фізичного 

навантаження та гіпобаричної (насамперед гірської) гіпоксії може призвести 

до негативних структурних змін у деяких органах [239, 239, 241], що у 25% 
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спортсменів проявляється у вигляді колапсів, непритомності, неадекватної 

реакції артеріальних судин і міокарда [100, 101, 129]. Крім того, 

використання гіпобаричної гіпоксії пов’язано з економічними труднощами та 

технічними незручностями, що обмежує її застосування спортсменами. Більш 

безпечними та економічно виправданими вважаються моделі створення в 

організмі стану штучної гіпоксії в нормобаричних умовах із використанням 

спеціальних приладів [12, 36, 57, 127, 197, 324]. З огляду на зазначене, у 

навчально-тренувальному процесі хокеїстів на траві перспективним є 

використання доступних і безпечних гіпоксичних моделей, які 

застосовуються в нормобаричних умовах і викликають в організмі стан 

гіперкапнічної гіпоксії з незначним зниженням вмісту кисню.  

Виконання фізичної роботи під час гри у спортсменів-хокеїстів на траві 

ускладнюється так званою «характерною» позою, яка характеризується 

незначним статичним напруженням м’язів плечового поясу та зігнутим 

положенням тулуба, що посилює гіпоксію фізичного навантаження. За таких 

умов, як компенсаторне явище, частково розслаблюється передня стінка 

живота, що сприяє вентиляції нижньої частини легень через полегшення 

роботи м’язів черевного преса та діафрагми, чим компенсується недостатня 

вентиляція верхньої та середньої частин легень [213]. При цьому зростає 

тривалість фази видиху. Посилювати вентиляцію легень хокеїстів на траві 

доцільно за рахунок активізації черевного типу дихання за допомогою 

підвищення функціональних можливостей м’язів черевного преса та 

діафрагми.  

Отже, у навчально-тренувальному процесі кваліфікованих хокеїстів на 

траві як додатковий засіб посилення ефекту фізичних навантажень слід 

застосовувати таку гіпоксичну модель, яка би сприяла удосконаленню 

фізичної підготовленості через посилення гіпоксичного ефекту фізичних 

навантажень (гіпоксії фізичного навантаження) і функції зовнішнього 

дихання насамперед за рахунок підвищення функціональних можливостей 

м’язів, які забезпечують черевний тип дихання. Таким вимогам відповідає 
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методика «ендогенно-гіпоксичного дихання» з використанням апарата 

«Ендогенік-01». 

Зв’язок роботи з науковими планами, темами. Дисертаційну роботу 

виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри медико-

біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на 

2013–2016 рр. з теми «Оптимізація процесу вдосконалення фізичної та 

функціональної підготовленості учнівської та студентської молоді фізичними 

навантаженнями різного спрямування» (реєстраційний номер 0113U007491). 

Роль автора полягала в науково-методичному обґрунтуванні 

застосування методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» в тренувальному 

процесі кваліфікованих хокеїстів для підвищення фізичної підготовленості 

спортсменів. 

Мета дослідження – обґрунтувати доцільність застосування в 

навчально-тренувальному процесі кваліфікованих хокеїстів на траві 

методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» для удосконалення фізичної 

підготовленості спортсменів. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити можливості удосконалення фізичної підготовленості 

кваліфікованих хокеїстів на траві шляхом застосування в навчально-

тренувальному процесі спортсменів штучно створених гіпоксичних станів. 

2. Визначити рівень фізичної підготовленості кваліфікованих хокеїстів на 

траві на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей. 

3. Скласти маршрутну карту застосування методики «ендогенно-

гіпоксичного дихання» у підготовчому та змагальному періодах річного 

макроциклу для удосконалення фізичної підготовленості кваліфікованих 

хокеїстів на траві. 

4. Визначити ефективність впливу занять із використанням методики 

«ендогенно-гіпоксичного дихання» за запропонованою маршрутною картою 
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на удосконалення фізичної підготовленості кваліфікованих хокеїстів на траві 

в підготовчий та змагальний періоди річного макроциклу.  

Об’єкт дослідження – фізична підготовленість кваліфікованих 

хокеїстів на траві. 

Предмет дослідження – вплив тренувальних занять із застосуванням 

методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» відповідно до складеної 

маршрутної карти на удосконалення фізичної підготовленості кваліфікованих 

хокеїстів на траві. 

Методи дослідження: 

- теоретичний аналіз і узагальнення даних емпіричних джерел за 

проблематикою наукового дослідженнядали змогу в цілому визначити та 

оцінити стан проблеми, визначити наукову гіпотезу, обґрунтувати 

актуальність теми дослідження, визначити завдання та вибір методів 

дослідження; 

- педагогічне спостереження дозволило оцінити стан організації 

тренувальних занять хокеїстів на траві на етапі максимальної реалізації 

індивідуальних можливостей, а також отримати інформацію про 

відповідність тренувальних навантажень фізичній підготовленості 

спортсменів; 

- педагогічний експеримент використано для перевірки ефективності 

програми із застосуванням методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» за 

складеною маршрутною картою для удосконалення фізичної підготовленості 

кваліфікованих хокеїстів на травіна етапі максимальної реалізації 

індивідуальних можливостей; 

- педагогічне тестування з використанням методів велоергометрії 

застосовано для дослідження фізичної працездатності й максимального 

споживання кисню, яке відображає потужність аеробних процесів 

енергозабезпечення; порогу анаеробного обміну (ПАНО), який характеризує 

ємність аеробних процесів енергозабезпечення; максимальної кількості 

зовнішньої механічної роботи за 10 с (ВАнТ10) та 30 с (ВАнТ30), що 
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характеризує відповідно потужність анаеробних алактатних та анаеробних 

лактатних процесів енергозабезпечення; максимальну кількість зовнішньої 

роботи за 1 хв (МКЗР), яка відображає ємність анаеробних лактатних 

процесів енергозабезпечення; пульсометрії – для визначення частоти 

серцевих скорочень (ЧСС) за допомогою монітору серцевого ритму 

«TOPCOM SPORTS» і «SIGMASPORT PS-4»; сфігмоманометрії – для 

визначення артеріального тиску; електронної спірографії з аналізом петлі 

«потік-об’єм» – для оцінювання функції зовнішнього дихання за допомогою 

спірографа «CARDIO-SPIRO»; 

- методи математичної статистики (для аналізу експериментально 

отриманих даних на різних етапах дослідження). 

Наукова новизна одержаних результатів. 

Уперше встановлено, що застосування методики «ендогенно-

гіпоксичного дихання» за складеною маршрутною картою унавчально-

тренувальному процесі кваліфікованих хокеїстів на траві на етапі 

максимальної реалізації індивідуальних можливостей сприяє формуванню 

оптимального типу дихання, характерного для спортсменів цієї спеціалізації. 

Уперше науково обґрунтовано доцільність застосування унавчально-

тренувальних заняттях кваліфікованих хокеїстів на траві методики 

«ендогенно-гіпоксичного дихання»для удосконалення рівня їх фізичної 

підготовленості. 

Удосконалено наукову інформацію щодо впливу тренувальних занять з 

хокею на траві на фізичну підготовленість кваліфікованих спортсменів на 

етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей. 

Удосконалено наукові відомості щодо особливостей впливу фізичних 

тренувань із застосуванням методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» на 

аеробну й анаеробну продуктивність, функцію зовнішнього дихання, 

здатність протистояти гіпоксії у стані відносного м’язового спокою, а також 

динаміку відновлення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень 

після виконання дозованих фізичних навантажень у спортсменів. 
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Отримали подальший розвиток наукові положення про можливості 

удосконалення фізичної підготовленості спортсменів різної спеціалізації 

шляхом застосування в навчально-тренувальному процесі штучно створеної 

гіпоксії. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

впровадженні методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» за складеною 

маршрутною картою у навчально-тренувальний процес кваліфікованих 

хокеїстів на траві команд вищої ліги «Динамо – ШВСМ» (м. Вінниця) та 

«Олімпія –Колос – Секвоя» (м. Вінниця). 

Отримані дані можуть бути використані у навчально-тренувальному 

процесі кваліфікованих хокеїстів на траві у підготовчий та змагальний 

періоди річного макроциклу на етапі максимальної реалізації індивідуальних 

можливостей для підвищення фізичної та функціональної підготовленості 

спортсменів. 

Матеріали дослідження використовують у лекційних курсах таких 

дисциплін, як «Фізіологія рухової активності», «Спортивна медицина», 

«Діагностика і моніторинг стану здоров’я», «Теорія і методика викладання 

спортивних ігор» та «Олімпійський та професійний спорт» на факультеті 

фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського, що засвідчено відповідними 

актами впровадження (від 25 вересня 2016 р.). 

Особистий внесок здобувача полягає в теоретичному обґрунтуванні 

положень дисертаційного дослідження, організації та проведенні 

дослідження, складанні маршрутної карти застосування методики 

«ендогенно-гіпоксичного дихання» та її впровадженні в навчально-

тренувальний процес хокеїстів на траві, кількісному та якісному аналізі 

отриманих результатів, узагальненні експериментальних даних, 

формулюванні висновків дисертаційної роботи, у публікації основних 

результатів роботи. У спільних працях авторові дисертаційного дослідження 

належать експериментальні дані та їхній аналіз. 
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Апробація результатів дослідження. Основні положення 

дисертаційної роботи апробовано на ХVІІІ, ХІХ та ХХ Міжнародних 

науково-практичних конференціях «Молода спортивна наука України» 

(Львів, 2014, 2015, 2016); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Фізична культура, спорт та здоров’я нації» (Вінниця, 2014, 2016); VІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Фізичне виховання, спорт і 

культура здоров’я у сучасному суспільстві» (Луцьк, 2015), а також на 

засіданнях щорічних звітних конференцій викладачів і студентів 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського (Вінниця, 2013, 2014, 2015, 2016). 

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 8 публікаціях, 7 

із яких надруковано у фахових виданнях України, 2 праці – у виданнях, що 

введені до наукометричної бази даних Index Copernicus Journals Master List. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 

КВАЛІФІКОВАНИХ ХОКЕЇСТІВ НА ТРАВІ 

 

1.1 Загальна характеристика навчально-тренувального процесу в 

системі багаторічної підготовки хокеїстів на траві  

 

Багаторічна підготовка спортсменів охоплює період від початку 

спеціалізованих занять спортом до переходу у сферу спорту найвищих 

досягнень. Залежно від віку спортсменів і специфіки виду спорту 

багаторічний період спортивної підготовки поділяється на такі етапи: етап 

початкової підготовки, етапи попередньої та спеціалізованої базової 

підготовки, підготовки до вищих досягнень, максимальної реалізації 

індивідуальних можливостей, збереження вищої спортивної майстерності та 

поступового зниження досягнутого [25, 169, 170, 171].  

Вищезгадані етапи багаторічної підготовки хокеїстів на траві є 

відносно самостійними та водночас взаємопов’язаними. Кожен із них має 

свою мету, завдання, зміст і тривалість. Причому тривалість етапів може 

змінюватися залежно від індивідуальних можливостей спортсменів і змісту 

тренувального процесу [43, 77, 136, 138, 171, 249]. 

Етап максимальної реалізації індивідуальних можливостей починається 

приблизно з 19 років і триває близько 8-10 років. На цьому етапі 

передбачається досягнення максимальних результатів у вибраному виді 

спорту. Значно зростає частка засобів спеціальної підготовки хокеїстів на 

траві у загальному обсязі тренувальної роботи, різко зростає змагальна 

практика. 

Основними завданнями вищезгаданого етапу є максимальне 

використання засобів, які можуть викликати бурхливе протікання 

адаптаційних процесів, удосконалення універсальних функцій у процесі гри, 
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удосконалення техніко-тактичних дій у різних фазах гри, підвищення 

психологічної стійкості у процесі адаптації до інтенсивних тренувальних і 

змагальних навантажень [14, 50, 170, 255]. У хокеї на траві важливим є 

вивчення та уміле використання індивідуальних особливостей партнерів по 

команді, за рахунок чого спортсмени, сприраючись на сильні сторони один 

одного, можуть «згладжувати» недоліки у техніці та тактиці гри. 

У цей період період сумарна величина обсягу й інтенсивності 

тренувальної роботи досягає максимуму, широко плануються заняття з 

великими фізичними навантаженнями, у тренувальному процесі 

використовуються технічні засоби та тренажери, кількість занять у 

тижневому мікроциклі може досягнути 15-20 і більше, різко зростає 

змагальна підготовка спортсменів, які спеціалізуються у хокеї на траві 

(проведення навчальних, контрольних та офіційних ігор із метою 

удосконалення спеціалізованої й універсальної майстерності хокеїстів) [108, 

255].  

Відомо, що тривалість та особливість підготовки спортсменів до вищих 

досягнень залежить від специфічних особливостей формування спортивної 

майстерності в різних видах спорту. Особливо довгим шлях до досягнення її 

високого рівня є в спортивних іграх, зокрема у хокеї на траві та 

багатоборствах, де він визначається дуже великою кількістю складових 

техніко-тактичного, фізичного та психологічного порядку [2, 48, 98, 170, 

319]. 

Фахівцям варто враховувати, що на етапі максимальної реалізації 

індивідуальних можливостей спортсменивже є добре адаптованими до різних 

засобів тренувань. Тому під час побудови тренувального процесу необхідно 

прагнути до урізноманітнення методів і техніки проведення навчально-

тренувальних занять, розширення їх за рахунок використання технічних 

засобів і тренажерів, спрямованих не лише на удосконалення біомеханічних 

характеристик спортсменів, які спеціалізуються ухокеї на траві, але й на 

розвиток тих м’язових груп, від яких залежить ефективність їхньої роботи. 
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Необхідно відмітити, що тренувальний процес на етапі максимальної 

реалізації індивідуальних можливостей, так само як і на попередньому етапі 

багаторічної підготовки, здійснюється з урахуванням провідних для певного 

виду спорту параметрів фізичної підготовленості, з удосконаленням 

відстаючих ланок фізичної та функціональної підготовленості до рівня 

показників модельних характеристик спортсменів високого рівня спортивної 

майстерності, зі здійсненням науково обґрунтованого прогнозу результатів 

змагальної діяльності [136, 249].  

Як свідчать дані наукових джерел [60, 94], під час тренувальних занять 

кваліфікованих спортсменів-хокеїстів на траві на етапі максимальної 

реалізації індивідуальних можливостей доцільно використовувати 

тренувальні навантаження великої інтенсивності. Однак робити це варто, 

головним чином, за рахунок заміни деяких вправ, до яких адаптувався 

спортсмен (з метою збільшення фізичної сили подразника),та уведенням 

таких засобів фізичної підготовки, які гостріше впливають на удосконалення 

рухових функцій хокеїстів. При цьому слід ураховувати рівень фізичної 

підготовленості, а також їх здатність до швидкого відновлення 

працездатності після навантажень великої інтенсивності, що великою мірою 

залежить від їхнього віку [77, 137, 138, 159].  

Разом із тим, під час використання великих тренувальних навантажень 

необхідно збалансовувати процеси фізичної роботи й відпочинку (втому й 

відновлення). Саме тому вони носять хвилеподібний характер. Зокрема між 

величиною, характером і тривалістю навантаження на різних етапах річної 

підготовки спортсменів спостерігається взаємозв’язок, який полягає у тому, 

що підготовчий період річного макроциклу характеризується тривалішими 

«хвилями» навантаження, ніж період підведення до належної спортивної 

форми [61, 111]. Це відбувається завдяки тому, що з досягненням належної 

спортивної форми організм спортсмена набуває підвищеної чутливості до 

фізичних навантажень [92, 169, 270, 293], виконання яких відбувається з 

великими енерговитратами через часту участь хокеїстів на траві у змаганнях. 



17 
 

Необхідно відмітити, що форсування тренувального процесу шляхом 

надмірного застосування великих за обсягом і одноманітних навантажень 

призводить до передчасного входження спортсменів у стан спортивної 

форми, що у свою чергу веде до нетривалого її утримання на належному 

рівні, унаслідок чого спортсмени, які спеціалізуються у хокеї на траві, 

нестабільно виступають на змаганнях [14, 79, 169, 300].  

Разом із тим, необхідно звернути увагу на поступове й послідовне 

підвищення інтенсивності виконання тренувальних вправ, які як відомо є 

потужними фізичними подразниками. Отже, чим більшою буде інтенсивність 

тренувальних вправ, тим більшою буде сила подразника. Тільки вправи з 

високою та максимальною інтенсивністю здатні підвищити фізіологічну силу 

подразника й, тим самим, позитивно вплинути на розвиток силових і 

швидкісно-силових якостей спортсмена [133, 172, 270]. 

Отже, кожен етап багаторічної підготовки спортсменів 

характеризується власними метою та завданнями. Тому, підводити 

спортсмена до параметрів тренувальної роботи, характерних для етапу 

максимальної реалізації індивідуальних можливостей, необхідно поступово, 

протягом багатьох років.  

 

1.2 Специфіка удосконалення фізичної підготовленості 

кваліфікованих хокеїстів на траві 

 

Ефективність удосконалення спортивної майстерності спортсменів 

різної спеціалізації зумовлена застосуванням у тренувальному процесі 

сучасних технологій, які спрямовані на покращення загальної та спеціальної 

фізичної підготовленості [23, 57, 68, 69, 138, 170]. Причому, якщо засоби 

загальної фізичної підготовки є універсальними незалежно від спеціалізації 

спортсменів [166, 168, 172], то з метою підвищення рівня спеціальної 

підготовленості їхній вибір обумовлений специфікою роботи в обраному виді 

спорту [166, 168].  
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Загальна фізична підготовка забезпечує всебічний розвиток фізичних 

якостей спортсменів і створює передумови для їхнього найбільш 

ефективного прояву. 

На думку Ю.В. Верхошанського [43, 44], сьогодні погляди на 

спеціальну фізичну підготовку спортсменів дещо змінюються. Науковець 

вважає, що завданнями спеціальної фізичної підготовки представників різних 

видів спорту є не лише удосконалення фізичних якостей, але й 

інтенсифікація м’язової роботи у спеціальному для кожного виду спорту 

руховому режимі, який здійснюється з метою активації процесів адаптації 

організму до умов спортивної спеціалізації [43, 44]. 

Традиційно виділяють такі основні фізичні якості як: сила, швидкість, 

витривалість, спритність, гнучкість. Однак слід зазначити, що для хокею на 

траві, як і для інших спортивних ігор, характерним є комплексний прояв 

вищезгаданих фізичних якостей [30, 110, 230]. 

Особливе значення для хокеїста на траві має удосконалення 

швидкісних можливостей. Зміна ігрової ситуації на полі вимагає від хокеїстів 

на траві уміння швидко стартувати, маневрувати, вести, передавати, 

приймати та кидати м’яч,а також постійно рухатися з високою швидкістю, 

щоб відірватися від суперників і зайняти вигідніше положення на полі або 

завадити атаці воріт.  

Разом із тим, спортсмен повинен проявляти максимальну швидкість і 

підтримувати її протягом усього матчу, долаючи втому [37, 111, 191, 192, 

234]. Як засвідчують результати досліджень провідних спеціалістів в області 

хокею на траві [60, 110, 111] за одну гру кваліфіковані спортсмени 

здійснюють у середньому від 60 до 140 прискорень і від 10 до 40 ривків.  

Швидкість є комплексною руховою якістю та визначається трьома 

відносно незалежними одна від одної формами: прихованим періодом 

рухової реакції, швидкістю одиничного скорочення та максимальною 

частотою рухів [26, 191]. Зокрема у хокеїстів на траві ця характеристика 

проявляється елементарними й комплексними формами. Елементарні форми 
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швидкості, як правило, під час змагань проявляються комплексно. Однак, 

незважаючи на комплексність прояву швидкісних якостей, з метою їхнього 

ефективного розвиткуу тренувальному процесі необхідно вибірково 

впливати на кожний із видів швидкості [27, 60, 170].  

Комплексні форми прояву швидкісних здібностей у складних рухових 

актах, характерних для тренувальної та змагальної діяльності у хокеї на траві, 

забезпечуються елементарними формами прояву швидкості в різноманітних 

поєднаннях із іншими руховими якостями та технічними навичками. До 

таких комплексних проявів відносяться здатність до досягнення високого 

рівня дистанційної швидкості, вміння швидко мобілізуватися на старті та 

виконувати з високою швидкістю рухи, продиктовані ходом змагальної 

боротьби [166, 167, 180].  

Однією з основних передумов комплексних проявів швидкісних 

здібностей хокеїстів є рухливість нервових процесів (виражається у 

протіканні процесів збудження та гальмування в різних відділах нервової 

системи) і рівень нервово-м’язової координації [27, 198, 228, 253, 292]. На 

рівень швидкісних здібностей впливає також особливість м’язової тканини – 

співвідношення різних м’язових волокон, їхня еластичність, рівень 

внутрішньом’язової та міжм’язової координації [262].  

Крім того, прояв швидкісних здібностей спортсмена тісно пов’язаний із 

рівнем розвитку вибухової та максимальної сили, гнучкості та 

координаційних здібностей [221, 324], із удосконаленням спортивної техніки 

[38], здібностями біохімічних механізмів до швидкої мобілізаціїі ресинтезу 

алактатних анаеробних постачальників енергії [309], рівнем вольових 

якостей [166, 170].  

Основними методами розвитку швидкісних здібностей, які 

використовуються у тренувальному процесі хокеїстів на траві, є: повторний, 

ігровий, змагальний і варіативний [27, 255]. 

Повторний метод використовується під час виконання як власне 

швидкісних вправ із граничною або близькою до граничної швидкістю, так і 
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швидкісно-силових (метод динамічних зусиль), за яких граничне силове 

напруження забезпечується шляхом переміщення відносно легкої ваги з 

максимальною швидкістю [17, 65, 146]. 

Виконання вправ цим методом вимагає суворого дотримання режимів 

тривалості роботи та відпочинку. Інтервал між вправами має бути таким, щоб 

до початку повторення вправи забезпечити, з одного боку, відновлення 

працездатності вегетативних функцій (відновлення частоти серцевих 

скорочень (далі – ЧСС) до 100-110 уд./хв), а з іншого – оптимальну 

збудливість центральної нервової системи [79, 111, 230]. В інтервалах між 

виконанням тренувальної роботи хокеїсти на траві активно відпочивають, 

виконуючи різноманітні вправи, які не вимагають великих зусиль 

спортсменів (ведення м’яча в повільному темпі, удари по воротах тощо) [60, 

113]. 

Не менш важливе значення мають ігровий і змагальний методи, 

використання яких створює додатковий стимул для підвищення швидкісних 

якостей спортсмена за рахунок зміни його емоційного фону, психічного 

стану, духу суперництва [66, 111, 168].  

Ефективним методом підвищення швидкісних можливостей є також 

варіативний метод, який ґрунтується на чергуванні швидкісних вправ в 

ускладнених, звичайних і полегшених умовах, що стимулює активне м'язове 

напруження та, у свою чергу, сприяє підвищенню швидкості руху. Однак не 

можливо успішно розвивати швидкісні здібності хокеїстів, використовуючи 

лише один метод. Певний ефект досягається лише за умов, якщо у 

навчально-тренувальному процесі хокеїстів на траві вищезгадані методи 

поєднуватимуться.  

З метою покращення швидкісних якостей у хокеїстів на траві 

використовуються різноманітні фізичні вправи, які можна виконувати з 

максимальною швидкістю. Як засоби удосконалення швидкості, вони 

повинні відповідати таким основним вимогам: можливості їхнього виконання 

з максимальною швидкістю; під час виконання вправ увага має 
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сконцентровуватися не на способі, а лише на швидкості виконання; 

тривалість вправи не має перевищувати 30 с; вправи повинні бути 

різноманітними для того, щоб забезпечувати удосконалення швидкості у 

поєднанні з іншими фізичними якостями [255, 268]. 

З метою розвитку швидкісних здібностей кваліфікованих спортсменів, 

які спеціалізуються у хокеї на траві, використовуються наступні вправи: з 

ключкою та м’ячем (виконання з максимальною інтенсивністю); старти з 

різних положень 95-100 м; ривки на 10-20 м; біг по прямій, яка поділена на 

відрізки 60-100 м (швидкість: середня-максимальна-середня-максимальна 

тощо); естафети; рухливі ігри; біг угору; біг згори; біг із перешкодами; 

максимально швидке виконання ігрових дій (імітація відбору, відбір, кидки, 

поштовхи, удари тощо) [60, 189, 234, 255].  

На теперішній час не існує єдиної думки науковців щодо підходів до 

розвитку швидкості. Більшість дослідників рекомендують планувати роботу 

з метою підвищення швидкісних можливостей у першій половині основної 

частини тренувального заняття, обґрунтовуючи це тим, що виконання 

динамічних рухів вимагає напруженої роботи м’язів, тонкої нервово-м’язової 

координації та зосередження [30, 170]. Проте на думку інших фахівців 

підвищення швидкісних якостей є можливим наприкінці навчально-

тренувального заняття [43, 191], що пов’язано з оптимальним 

функціонуванням систем, які впливають на ефективність їхнього виконання 

[166, 169].  

Під час гри хокеїсти виконують багаточисельні ривки, прискорення, 

зупинки, ведення й обведення, кидки та  удари м’яча [26, 60, 111, 191, 278]. 

Ефективність виконання таких дій залежить від розвитку сили м’язів верхніх 

та нижніх кінцівок, а також м’язів-розгиначів спини та сідничних м’язів. 

Тому, в сучасному хокеї на траві особливого значення набуває силова та 

швидкісно-силова підготовка як один із важливих факторів підвищення 

майстерності та спеціальної працездатності гравців.  
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Загалом під поняттям «сила» людини розуміють її здатність долати 

зовнішній опір або протидіяти йому за рахунок діяльності м’язів [83, 166, 

171]. Сила може проявлятися при ізометричному (статичному) режимі 

роботи м’язів, коли при напруженні вони не змінюють довжини [168, 303], і 

при ізотонічному (динамічному) режимі, коли напруження пов’язане зі 

зміною довжини м’яза [166, 169]. Дослідження, проведені низкою вчених, 

свідчать, що динамічний режим роботи м’язів ефективніше сприяє 

підвищенню темпу приросту силових можливостей спортсмена [30, 84, 236].   

У змагальній і тренувальній діяльності хокеїсту доводиться проявляти 

різні види сили та режими роботи м’язів. Наприклад, притискаючи  ключку 

суперника до трави, хокеїст проявляє силу в ізометричному режимі, а під час 

кидків, ударів, веденні м’яча – вибухову силу (в динамічному режимі) [62, 

150, 165, 235, 257]. У першому випадку хокеїст проявляє свої власне-силові 

можливості, у другому – швидкісно-силові, тобто здатність проявляти 

максимум сили у найкоротший проміжок часу за рахунок виконання руху з 

великою швидкістю.  

Дослідники виділяють наступні основні види силових якостей: 

максимальну силу, швидкісну силу та силову витривалість [26, 150, 159, 191, 

246]. 

В.П. Савін, зокрема зазначає, що загальна сила проявляється 

спортсменом безвідносно до специфічних рухів хокеїста, а спеціальна сила 

проявляється спортсменом у специфічних рухах, адекватних змагальним 

[191, 192].  

До факторів, які впливають на прояв силових можливостей належать 

тип м’язового волокна, співвідношення швидко скоротливих (ШС) та 

повільно скоротливих (ПС) м’язових волокон, здатність нервової системи 

підтримувати максимальну частоту імпульсів у працюючих м’язах та 

біохімічний склад м’язової тканини (вміст актину та креатину) [21, 166, 168, 

246]. 
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Під час виконання технічних прийомів (зокрема при передачах м’яча, 

ударах по воротах) спортсмени, які спеціалізуються у хокеї на траві, 

проявляють спеціальні силові здібності. Особливо важливим при цьому стає 

розвиток їхніх швидкісно-силових якостей. Так, гравець, у якого рівень цих 

якостей є вищим, ефективніше бере участь у перехватах та відборах м’яча, а 

також швидше переключається з одних ігрових ситуацій на інші, які постійно 

змінюються протягом матчу.    

Процес силової підготовки у спорті спрямований на розвиток різних 

видів силових якостей, що передбачає підвищення активної м'язової маси, 

зміцнення сполучної тканини, поліпшення статури. Паралельно з розвитком 

сили створюються передумови підвищення рівня швидкісних якостей, 

гнучкості, координаційних здібностей [60, 111, 315]. 

Важливою складовою силової підготовки хокеїстів на траві є 

підвищення їхньої здатності до реалізації силових можливостей в умовах 

тренувальної й змагальної діяльності, що вимагає забезпечення оптимального 

взаємозв'язку сили зі спортивною технікою та іншими руховими якостями 

[226, 294, 299]. При цьому необхідною умовою при плануванні тренувальних 

занять хокеїстів на траві є підбір відповідних засобів та методів тренування. 

Так, з метою розвитку силових здібностей хокеїстів на траві традиційно 

використовують метод максимальних зусиль, «до відмови», метод 

динамічних зусиль, ізотонічний метод, а також метод колового тренування 

[234, 255]. 

Сьогодні найбільш ефективним для підвищення абсолютної сили м'язів 

вважається метод максимальних зусиль, який передбачає виконання  роботи з 

граничною та біляграничною вагами (85-100% від максимально можливої) на 

тренажерах і зі штангою (жим, поштовх, ривок, присідання) [60, 167, 255]. У 

тренувальному занятті спортсмени виконують вправу в 3-4 підходи з одним-

двома рухами в одному підходіта з інтервалами відпочинку 2-3 хв [255].  
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Суть методу «до відмови» полягає в тому, що спортсмен виконує 

вправу з подоланням ваги, яка становить 70-80% від максимальної [255, 268]. 

Тривалість відпочинку між серіями становить 2-4 хв.  

Метод динамічних зусиль характеризується виконанням вправ із 

граничною швидкістю при обтяженні 20-30% від максимуму [102, 138, 150]. 

При цьому значне м’язове напруження досягається не за рахунок ваги 

обтяження, а за рахунок великої швидкості руху.  

Ізотонічний метод полягає у стимулюванні м’язових груп шляхом 

силових напружень на тренажерах, з еспандером, з подоланням рівномірного 

опору (40-80% максимальних зусиль хокеїста) [150, 255]. Виконання вправи 

відбувається у постійному русі, з інтервалами відпочинку 2-5 хв та кількістю 

повторів у серії 6-8. 

З метою підвищення силових здібностей хокеїстів на траві у 

тренувальних заняттях використовуються динамічні силові вправи із 

застосуванням додаткового обладнання (лави, гантелі, набивні м’ячі, 

еспандери), вправи з елементами силової гімнастики (виконуються 

індивідуально і в парах), подолання ваги партнера, силові ігри 

(перетягування, боротьба, регбі з набивними м’ячами) [191, 255, 268].  

На думку фахівців, фізичні вправи силової спрямованості краще 

використовувати наприкінці основної частини навчально-тренувального 

заняття, а перед початком їх виконання і у процесі заняття слід 

використовувати вправи на розтягування та розслаблення м’язів [49, 170].  

Спорт вищих досягнень вимагає від хокеїста на траві виконання 

рухової діяльності у високому темпі не лише в ході тренувального заняття, 

протягом одного тайму або матчу, але й між окремими заняттями й іграми, 

що пов’язано з рівнем розвитку витривалості. 

Під поняттям «витривалість» здебільшого розуміють здатність 

спортсмена ефективно виконувати фізичну роботу, долаючи розвиток втоми 

[30, 104, 138, 169, 191]. Виділяючи її типи, витривалість загалом прийнято 

поділяти на загальну та спеціальну. 



25 
 

Зокрема В.М. Платонов зазначає, що для спортивних ігор, як і для 

більшості складнокоординаційних видів спорту, загальну витривалість слід 

визначати як здатність до тривалого й ефективного виконання роботи, яка 

сприяє становленню специфічних компонентів спортивної майстерності [167, 

170]. 

У свою чергу, здатність хокеїста підтримувати високий темп не лише 

протягом одного тайму, але й усього матчу характеризує його спеціальну 

витривалість, а саме такі її різновиди: силову динамічну, силову статичну, 

швидкісну, швидкісно-силову, координаційну, аеробну й анаеробну 

(алактатну, лактатну) [11, 169, 170, 199].  

Специфіка кожного виду витривалості зумовлена низкою окремих 

фізіологічних факторів. Так, загальна витривалість хокеїста на траві 

обмежується: функціональними можливостями серцево-судинної та 

дихальної систем; кисневою ємністю крові; кількістю м’язових волокон із 

високим вмістом міоглобіну та мітохондрій (в яких протікають окисні 

процеси); активністю окиснювальних ферментів; співвідношенням жирової 

та м’язової маси тіла [80, 83, 96]. 

Завдяки систематичним тренувальним заняттям, спрямованим на 

розвиток витривалості, удвічі зростає число кровоносних капілярів у 

працюючих м’язах. Кровообіг сповільнюєтьсяй кисень звільняється в більшій 

кількості. У цьому причина підвищення артеріовенозного розподілу вмісту 

кисню у крові у тренованого спортсмена. Численними дослідженнями 

підтверджено, що саме ці фактори визначають аеробні можливості людини, 

що вказує на залежність прояву загальної витривалості від аеробної 

продуктивності організму [47, 60, 143, 270, 309]. 

На думку багатьох спеціалістів, з метою розвитку загальної 

витривалості слід використовувати наступні методи: метод тривалої 

безперервної роботи, метод повторного й інтервального тренування [29, 170, 

269], повторний, перемінний, змагальний, рівномірний, кросовий [155], а 

також безперервний рівномірний, фартлек та інтервальний методи [291]. 
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Основною складовою фізичної підготовленості спортсменів-хокеїстів 

на траві є спеціальна витривалість, що обумовлено специфікою змагальної 

діяльності. Ігрова діяльність цих спортсменів характеризується виконанням 

човникових рухів протягом усього матчу. Інтервали відпочинку між 

активними та пасивними фазами у грі є нетривалими, що вимагає від гравців 

спеціальної адаптації до навантажень аеробного й анаеробно-аеробного 

характеру. 

Зокрема, дослідженнями В.М. Костюкевича доведено, що під час гри 

приблизно 86% пасивних фаз (фаз відносного відпочинку) характеризуються 

тривалістю від 8 до 24 с. Як наслідок, спортсмени-хокеїсти на траві 

знаходяться у стані недовідновлення. Крім того, гра часто переривається 

порушенням правил або замінами гравців, що додає навантаженню 

інтервального характеру [111].  

У зв’язку з цим, у підготовці хокеїстів для розвитку витривалості 

дослідники радять використовувати рівномірний безперервний, перемінний 

безперервний, повторний, інтервальний, ігровий і змагальний методи [226, 

227]. 

Так, з метою розвитку загальної витривалості в підготовчому та 

перехідному  періодах застосовують рівномірний безперервний метод, 

відповідно до якого, залежно від конкретних завдань тренувального процесу 

вправи виконуються рівномірно з критичною, середньою, помірною та 

малою інтенсивністю [255].  

У свою чергу, повторний метод (передбачає багаторазове виконання 

вправи з інтервалами відпочинку, які забезпечують відносно повне 

відновлення від попередньої роботи) використовується з метою розвитку 

анаеробної витривалості [122, 154]. А за допомогою перемінного 

безперервного й ігрового методів розвивається як загальна, так і швидкісна 

витривалість хокеїстів на траві [66, 110, 172]. Одним із різновидів 

перемінного методу є «фартлек» (гра швидкостей), а різновидом ігрового 

методу є різні естафети.  
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Цінність змагального методу полягає в тому, що при його застосуванні 

у хокеїстів на траві виникає відчуття суперництва, яке допомагає 

мобілізувати їх сили для боротьби за перемогу [65, 146, 150, 168]. 

Варто зазначити, що вищезгаданні методи розвитку витривалості 

використовуються на всіх етапах річного циклу підготовки кваліфікованих 

спортсменів, які спеціалізуються зхокею на траві [60, 150, 163].  

З метою розвитку загальної витривалості спортсмени-хокеїсти на траві, 

виконують різноманітні вправи, які включають естафети з м'ячем і без м’яча, 

біг по пересічній місцевості, біг на лижах, крос, плавання [27, 60, 281]. Низка 

спеціалістів рекомендують для розвитку спеціальної витривалості гравців 

використовувати також засоби, які застосовуються у циклічних видах спорту, 

особливо бігові та спеціальні підготовчі вправи, максимально наближені до 

змагальних за формою та структурою, у тому числі й техніко-тактичного та 

ігрового характеру [43, 122, 123, 150]. 

Спеціальна фізична підготовленість хокеїста на траві зумовлена такою 

фізичною якістю як «гнучкість», тобто здатністю людини виконувати рухи з 

великою амплітудою [38, 150, 166, 191, 203, 246]. Відсутність 

цілеспрямованої роботи з удосконалення гнучкості призводить, насамперед, 

до погіршення рухливості опорно-рухового апарату хокеїста, що обмежує 

амплітуду рухів і негативно позначається на його технічній майстерності. 

Особливе значення розвиток гнучкості має для воротарів, для яких висока 

рухливість у суглобах верхніх і нижніх кінцівок є украй важливою 

характеристикою.  

Відомо, що гнучкість визначається морфофункціональними 

властивостями опорно-рухового апарату, а саме: еластичністю м'язів, 

сухожиль, зв'язок, суглобових сумок; узгодженістю роботи м'язів-синергістів 

та антагоністів; станом центральної нервової системи й іншими чинниками 

[30, 60, 191]. Отже, недостатньо розвинена рухливість у суглобах може стати 

причиною сповільнення темпу засвоєння та удосконалення певних технічних 

прийомів у хокеїстів на траві. 
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Дослідники розрізняють активну та пасивну гнучкість [26, 166, 246]. 

Активна гнучкість проявляється в максимальній амплітуді рухів різних ланок 

тіла за рахунок власних м'язових зусиль. Вона визначається функціональним 

станом центральної нервової системи, силою м’язів, а також здатністю 

проявляти вольові зусилля. Пасивна гнучкість проявляється під час 

виконання рухів за допомогою сторонніх сил [30, 166, 246].  

Пасивний різновид гнучкості завжди перевищує активний та залежить 

від форми суглобових поверхонь, еластичності м'язів, сухожиль і зв'язок. 

Його розвиткові сприяють різноманітні пасивні рухи, які виконуються за 

допомогою партнера та різних обтяжень (гантелі, амортизатори, еспандери, 

набивні м’ячі), із використанням власної сили або власної маси тіла, а також 

статичні вправи, що вимагають від спортсменів граничного прояву гнучкості 

[63, 66, 114]. 

Активну гнучкість можна удосконалювати, виконуючи махові та 

пружні рухи, вправи з максимальною амплітудою, ривки та нахили з 

обтяженнями та без них. Застосування обтяжень підвищує ефективність 

вправ внаслідок збільшення амплітуди рухів за рахунок використання інерції. 

Однак до виконання таких вправ слід ставитися з обережністю у зв’язку з 

високою ймовірністю отримання травм [27, 80, 166]. 

Вправи на гнучкість виконуються повторним методом, серіями по 10-

25 разів у кожному підході. Кількість серій – не менше 2-3 у кожній вправі. 

Амплітуда рухів поступово збільшується до максимальної. Темп виконання 

вправ – середній і повільний [109, 226, 230, 255]. Кожний комплекс вправ 

доцільно виконувати тривалий час для отримання бажаного ефекту. Вправи 

на розтягування виконуються до появи легкого болю, що є сигналом для 

закінчення роботи.  

Вправи на розвиток гнучкості застосовуються у кожному 

тренувальному занятті хокеїстів на траві під час розминки. Їх доцільно 

виконувати між вправами силової та швидкісної спрямованості. Вправи для 
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розвитку пасивної гнучкості та статичні завдання варто виконувати у 

заключній частині.  

Для хокеїстів на траві ще однією украй важливою якістю є спритність, 

що обумовлено правилами гри, а саме: гра однією стороною ключки, 

заборона «блокування» суперників тощо. Крім того змагальна діяльність, яка 

здійснюється в змінних умовах, вимагає від гравців проявляти високу 

координаційну підготовленість [2, 27, 28, 280]. 

Під спритністю розуміють здатність, по-перше, оволодівати складними 

рухами; по-друге, швидко засвоювати рухові уміння та навички; по-третє, 

швидко перебудовувати рухову діяльність у відповідності до обставин, які 

постійно змінюються у ході гри [30, 166, 246].  

Найбільш поширеним методом розвитку спритності у хокеї на траві є 

метод повторення складних за координацією рухів, який передбачає 

розширення навичок рухів, використання навичок певної вправи в умовах 

різних ігрових ситуацій [208, 226, 255]. На думку фахівців важливою 

передумовою для розвитку спритності є так званий «запас рухів» [111, 170]. З 

цією метою у процесі навчально-тренувальних занять нову вправу спочатку 

виконують у простих координаційних умовах, а потім умови ускладнюють, 

що сприяє оволодінню не лише новими рухами, а й ефективному їх 

виконанню в процесі гри.  

Розвиток  спритності у хокеїстів на траві відбувається шляхом 

засвоєння широкого кола різноманітних рухових дій, у тому числі зі 

спортивної гімнастики індивідуально, у парах і групах (перекиди, 

перевороти, перекиди через партнера, падіння, стрибки у воду та на батуті), з 

легкої атлетики (різноманітні види стрибків, метань), а також із рухливих і 

спортивних ігор, які вимагають швидко переходити від одних дій до інших 

(вправи на спритність з м’ячем, фінти, обведення, єдиноборства) [27, 60, 203, 

255, 278].  

Крім вищеуказаних, використовують також багато вправ у рівновазі. 

Як демонструє дослідницький досвід, з метою підвищення рівня технічної 
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майстерності гравців виконання складно-координаційних рухів доповнювали 

ще й ігровими прийомами [111].  

Варто зауважити, що у фаховій літературі немає єдиних поглядів щодо 

методики розвитку спритності залежно від стану організму спортсмена під 

час занять. Так, існує думка, що роботу над розвитком даної рухової якості 

не слід планувати у стані втоми з огляду на те, що розвиток спритності 

вимагає від спортсмена мобілізації фізичних і, особливо, нервових зусиль 

[60, 83, 191].  

Разом із тим, зазначена точка зору деякими науковцями трактується як 

однобічна, враховуючи те, що такий підхід забезпечує хокеїсту на траві 

прояв спритності лише в умовах відсутності втоми. Однак складні та 

різноманітні умови спортивної діяльності вимагають високого прояву 

спритності й на фоні втоми [122, 132, 150, 173, 174, 203]. 

Отже, у навчально-тренувальному процесі хокеїстів на траві на етапі 

максимальної реалізації індивідуальних можливостей варто застосовувати 

різноманітні методи та засоби розвитку основних фізичних якостей, від рівня 

розвитку яких залежать спортивні досягнення гравців і виступи спортсменів 

на змаганнях. 

  

1.3 Удосконалення функціональної підготовленості кваліфікованих 

хокеїстів на траві 

 

Функціональна підготовленість спортсменів може розглядатися як 

інтегральна характеристика функцій і якостей, що прямо або опосередковано 

обумовлюють ефективність змагальної діяльності. Л.Р. Кудашова відмічає, 

що функціональна підготовленість відображає рівень розвитку біологічних 

(фізіологічних, біохімічних, психічних) резервів організму, який досягається 

у процесі навчально-тренувального заняття, що дозволяє організму 

спортсмена ефективно адаптуватися до фізичних навантажень у різних 

умовах [118].  
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Спираючися на емпірично підтверджені факти можна стверджувати, 

що функціональні можливості людини лімітуються енергетичним 

потенціалом [7, 9, 237, 293, 292]. Іншими словами її функціональна 

підготовленість обумовлена ефективністю аеробних й анаеробних 

метаболічних процесів організму.  

У 19-річному віці рівень фізичного розвитку хокеїстів на траві 

наближається до рівня дорослих гравців. Розширюються можливості їхньої 

адаптації до фізичних навантажень, виконання яких супроводжуються 

утворенням значного кисневого боргу [110, 168, 293]. Морфофункціональні 

характеристики м’язової системи спортсменів (функціональна рухливість і 

функціональна потужність м’язів, будова окремих м’язових волокон) стають 

близькими до рівня дорослих. Це дозволяє у навчально-тренувальному 

процесі більш широко використовувати не лише динамічні, але й статичні 

вправи, які сприяють удосконаленню силових можливостей і статичної 

витривалості спортсменів. 

Відомо, що до етапу максимальної реалізації індивідуальних 

можливостей у хокеїстів на траві високого рівня досягають функціональні 

можливості зорового й слухового аналізаторів, зменшується час реагування 

спортсменів на дії суперників, що є наслідком природнього вікового 

розвитку, а також накопиченням змагального досвіду [80, 96, 229, 231, 316]. 

Це, у свою чергу, покращує здатність спортсменів до специфічного 

орієнтування на ігровому майданчику, сприйняття ігрового поля та 

переміщень інших гравців і м’яча, швидкої оцінки ігрових ситуацій, що 

постійно змінюються під час гри. 

Наукова література містить широку низку потужних доказів того, що 

заняття хокеєм на траві сприяють розвитку дихальної мускулатури, особливо 

тих м’язів, які забезпечують черевний тип дихання, а саме – діафрагми та 

черевного пресу [210, 215, 277, 298]. Це пов’язано з тим, що характерною 

особливістю фізичної роботи, яку виконують хокеїсти на траві під час гри є 

те, що значна її частина здійснюється у напівзігнутому положенні тулуба при 
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відносно фіксованому положенні плечового поясу (пов’язано з утриманням 

ключки).  

Указана поза тулуба спортсмена обмежує діяльність тих дихальних 

м’язів, які забезпечують вентиляцію верхньої та середньої частин легень, а 

саме – зовнішніх і внутрішніх міжреберних м’язів [210, 215]. Тому 

вентиляція легень хокеїстів на траві здійснюється переважно за рахунок 

активізації черевного типу дихання [10, 22, 213, 285, 291]. 

Установлено, що багаторічна спортивна підготовка впливає на стан 

дихальної системи спортсменів у стані спокою [10, 21, 57, 251, 160]. 

Порівняння показників зовнішнього дихання нетренованих осіб і 

кваліфікованих спортсменів свідчить про те, що в результаті багаторічних 

регулярних тренувань змінюється ефективність та економічність зовнішнього 

дихання [74, 100, 116, 197, 251]. Проте відомості щодо впливу тренувальних 

занять на частоту і хвилинний об’єм дихання у стані відносного м’язового 

спокою є досить суперечливими.  

Зкрема, деякі науковці стверджують, що у спортсменів у стані спокою 

уповільнюється дихання, тобто зменшується його частота й, відповідно, 

знижується хвилинний об’єм [21, 85, 143, 145, 251, 298]. Це є свідченням 

покращення здатності тканин утилізувати кисень у стані відносного 

м’язового спокою [74, 100, 116, 151]. Проте інші науково достовірні 

відомості свідчать про підвищення рівня легеневої вентиляції у результаті 

багаторічної спортивної підготовки спортсменів ігрових видів спорту [23, 80, 

130, 151, 174]. 

Позитивний вплив тренувальних занять на функцію зовнішнього 

дихання хокеїстів на траві проявляється, як правило, вищими показниками 

життєвої ємності та максимальної вентиляції легень, потужності форсованого 

вдиху, а також пониженою потребою у кисні в умовах спокою та під час 

фізичних навантажень [21, 117, 121, 251, 298]. Переважо за рахунок 

збільшення резервного об’єму вдиху систематичні заняття спортом сприяють 

зростанню життєвої ємності легень [21, 74, 116, 140, 204]. 
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Критеріями функціональної підготовленості кваліфікованих 

спортсменів виступають максимальне споживання кисню (далі – МСК), 

фізична працездатність та інші показники [17, 89, 95, 118, 221]. Максимальне 

споживання кисню у тренувальному процесі хокеїстів на траві на різних 

етапах річного макроциклу є одним із найголовніших критеріїв 

функціонального стану, а також показником адаптації спортсменів до 

фізичних навантажень [2, 17, 96, 111, 234]. 

Аналіз наукової літератури підтвердив інформацію про те, що середні 

значення абсолютного (далі – VO2max абс) та відносного показників (далі – 

VO2max відн) максимального споживання кисню під впливом тренувальних 

занять змінюються на різних етапах річного макроциклу [95, 111, 200, 221, 

230]. Зокрема, результати досліджень В. М. Костюкевича [110, 111] свідчать 

про те, що найменші значення показників максимального споживання кисню 

VO2max абс та VO2max відн зафіксовано на початку підготовчого періоду, а 

найбільші у змагальний та в передзмагальний мезоцикли відповідно. За 

даними багатьох науковців показник максимального споживання кисню 

VO2max відн  знаходиться у прямій залежності від маси тіла спортсменів [9, 18, 

24, 135].  

Дані вітчизняних і зарубіжних дослідників свідчать про те, що VO2max 

на 70-75% зумовлений спадковим чинником [45, 121, 199, 272]. Однак 

існують відомості щодо можливостей збільшення цого показника за рахунок 

систематичних тренувальних занять. Так, деякі науковці вказують на 

зростання величини VO2max абс до 25 років, її стабілізацію з 25 до 33 років і 

поступове зниження після 38 років [47, 200]. Існують також дані, які свідчать 

про те, що цей показник підвищується до повного завершення статевої 

зрілості [19, 47, 201].  

Щодо вікових змін показника VO2max відн, то одні автори відмічають 

його незмінність, а інші – зниження [18, 71, 96, 143]. Аналізуючи наукову 

літературу з питання вікової динаміки показників VO2, знаходимо дані, 

наведені J. Rutenfranz i T. Heltinger, які вказують на його стабільність до 17 
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років, а за даними K. L. Anderson до 35-40 років. У той самий час, результати 

вітчизняних досліджень свідчать про те, що показник VO2max відн з 6 до 25 

років практично не змінюється і становить у середньому 50 мл·хв-1·кг-1 [75]. 

За даними H. Mellerovicz, якщо величину VO2max відн. у віці 20-30 років 

прийняти за 100%, то в 40-50 років вона складатиме 82,5%, а в 60-70 років – 

65%. Аналогічне вікове зниження цього показника допускається за 

критеріями його оцінки Я.П. Пярнатом та I. Astrand [11, 186]. 

Принагідно зауважимо, що у наявній науково-методичній літературі з 

побудови навчально-тренувального процесу з хокею на траві практично 

відсутні дані щодо показників фізичної працездатності хокеїстів [17, 124, 

150, 224, 228, 274]. Низка фахівців в області хокею на траві наводять лише 

дані тестування гравців із урахуванням їхнього віку та ігрового амплуа [160, 

176, 228, 274]. 

У результаті тестувань хокеїстів на траві команди «Динамо-ШВСМ» 

(м. Вінниця) (n=31), проведених В.М. Костюкевичем, виявлено, що найменші 

значення показника потужності м’язової роботи PWC170 зафіксовані в 

утягуючому мезоциклі, а протягом базового розвиваючого та базового 

стабілізуючого мезоциклів його середні значення перетворюються на 

найбільші [107, 108, 111]. 

Адаптація нервово-м’язової системи спортсменів аеробних 

навантажень відбувається шляхом виконання великих обсягів тренувальних 

робіт. Інтенсивність навантаження повинна бути трохи більшою за поріг 

анаеробного обміну, що відповідає концентрації лактату в межах 3-4 

ммоль·л-1 [4, 245, 246]. Для більшості спортсменів, які спеціалізуються у 

спортивних іграх, досягнення ПАНО проходить за інтенсивності 65-75% від 

показника VO2max [11, 12, 80]. 

Навантаження в межах 90% і більше від VO2max значною мірою 

залежить від включення в роботу ШС-волокон, яким необхідні анаеробні 

джерела енергії. У той же час, при інтенсивності навантаження, яка не 
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перевищує ПАНО в роботі, в основному, використовуються ПС-волокна [92, 

170, 293]. 

Анаеробні можливості організму залежать від структури і запасів у 

м’язових волокнах макроергічних сполук (аденозинтрифосфорна кислота, 

креатинфосфат), від активності ферментів анаеробного метаболізму, а також 

від буферних властивостей крові й адаптації тканин до зниження рівня її рН 

[47, 55, 86, 143, 195, 263].  

Крім того, як відомо, анаеробна продуктивність організму спортсменів 

залежить від кількості ШС-волокон у м’язовій тканин, яка є генетично 

обумовленою [170, 218, 273]. З огляду на це, більшість дослідників 

уважають, що анаеробна продуктивність не зазнає змін у процесі фізичних 

тренувань [9, 118, 265, 317, 325]. Проте фактор спадковості анаеробних 

можливостей коливається від 70% до 81%, що, як стверджують П.О. Астранд 

та В.А. Нікітюк, залишає можливість упливати на удосконалення анаеробних 

процесів енергозабезпечення [11, 149]. 

У результаті тренування анаеробної алактатної спрямованості 

збільшується щільність мітохондрій, що призводить до більшення 

концентрації фосфогенів [9, 223, 225]. Також відбувається підвищення 

активності ферментів, які визначають швидкість ресинтезу фосфатів – 

креатинфосфокінази, міокінази тощо [21, 115, 237]. Під дією навантажень 

анаеробної алактатної спрямованості збільшуються показники ємності 

анаеробної системи енергозабезпечення [21]. 

Анаеробна лактатна система енергозабезпечення фізичної роботи 

м’язів характеризується потужністю та ємністю процесів енергозабезпечення. 

Потужність алактатних анаеробних джерел залежить від рівня підготовки та 

кваліфікації спортсмена. Так, у недостатньо тренованих спортсменів вона 

дорівнює 140 мл·кг-1·хв-1, а у високотренованих – 200-250 мл·кг-1·хв-1 [21]. 

Цим визначається оптимальна тривалість вправ. Отже, у спортсменів 

відносно невисокої кваліфікації тривалість вправ швидкісно-силової 
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спрямованості складає 10-15 с, у спортсменів високого спортивного рівня – 

до 20-25 с, а іноді й більше [21, 168]. 

Лактатні анаеробні можливості спортсменів підвищуються в результаті 

адаптації організму до навантажень субмаксимальної інтенсивності, яка 

характеризується, у першу чергу, гліколітичним механізмом 

енергозабезпечення м’язової роботи.  

Тривала адаптація м’язової системи до анаеробної лактатної роботи 

призводить до значного збільшення вмісту глікогену у м’язах (до 3-х разів), і, 

як наслідок, призводить до збільшення потужності системи гліколізу. 

Найбільш ефективними для підвищення анаеробної лактатної продуктивності 

є вправи субмаксимальної інтенсивності тривалістю 2-4 хвилини [22, 34, 166, 

170]. 

Фізичні навантаження у спорстменів, які спеціалізуються з хокею на 

траві, сприяють зростанню функціональних можливостей серцево-судинної 

системи. Унаслідок тривалих занять спортом у спортсменів у стані 

відносного м’язового спокою зменшується частота серцевих скорочень (далі 

– ЧСС) [30, 39, 95, 278, 292, 308]. За даними наукових джерел, у 

кваліфікованих спортсменів ЧСС на 10-15 уд.·хв-1 нижче, ніж у 

нетренованих, що зумовлює в них менший хвилинний об’єм крові [39, 76, 95, 

130, 294].  

Однак позитивний вплив занять спортом на серцево-судинну систему 

проявляється й збільшенням частоти серцевих скорочень під час фізичних 

навантажень. У спортсменів-хокеїстів на траві під час тренувальних занять із 

ключкою ускладнюється діяльність системи кровообігу і збільшуються 

енерговитрати на роботу, що призодить до зростання ЧСС на 13,64% 

порівняно з виконанням фізичних навантажень без ключки [103, 113, 213, 

215]. 

Наукові відомості щодо впливу навчально-тренувальних занять на 

рівень артеріального тиску є суперечливими. На думку деяких дослідників, 

рівень систолічного тиску спортсменів у стані відносного м’язового спокою 
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знижується, а на думку інших – залишається незмінним [19, 39, 134, 256, 294, 

308]. 

Відомо, що важливим критерієм адаптації серцево-судинної системи до 

фізичних навантажень є також час відновлення частоти серцевих скорочень і 

артеріального тиску після дозованих фізичних навантажень. Як зазначають 

фахівці, чим швидше відновлюються вищезгаданні показники, тим кращими 

є функціональні можливості спортсменів [12, 130, 221, 225, 325]. 

Отже, рівень розвитку функціональних можливостей спортсменів 

різної спеціалізації, зокрема хокеїстів на траві, залежить від цілого ряду 

чинників. За допомогою використання на кожному навчально-тренувальному 

занятті різноманітних засобів фізичного виховання можна підвищити їхній 

рівень. 

 

1.4 Застосування стану гіпоксії та гіперкапнії у процесі спортивної 

підготовки спортсменів 

 

Підготовка спортсменів різної спеціалізації повинна здійснюватися з 

урахуванням пози тіла спортсмена під час виконання специфічної фізичної 

вправи [56, 213]. Зокрема нахилене положення тулуба хокеїстів на траві під 

час ведення м’яча супроводжується певною статичною напругою м’язів 

плечового поясу. За таких умов зростають енерговитрати на роботу 

міжреберних м’язів, які забезпечують грудний тип дихання. Як зазначає у 

своїх працях В.М. Костюкевич, при цьому ускладнюється робота серця [103, 

105, 107], що пов’язано зі збільшенням ЧСС під час ведення м’яча під час 

тренувальних занять та у ході гри [213, 215]. Як компенсаторне явище у 

спортсменів розслаблюються м’язи передньої стінки живота, що забезпечує 

так звану компенсаторну вентиляцію легень за рахунок активізації роботи 

м’язів черевного пресу та діафрагми.  

Організм спортсменів, які знаходяться у стані напруженої м’язової 

роботи, постійно випробовує на собі дію так званої «гіпоксії навантаження» 
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[5, 67, 100, 238]. Доведено, що періодична гіпоксія покращує функціонування 

дихальної, серцево-судинної й імунної системи, підвищує стійкість організму 

до екстремальних факторів зовнішнього середовища [82, 179, 310, 311]. Тому 

критерієм рівня фізичної підготовленості спортсмена може слугувати його 

здатність адаптуватися до фізичних навантажень за умов зменшення у крові 

вмісту кисню та збільшення вуглекислого газу.  

Виходячи з вищевизначеного, розробка методів, спрямованих на 

корекцію гіпоксичних станів має велике значення для фізіології спорту. У 

тепершній час одним із перспективних методів ефективного відновлення 

функціонального стану спортсменів, підвищення їхніх аеробних 

можливостей, фізичної працездатності та витривалості є високогірне, або 

апаратне, гіпоксичне тренування [31, 40, 51, 141, 188].  

У спортивній практиці все розмаїття форм підготовки спортсменів із 

використанням додаткового гіпоксичного фактора можна розділити на дві 

групи: природне гіпоксичне тренування (перебування спортсменів в умовах 

високогір’я та середньогір’я) [16, 32, 139, 283, 302] і штучне гіпоксичне 

тренування (тренування на рівні моря із застосуванням спеціальних споруд, 

обладнання чи методичних прийомів, що забезпечують наявність 

додаткового гіпоксичного фактора) [36, 59, 67, 127, 324]. 

Порівняння природного та штучного гіпоксичного тренування 

переконливо демонструють, що основне місце в системі підготовки 

спортсменів повинно займати тренування в гірських умовах. Такі тренування 

мають як переваги, так інедоліки. Позитивним можна вважати те, що під час 

природного гіпоксичного тренування спостерігається підвищення вмісту 

еритропоетину, ретикулоцитозу, гемоглобіну, кисневої ємності крові і, як 

наслідок, ріст максимальної аеробної продуктивності [35, 40, 52, 81, 142, 

184]. 

До того ж активується каскад негематологічних механізмів, які 

включають: ангіогенез, підвищення капіляризації м’язів, зростання активації 

транспорту глюкози та утилізації ліпідів; регуляцію рН та міцності систем 
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антиоксидантного захисту; підвищення буферної ємності м’язів та їхньої 

лактатної толерантності; підвищення біоенергетичної ефективності 

мітохондріального дихального ланцюга; зниження симпато-адреналінової 

активності на стрес-стимули [314, 318].  

Однак щодо недоліків, крім організаційних та матеріальних 

ускладнень, до них слід віднести необхідність тривалого перебування в горах 

для завершення адаптації (термін якої перевищує тривалість звичайних 

тренувальних зборів), істотне зниження працездатності у перший тиждень 

перебування в горах, що супроводжується зниженням можливості організму 

до ефективної регуляції діяльності серцево-судинної та дихальної систем. 

Останній фактор, у свою чергу, достатньо яскраво виявляється в реакції 

ЧСС при виконанні навантажень із потужністю роботи, що ступінчасто 

підвищується. Серед інших недоліків варто також відзначити відсутність 

можливостей точно дозувати силу гіпоксичної дії [53, 58, 69, 193, 258].  

Крім того, значне зниження парціального тиску кисню в повітрі, яке 

вдихається, призводить до різкого зменшення надходження кисню у організм 

і зниження якості результатів спортсменів, які спеціалізуються у спортивних 

єдиноборствах (бокс, різні види боротьби) і спортивних іграх [15, 125, 183, 

196].  

З огляду на вищевикладене, серед спектру сучасних додаткових засобів 

підготовки спортсменів, як стверджують деякі дослідники, більш 

фізіологічними та безпечними вважаються методики створення в організмі 

стану гіпоксії в нормобаричних умовах [13, 40, 57, 69].  

Багатьма авторами доведена висока ефективність штучних 

«гіпоксичних тренувань» [1, 101, 129, 250, 252, 324]. Зазначене «гіпоксичне 

тренування» має низку значних переваг, серед яких: можливість регулювання 

в широкому діапазоні тиску повітря та парціального тиску кисню; 

можливість поєднання гіпоксичного тренування з тренувальними заняттями 

спортсменів у нормальних умовах; проведення гіпоксичного тренування на 

будь-яких етапах підготовки спортсменів, не знижуючи при цьому обсяг та 
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інтенсивність навантажень; відсутність організаційних і методичних 

проблем, пов’язаних із переїздами в гори, акліматизацією та 

реакліматизацією, зміною звичного режиму життя, погодними та 

кліматичними умовами [1, 70, 91, 250, 289, 306]. 

З 1992 р. під керівництвом А.З. Колчинської у спортивній практиці 

почали використовувати інтервальне гіпоксичне тренування (ІГТ) [3, 88, 126, 

147, 271, 276]. Ця методика полягає у диханні через маску газовими 

сумішами зі зниженим вмістом кисню (до 15-10%) короткими інтервалами 

(5-8 хв), яке чергується з 3-4 хвилинними нормоксичними інтервалами [100, 

101, 185, 282, 307].  

Тривалість процедури дихання сумішами та інтервали між ними 

повинні бути однаковими. Перевагою ІГТ є те, що воно не порушує 

планового тренувального процесу спортсменів і може застосовуватися у 

поєднанні з основними засобами підготовки або окремо від них [35, 51, 182, 

304, 315].  

Ефективність використання ІГТ доведено в роботах провідних 

спеціалістів в області фізичного виховання та спорту, зокрема у веслуванні, 

волейболі, легкій атлетиці, ковзанярському спорті, футболі, плаванні та 

велоспорті [58, 90, 162, 190, 202, 247, 267]. Спеціальні дослідження, а також 

досвід підготовки спортсменів у різних країнах переконливо демонструють, 

що ІГТ у поєднанні з традиційним тренуванням сприяє підвищенню аеробної 

та анаеробної продуктивності організму, загальної та спеціальної 

працездатності, а також зростанню спортивних результатів [6, 153, 187, 264, 

287]. Водночас режими ІГТ, які використовуються у різних видах спорту, 

відрізняються за силою та тривалістю гіпоксичного впливу, а також за 

кількісним співвідношенням газової гіпоксичної  суміші [8, 59, 101, 167].  

На основі аналізу відомостей наукової літератури [20, 35, 70, 183, 323] 

встановлено, що за останні роки у навчально-тренувальному процесі 

спортсменів широко використовуються різноманітні методичні прийоми, 

зокрема такі, як зміна дихальних режимів під час м’язової діяльності, 
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дихання зі збільшенням «мертвого простору», дихання з довільною 

гіповентиляцією, дихання з додатковою дією на організм експіраторного та 

інспіраторного опору проходження повітря через дихальні шляхи (дихання 

через загубник, через зжаті зуби) [59, 67].  

Проте висока ефективність і різноманітність ефектів гіпоксичного 

тренування дозволила науковцям розробити низку технічних засобів 

(приладів) для проведення гіпоксичних сеансів – гіпоксикаторів [36, 41, 59, 

85, 128], які відкрили нові можливості для застосування нормобаричної 

гіпоксії у процесі тренування спортсменів [40, 52, 175, 320].  

Гіпоксикатори створюють газову суміш зі зменшеним вмістом кисню 

та, в окремих випадках, збільшеним вмістом вуглекислого газу (гіпоксично-

гіперкапнічна суміш).  

Так, В. Ф. Фролов [239, 240, 241] розробив теорію «ендогенного» 

дихання та створив апарат ТДІ-01. Техніка використання цього тренажера 

включає два режими дихання: гіпоксичний (зниження кількості кисню) та 

ендогенний (використання механізму клітинного дихання) [239, 241]. 

Дихальна гімнастика на цьому апараті забезпечує тренування організму в 

режимі аналогічному нормобаричній гіпоксії. Однак при користуванні 

апаратом не можна не виділити цілу низку незручностей, а саме: сувору 

вимогу до вертикального положення, незручний мундштук, забруднення 

отворів сіточки тощо.  

Паралельно з ТДІ-01 був розроблений апарат ТДІ-02 (капнікатор 

«Самоздрав»), у якому за основу взято відкриття Веріго-Бора та 

К. П. Бутейко. Методика дихання на апараті ТДІ-02 відрізнялася від 

попереднього простотою засвоєння. Однак він не забезпечував продукування 

ендогенного кисню.  

Враховуючи переваги та недоліки вищезгаданих тренажерів, був 

розроблений багатофункціональний безмедикаментозний дихальний апарат 

«Ендогенік-01», який дозволяє візуально контролювати потужність видиху 

[41, 42]. Крім того додатковий опір потоку повітря під час видиху через 
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апарат призводить до зростання внутрішньобронхіального тиску, внаслідок 

чого рефлекторно розширюються бронхи та збільшується їхня пропускна 

спроможність [41, 42, 210].  

Разом із тим, указаний пристрій побудований таким чином, що 

зовнішня камера впливає на співвідношення газів повітря, яке вдихається. 

Дихання через цей апарат створює в організмі стан помірної гіпоксії та 

вираженої гіперкапнії внаслідок зменшення вмісту кисню (лише на 3-4% 

порівняно з атмосферним повітрям) та збільшення майже у 100 разів вмісту 

вуглекислого газу в крові [41, 42, 239, 241, 254].  

Роботами Ю.М. Фурмана, Н.В. Гаврилової, С.В. Сальникової, 

В.Є. Онищук та ін. встановлено, що навіть при одноразовому застосуванні 

ендогенно-гіпоксичного дихання з використанням апарату «Ендогенік-01» 

покращуються функції дихальних м’язів та бронхіальна прохідність [57, 73, 

156, 177, 194, 243]. Крім того, застосування нормобаричної гіпоксії та 

гіперкапнії за допомогою апарату «Ендогенік-01», як стверджують деякі 

вчені, сприяє збільшенню кількості у крові еритроцитів насичених 2,3-

дифосфогліциратом (2,3-ДФГ), який виступає гемоглобіновим модулятором 

[42, 156, 239, 244]. З’єднуючись із гемоглобіном, 2,3-ДФГ сприяє 

підвищенню дисоціації оксигемоглобіну, зменшуючи можливість викинення 

в організмі дефіциту кисню [41, 57, 69, 242, 254].  

Зазначена модель гіпоксії, відповідно до емпіричних джерел, не 

викликає негативних змін в організмі та використовується навіть хворими на 

бронхіальну астму [156], цукровий діабет [177] та вегето-судинну дистонію 

[73]. У результаті досліджень, проведених низкою науковців, виявлено, що 

під час застосування методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» 

підвищуються адаптаційні можливості кардіореспіраторної системи, 

бронхіальна прохідність, дренажна функція бронхів, а також створюються 

сприятливі умови для кращої дифузії газів через альвеолярно-капілярний 

бар’єр [57, 58, 69, 156, 194, 245]. 
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Отже, застосування методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» за 

допомогою апарату «Ендогенік-01» сприяє покращенню функціональних 

можливостей організму, а також посилює ефективність фізичних вправ, що 

свідчить про можливість використання вищезгаданої методики у навчально-

тренувальному процесі кваліфікованих хокеїстів на траві на етапі 

максимальної реалізації індивідуальних можливостей. 

 

Висновки до розділу 1  

 

Як свідчать наукові джерела, кожен із етапів багаторічної підготовки 

має конкретне завдання, динаміку навантажень і співвідношення засобів 

загальної та спеціальної фізичної підготовки. На етапі максимальної 

реалізації індивідуальних можливостей, який передбачає досягнення 

найвищих результатів, у загальному обсязі тренувань істотно збільшується 

частка засобів спеціальної підготовки порівняно з попередніми етапами 

багаторічної підготовки спортсменів, а також зростає кількість занять у 

тижневих мікроциклах, і широко застосовуються заняття з великими 

навантаженнями. 

Процес фізичної підготовки кваліфікованих хокеїстів на траві на етапі 

максимальної реалізації індивідуальних можливостей передбачає 

вдосконалення таких фізичних якостей як швидкість, сила (динамічна та 

силова статична витривалість), витривалість (загальна та спеціальна), 

гнучкість і спритність. Від вибору методів і засобів розвитку вищезгаданих 

фізичних якостей, тривалості та періодичності занять, а також від режиму 

енергозабезпечення залежить рівень розвитку фізичних якостей, які є 

провідними для спортсменів, які спеціалізуються у хокеї на траві. 

 Методично правильно організовані тренувальні заняття з хокею на 

траві сприяють ефективному удосконаленню фізичної та функціональної 

підготовленості спортсменів, що сприяє покращенню спортивних результатів 

і успішному виступі у змаганнях.  
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З метою вдосконалення механізмів адаптації до фізичних вправ варто 

використовувати методики створення в організмі спортсменів штучної 

гіпоксії. «Характерне положення тіла», у якому хокеїсти на траві виконують 

фізичне навантаження, обмежує діяльність зовнішніх і внутрішніх 

міжреберних м’язів, що призводить до недостатньої вентиляції верхньої та 

середньої частин легень.     

Низкою науковців доведено, що більш ефективним засобом 

підвищення функціональної та фізичної підготовленості спортсменів є 

застосування поряд із «гіпоксією фізичного навантаження» штучно створеної 

гіпоксії.  

Посилення впливу фізичних навантажень на організм можна досягти 

шляхом використання методик, які б сприяли підтримці фізичної 

працездатності на фоні гіпоксії фізичного навантаження, а саме: інтервальне 

гіпоксичне тренування, дихання з довільною гіповентиляцією легень, 

дихання з додатковим експіраторним або інспіраторним опором 

проходження повітря через дихальні шляхи.  

Зокрема для підвищення ефективності тренувань спеціалісти широко 

застосовують методики створення в організмі гіпоксичного стану шляхом 

виконання фізичної роботи в умовах середньогір’я. Доведений позитивний 

вплив і різноманітність дії гіпоксичного тренування стимулювали розробку 

фахівцями низки приладів для проведення гіпоксичних сеансів, які відкрили 

нові можливості для застосування нормобаричної гіпоксії в навчально-

тренувальному процесі спортсменів різної спеціалізації. Однак більш 

безпечною, доступною та ефективною вважається методика «ендогенно-

гіпоксичного дихання» з використанням апарату «Ендогенік-01».  

Результатами досліджень, проведених окремими вітчизняними 

науковцями [56, 156, 193, 247], доведено, що навіть одноразове застосування 

вищезгаданої методики покращує проходження повітря через бронхи різного 

калібру внаслідок збільшення їхнього діаметру, а більш тривале її 

застосування позитивно впливає на фізичну та функціональну 



45 
 

підготовленість спортсменів різної спеціалізації і навіть студентів, хворих на 

бронхіальну астму.  

 

Основні положення розділу відображені в публікаціях [212]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Методи дослідження 

 

Для розв’язання сформульованих завдань використано наступні методи 

дослідження: 

- теоретичний аналіз і узагальнення даних емпіричних джерел за 

проблематикою наукового дослідження; 

- педагогічне спостереження; 

- педагогічний експеримент; 

- педагогічне тестування з використанням методів велоергометрії, 

пульсометрії, сфігмоманометрії, спірографії; 

- методи математичної статистики.  

 

2.1.1 Теоретичний аналіз і узагальнення даних емпіричних джерел 

за проблематикою наукового дослідження  

У процесі роботи вивчено та проаналізовано публікації вітчизняних та 

зарубіжних авторів, що дозволило визначити мету, завдання, об’єкт, предмет, 

а також методи дослідження.  

Аналіз науково-методичних джерел дозволив виокремити основні 

напрямки удосконалення фізичної та функціональної підготовленості 

кваліфікованих хокеїстів на траві на етапі максимальної реалізації 

індивідуальних можливостей. Особлива увага приділялася публікаціям, які 

стосуються упровадження у навчально-тренувальний процес спеціальних 

методик створення в організмі гіпоксичного стану з метою посилення ефекту 

фізичних тренувань.  
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У результаті аналізу й узагальнення даних емпіричних джерел 

обґрунтовано можливість і доцільність застосування у навчально-

тренувальному процесі кваліфікованих хокеїстів на траві на етапі 

максимальної реалізації індивідуальних можливостей методики «ендогенно-

гіпоксичного дихання», що дозволило створювати в організмі спортсменів 

стан вираженої гіперкапнії та помірної гіпоксії для посилення позитивного 

ефекту фізичної роботи. 

 

2.1.2 Педагогічне спостереження  

Метод педагогічного спостереження – організоване дослідження 

педагогічного процесу в природних умовах.  

Педагогічне спостереження проводилося з метою вивчення напрямку 

дослідження й оцінки організації тренувальних занять хокеїстів на траві. Цей 

метод застосовувався не лише на етапі збору первинної інформації, а й 

протягом усього дослідження. Об’єктами спостереження виступали 

структура та зміст навчально-тренувальних занять, методика їхнього 

проведення, засоби, методи й режими тренувань, характер і величина 

фізичних навантажень, самопочуття досліджуваних до початку, упродовж та 

після завершення занять. 

Спостереження здійснювалося із середини (дослідник був учасником 

педагогічного процесу) та відкрито (досліджувані знали, що за ними 

проводиться спостереження). 

Згідно за програмою педагогічне спостереження було розвідувальним 

(до початку експерименту проводилося з метою визначення напрямку 

дослідження) і основним (здійснювалося під час експерименту). За 

тривалістю – безперервним, оскільки воно відповідало педагогічному 

процесу. 

Педагогічне спостереження здійснювалося також у процесі 

застосування фізіологічних та педагогічних методів досліджень із метою 

отримання інформації про відповідність фізичних навантажень фізичній та 
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функціональній підготовленості спортсменів, які  входили як до контрольної, 

так і до основної груп.  

 

2.1.3 Педагогічний експеримент  

З метою виявлення переваг однієї тренувальної програми над іншою у 

запропонованому дисертаційному дослідженні використовувався метод 

педагогічного експерименту, який проводився у форматі констатувального та 

формувального. Під час констатувального експерименту, який здійснювався 

у підготовчий період річного макроциклу, визначався наявний рівень 

фізичної та функціональної підготовленості кваліфікованих хокеїстів на траві 

на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей.  

Формувальний експеримент тривав 24 тижні підготовчого та 

змагального періодів річного макроциклу.  

У ході експерименту вивчався вплив тренувальних занять на показники 

функціональної та фізичної підготовленості кваліфікованих хокеїстів на траві 

без використання та з використанням методики «ендогенно-гіпоксичного 

дихання» за складеною маршрутною картою з застосуванням апарату 

«Ендогенік-01».  

 

2.1.4 Педагогічне тестування фізичної та функціональної 

підготовленості 

 Функціональну підготовленість кваліфікованих хокеїстів на траві ми 

оцінювали за показниками аеробної та анаеробної (лактатної та алактатної) 

продуктивності організму, здатності протистояти гіпоксії, швидкості 

відновлення частоти серцевих скорочень й артеріального тиску після 

виконання дозованих фізичних навантажень на велоергометрі, а також 

функції апарату зовнішнього дихання. 

З метою аналізу комплексного впливу занять на функціональну 

підготовленість хокеїстів на траві за методикою «ендогенно-гіпоксичного 

дихання» відповідно до складеної маршрутної карти з використанням 
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апарату «Ендогенік-01» ми застосовували фізіологічні тести, які дозволяють 

визначити фізичну працездатність (PWC170) та потужність аеробних процесів 

енергозабезпечення за величиною максимального споживання кисню 

(VO2max), ємність аеробних процесів енергозабезпечення за порогом 

анаеробного обміну (ПАНО), потужність анаеробних алактатних процесів 

енергозабезпечення за максимальною кількістю зовнішньої механічної 

роботи за 10 с (ВанТ 10), потужність анаеробних лактатних процесів 

енергозабезпечення за максимальною кількістю зовнішньої механічної 

роботи за 30 с (ВанТ 30), ємність анаеробних лактатних процесів 

енергозабезпечення за максимальною кількістю зовнішньої механічної 

роботи за 1 хвилину (МКЗР) [11, 46, 68, 134, 144, 290, 313]. 

Величину VO2max  ми визначали непрямим методом [55, 143, 186, 206, 

246] через те, що її пряме визначення вимагає від досліджуваного 

максимальної мобілізації вольових і фізичних зусиль, що може викликати 

ускладнення з боку серцево-судинної системи. Так, під час аналізу матеріалів 

170 000 тестів, проведених у 73 діагностичних центрах, було виявлено, що 

кількість смертельних випадків досягає в середньому 0,01% від загальної 

кількості проведених тестів [246].  

У лабораторії кафедри медико-біологічних основ фізичного вихованн і 

фізичної реабілітації, де ми проводили дослідження з визначення VO2max 

непрямим методом, знаходилась аптечка з коронародилятаторами, 

антагоністами кальцію та іншими препаратами, які застосовуються при 

погіршенні функції серцево-судинної системи. 

Незважаючи на те, що прямий метод визначення VO2max є точнішим за 

непрямий, різниця похибки, отриманої при застосуванні прямого та 

непрямого методів, незначна. Так, похибка значення цього показника прямим 

методом становить ±5-10%, а непрямим - ±15% [12]. 

Розрахунок величини VO2max абс здійснювався за абсолютним значенням 

показника PWC170, який відображає потужність м’язової роботи, при ЧСС, 

що відповідає 170 уд·хв-1 і характеризує початок зони оптимального 
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функціонування кардіореспіраторної системи при фізичному навантаженні 

[246].  

Для проведення тесту PWC170 використовувався велоергометр «Ergo 

Trainer». Сідло велоергометра встановлювали на такому рівні, щоб у 

нижньому положенні педалі нога досліджуваного була повністю випрямлена 

в колінному суглобі. Перед початком проведення проби у спортсмена 

вимірювали артеріальний тиск за допомогою сфігмоманометра «LD-91» і 

частоту серцевих скорочень за допомогою монітору серцевого ритму «Beurer 

РМ 70» у стані відносного м’язового спокою.  

Досліджуваному спортсмену-хокеїсту на траві пропонувалося 

послідовно виконати на велоергометрі два навантаження помірної 

інтенсивності протягом 5 хвилин із частотою педалювання 60 об·хв-1. 

Інтервал відпочинку між навантаженнями становив 3 хв. Розрахунок 

потужності першого та другого навантажень здійснювався з урахуванням 

маси тіла випробуваного.  

Потужність першого навантаження становила із розрахунку 1 Вт на 

1 кг маси тіла, а другого – 2 Вт на 1 кг маси тіла. Одразу після завершення 

першого та другого навантажень реєструвалася ЧСС. Ми дотримувалися 

принципу, щоб різниця між показниками ЧСС при першому та другому 

навантаженні складала не менше 40 уд./хв.  

Розрахунок PWC170 здійснювався за формулою В.Л. Карпамана зі 

співавторами [95] (2.1):  

 

     (2.1), 

 

де PWC170 абс. – потужність фізичного навантаження, при якій ЧСС 

досягає рівня 170  уд./хв, в кГм∙хв-1 або Вт; 

N1 і N2 – потужність першого та другого навантажень, кГм∙хв-1 або Вт; 

f1 і f2 – ЧСС відповідно в кінці першого та другого навантажень, уд∙хв-1.  
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Значення показника PWC170, отриманого у Вт, відображали у кГм·хв-1, 

для чого отриману величину у Вт перемножували на 6 (1 Вт відповідає 

6 кГм·хв-1).  

Враховуючи високий кореляційний зв’язок між величинами PWC170  та 

VO2max, для оцінки кардіореспіраторної витривалості (аеробної 

продуктивності) авторським колективом на чолі з В.Л. Карпманом зі 

співавторами [95] запропоновано метод розрахунку VO2max, який 

характеризує потужність аеробних метаболічних процесів 

енергозабезпечення,за формулою (2.2): 

 

VO2max  = 1,7 · PWC170 + 1240     (2.2), 

 

де VO 2max  – абсолютний показник максимального споживання кисню, 

мл∙хв-1; 

PWC170  – потужність фізичного навантаження в кГм∙хв-1, при якій ЧСС 

досягає рівня 170 уд./хв. 

 

При визначенні фізичної працездатності ми дотримувалися наступних 

вимог: проба проводилася без попередньої розминки; тривалість кожного 

навантаження становила 5 хв (за цей час серцева діяльність досягала стійкого 

стану); між навантаженнями обов’язково дотримувалися 3-хвилинного 

відпочинку; наприкінці 1-го навантаження ЧСС досягала 110-130 уд·хв-1, а 

наприкінці 2-го – 150-165 уд·хв-1. 

Встановлено, що значення показника PWC170 та VO 2max  залежать від 

маси тіла досліджуваних [95, 181, 186]. Тому порівнювати ці показники 

різних осіб слід із урахуванням вищезгаданого чинника.  

Для більшої інформативності результатів дослідження ми знаходили й 

їхні відносні значення (із розрахунку на 1 кг маси тіла).  
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На жаль, загальноприйнятих оціночних критеріїв аеробної 

продуктивності організму за VO2max  дотеперне існує. Опубліковані різними 

авторами дані дещо різняться [95, 120, 166, 186, 270]. Причиною цього є 

недостатня стандартизація методик визначення VO2max. У запропонованому 

дисертаційному дослідження використовувалися критерії Я.П. Пярната 

(1983) (табл. 2.1) [186].   

 

Таблиця 2.1 

Оціночна шкала відносного показника  максимального споживання 

кисню для осіб чоловічої статі (за Я.П. Пярнатом, 1983 рік) 

Рівень аеробної 

продуктивності 

Вік,   роки 

10-11 12-13 14-15 16-18 19-29 30-39 40-50 

Низький <32 <33 <33 <34 <35 <28 <22 

Нижче за посередній 32-38 33-40 33-40 34-41 35-42 28-35 22-27 

Посередній 39-47 41-48 41-49 42-50 43-50 36-44 28-35 

Добрий 48-54 49-55 50-56 51-58 51-58 45-52 36-41 

Відмінний >54 >55 >56 >58 >58 >52 >41 

 

Показником аеробної продуктивності організму може слугувати поріг 

анаеробного обміну (ПАНО), який характеризує ємність аеробних процесів 

енергозабезпечення.  

Для визначення ПАНО ми використовували тест, який запропонував 

Ю.М. Фурман [246, 248]. Тест проводився в лабораторних умовах наступним 

чином. Досліджуваний виконував роботу на велоергометрі «ВЭ. 02.00.00 

ПС» ГОСТ 20790-82, ВЭ 02.00.00 ТУ, ТУ 64-1-3491-80 зі ступінчасто-

зростаючою потужністю. Тривалість роботи на кожному ступені становила 

40 с. При цьому частота педалювання залишалася постійною – 60 об./хв.  

Починали роботу з потужності 40 Вт, додаючи на кожному ступені по 

10 Вт. Через кожні 40 с визначали ЧСС за допомогою монітору серцевого 
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ритму «Beurer PM 70» і позначали на графіку (рис. 2.1), який відображає 

залежність ЧСС від потужності роботи (N). Рівень ПАНО визначався за 

«точкою перегину» на графіку, яка відповідала потужності роботи, після якої 

не відбувалося зростання ЧСС. 

«точка перегину» 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Відображення порогу анаеробного обміну графічним способом 

у досліджуваного Н.   

 

Єдиних стандартів оцінки ПАНО не існує. Тому ми оцінювали його, 

порівнюючи показники кваліфікованих хокеїстів на траві, які отримали на 

початку дослідження, та при повторних обстеженнях. 

Ефективність тренувальних занять кваліфікованих хокеїстів на траві 

оцінювалася також за показниками анаеробної продуктивності організму. З 

цією метою застосовувалися ергометричні анаеробні тести [313], які 

характеризували потужність анаеробних алактатних й лактатних процесів 

енергозабезпечення, а також ємність анаеробних лактатних процесів 

енергозабезпечення. 
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З огляду на те, що надійність отриманих результатів при проведені 

вищевказаних тестів великою мірою залежить від максимальної мобілізації 

зусиль досліджуваного, з метою виконання роботи з повною віддачею від 

початку і до завершення тестування здійснювалася словесна стимуляція.  

Оціночних критеріїв анаеробної продуктивності у проаналізованих 

наукових джерелах, ми на жаль, не зустрічали, тому її оцінка здійснювалася, 

порівнюючи отримані величини зі середніми показниками однорідного 

контингенту осіб й аналізуючи динаміку їніх змін. 

Потужність анаеробних алактатних процесів енергозабезпечення 

визначалася за допомогою десятисекундного Вінтгантського анаеробного 

тесту (ВАнТ10) [290], а потужність анаеробних лактатних процесів – за 

допомогою тридцятисекундного тесту (ВАнТ30) [19, 95]. Перед початком 

дослідження спортсмени виконували розминочне навантаження на 

велоергометрі «ВЭ. 02.00.00 ПС» ГОСТ 20790-82, ВЭ 02.00.00 ТУ, ТУ 64-1-

3491-80 протягом 5 хв, яке включало 5 прискорень тривалістю 5-6 с кожне з 

максимально можливою частотою педалювання. Частота педалювання 

становила 60 об./хв, потужність роботи – 60 Вт.  

Після завершення розминки досліджуваний відпочивав 4 хв. При 

виконанні тесту ВАнТ10 досліджуваний спортсмен-хокеїст на траві 

педалював на велоергометрі з максимальною швидкістю протягом 10 с, а при 

виконанні тесту ВАнТ30 – протягом 30 с. Потужність роботи становила 

225 Вт. Під час виконання тестів підраховувавалася кількість обертів (О) 

відповідно за 10 та 30 с. Підрахунок кількості обертів розпочинався через 3 с 

від початку роботи.  

Спочатку визначалася величина роботи (W), виконана за 10 с або за 

30 с, використавши формулу (2.3): 

 

W (кГм) = С (кГм/об.) · О (об.)            (2.3), 

де С – опір педалей; 

О – сумарна кількість обертів педалей за 10 с або за 30 с. 
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Опір педалей (С) розраховувався за формулою (2.4): 

 

С (кГм/об.) = 0,5 · m           ( 2.4 ), 

 

де m - маса тіла в кг. 

 

Кінцевим показником, за яким оцінювалися результати зазначених 

тестів, була потужність роботи: N10 (для ВАнТ10) і N30 (для ВАнТ30). Однак, 

враховуючи, що потужність характеризують величиною роботи, виконаної за 

1 хв, відповідні розрахунки здійснювалисяза формулами (2.5 і 2.6): 

 

Ν10 (кГм/хв) = W· 6                 ( 2.5 ), 

Ν30 (кГм/хв)= W· 2          ( 2.6 ), 

 

З метою визначення ємності анаеробних лактатних процесів 

енергозабезпечення використовували метод, описаний групою вчених [313], 

який передбачав визначення анаеробної лактатної продуктивності організму 

за показником МКЗР.  

Час проведення тесту обумовлений біохімічними та фізіологічними 

змінами в організмі, які характеризуються накопиченням максимально 

можливого кисневого боргу, максимального вмісту лактату в крові та 

зниженням рН крові під час виконання роботи. 

Робота виконувалася на велоергометрі «ВЭ. 02.00.00 ПС» ГОСТ 20790-

82, ВЭ 02.00.00 ТУ, ТУ 64-1-3491-80. Спочатку кожний досліджуваний, 

незалежно від віку, виконував протягом 1 хвилини стандартне навантаження 

на велоергометрі потужністю 225 Вт. Частота педалювання становила 

90 об.·хв- 1.  

Потім спортсмен відпочивав протягом 1 хв, після чого виконував 

навантаження тривалістю 1 хв такої ж потужності, але з максимально 
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можливим числом обертів педалей. Під час виконання другого навантаження 

підраховувалося число обертів, починаючи з третьої секунди.  

Далі за формулою (2.7) визначалася МКЗР: 

 

N = C · O     (2.7), 

 

де N –МКЗР, кГм·хв-1; 

О – кількість обертів педалей під час другого навантаження; 

С – стандартизований показник, який характеризує опір обертам 

педалей, кГм·об.-1.  

 

Опір обертанню педалей (С) для осіб, що мали масу тіла понад 80 кг 

становив 30 кГм·об.-1, а для осіб з масою менше 80 кг розраховувався за 

формулою (2.8):  

 

     (2.8), 

де С – опір обертанню педалей, кГм·об.-1. 

 

З огляду на те, що вказаний тест вимагає максимальної мобілізації 

функціональних можливостей організму, під час виконання другого 

навантаження з самого початку і до його завершення застосовують словесну 

стимуляцію досліджуваному. 

Для більш об’єктивного оцінювання результатів тестування анаеробної 

продуктивності організму досліджуваних визначалися відносні показники 

ВАнТ10, ВАнТ30 та МКЗР із розрахунку на 1 кг маси тіла. 

Виконання вищеописаних велоергометричних тестів відбувалося не за 

один день проведення педагогічного експерименту, так як досліджуваним 

спортсменам потрібен був час на відпочинок перед виконанням наступного 
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тесту. Тому, в перший день проводили велоергометричний тест для 

визначення фізичної працездатності (PWC170); в другий визначали 

максимальну кількість зовнішньої механічної роботи за 10 с та 30 с (за 

тестами ВАнТ 10 і ВАнТ 30); в третій – поріг анаеробного обміну (ПАНО); а в 

четвертий – максимальну кількість зовнішньої механічної роботи за 1 хв 

(МКЗР). 

З метою вивчення впливу тренувальних навантажень на реакцію 

артеріальних судин спортсмени виконували два навантаження на 

велоергометрі «Ergo-Trainer EM8» тривалістю 5 хв із відпочинком між ними 

3 хв.  

Розрахунок потужності першого та другого навантажень здійснювався 

з урахуванням маси тіла досліджуваних. Потужність першого навантаження 

відповідала 1 Вт на 1 кг маси тіла, а другого – 2 Вт на 1 кг маси тіла.  

Частота педалювання була постійною і складала 60 об./хв. Одразу після 

виконання м’язової роботи, а також після сплину першої, другої та третьої 

хвилин відновного періоду вимірювався АТ та реєструвалася ЧСС за 

допомогою сфігмоманометра «LD-91» та монітору серцевого ритму «Beuer 

PM 7».  

З метою вивчення впливу нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії на 

функцію апарату зовнішнього дихання кваліфікованих спортсменів-хокеїстів 

на траві ми використали метод спірографії та провели порівняльний аналіз 

показників спірографії відносно вихідних даних. Для цього застосовувався 

спірограф «CARDIOSPIRO» відкритого типу (рис. 2.2).  

Підготовка приладу до експлуатації здійснювалася відповідно до 

інструкції [41, 42]. 

Через спірограф відкритого типу досліджуваний хокеїст на траві 

вдихав атмосферне повітря, а повітря, що видихав, надходило до газового 

лічильника, який безперервно визначає об’єми повітря та поглинання кисню 

за одиницю часу. 
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Рис. 2.2. Спірограф відкритого типу «CARDIOSPIRO» 

 

Визначалися такі показники функції апарату зовнішнього дихання, як 

ЧД (частота дихання, разів), ДО (дихальний об’єм, л), РО вд (резервний об’єм 

вдиху, л), РО вид (резервний об’єм видиху, л), ЖЄЛ (життєва ємність 

легень, л), ЖЄЛ вд (життєва ємність легень під час вдиху, л), ЖЄЛ вид 

(життєва ємність легень під час видиху, л), ХОД (хвилинний об’єм 

дихання, л·хв-1), МВЛ (максимальна вентиляція легень, л·хв-1); ФЖЄЛ 

(форсована життєва ємність легень, л·хв-1), ОФВ1 (об’єм форсованого вдиху 

за першу секунду, л), ОФВ1/ЖЄЛ (відношення ОФВ1 до ЖЄЛ – індекс 

Тіффно), МОШ25 (миттєва об’ємна швидкість проходження повітря на рівні 

крупних бронхів, л·с-1), МОШ50 (миттєва об’ємна швидкість проходження 

повітря на рівні середніх бронхів, л·с-1), МОШ75 (миттєва об’ємна швидкість 

проходження повітря на рівні дрібних бронхів, л·с-1), СОШ25-75 (середня 

об’ємна швидкість проходження повітря на ділянці середніх бронхів, л·с-1).  

Реєстрація спірографічних показників здійснювалася тричі, 

враховуючи середні значення отриманих показників. Отримані дані ДО, 
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ХОД, ЖЄЛ, ФЖЄЛ, ОФВ1 і МВЛ за допомогою таблиць приводилися до 

умов ВТРS, тобто до тих, у яких знаходяться гази в легенях. Межі 

допустимої абсолютної похибки під час вимірювання об’ємних витрат 

знаходилися в інтервалі діапазону вимірювань від 1,0 до 1,5 л∙с-1±0,045 л∙с-1. 

Межі допустимої відносної похибки монітора під час вимірювання об’ємних 

витрат знаходилися в інтервалі діапазону вимірювань від 1,5 до 15,0 л∙с-1±3%. 

Межі допустимої абсолютної похибки монітора при вимірюванні часових 

інтервалів знаходилися в діапазоні від 0,04 до 60 с±0,005 с.  

Підготовка приладу здійснювалася відповідно до інструкції [41, 254]. 

Під час спірографічного дослідження спортсмен сидів на стільці, вирівнявши 

спину. Перед початком дослідження хокеїст на траві протягом 1 хв дихав 

через загубник, сполучений з приладом, для адаптації до умов, у яких 

проводилося спірографічне дослідження. На ніс досліджувані «надівали» 

затискач для того, щоб уникнути витоку повітря.  

Спірографічне дослідження розпочиналося з визначення хвилинного 

об’єму дихання у стані відносного м’язового спокою. Досліджуваний 

спокійно дихав протягом 3-5 хв. Після короткої перерви (1-2 хв) визначали 

МВЛ. Досліджуваний виконував дихальні маневри частого та поглибленого 

дихання протягом 15 с.  

Для визначення ЖЄЛ досліджуваний виконував максимально глибокий 

вдих, після чого здійснював максимально повний спокійний видих, що 

дозволяло зареєструвати такі показники, як: ЖЄЛ вд, ЖЄЛ вид, РО вд, РО вид. 

Спірографічне дослідження завершувалося визначенням ФЖЄЛ, ЖЄЛ вд, 

ОФВ1, ОФВ1/ЖЄЛ, МОШ25, МОШ50, МОШ75, СОШ25-75. При цьому 

досліджуваний спортсмен виконував якомога глибший вдих після невеликої 

паузи (1-2 с) і максимально швидкий та максимально повний видих. 

Через те, що фактична величина ЖЄЛ правильно оцінюється лише при 

порівнянні з належною життєвою ємністю легень (НЖЄЛ), останню ми 

визначали за формулою (2.9): 

НЖЄЛ для чоловіків = зріст (см) × 25       (2.9) 
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З метою контролю функціонального стану дихальної системи та 

визначення стійкості організму до гіпоксії ми використали результати 

гіпоксичних функціональних дихальних проб Штанге і Генча.  

Проба Штанге проводилася після 3-5-хвилинного відпочинку. 

Досліджуваний робив глибокий вдих і затримував дихання, затиснувши ніс 

пальцями.  

Виконання проби Генча полягало у затримці дихання на видиху. Після 

5-хвилинного відпочинку досліджуваний робив видих і затримував дихання, 

затиснувши ніс пальцями.  

Результати проб відображалися у секундах. Інтервал між пробами із 

затримкою дихання на вдиху та на видиху тривав не менше 5 хв.  

Результати проб порівнювалися з орієнтовними показниками часу 

затримки дихання для спортсменів, що вказані у роботі Т. Бойчук зі 

співавторами [158]. Час затримки дихання на вдиху становив не менше 60 с, а 

на видиху – не менше 40 с [158]. 

З метою оцінки фізичної підготовленості кваліфікованих хокеїстів на траві 

ми досліджували швидкість, спеціальну витривалість в умовах забезпечення 

м’язової роботи за рахунок лактатних процесів енергозабезпечення, вибухову 

силу в процесі виконання динамічної роботи, вибухову силу, швидкісно-

силову витривалість м’язів плечового поясу, загальну витривалість, 

максимальну силу м’язів-згиначів пальців рук, силову статичну витривалість 

м’язів-розгиначів спини та сідничних м’язів. Визначення й оцінка зазначених 

рухових якостей дозволили більш повно оцінити ефективність впливу 

застосованих програм на фізичну підготовленість досліджуваних.  

Визначення швидкісних можливостей. З огляду на те, що швидкість 

проявляється як елементарними так і комплексними формами, ми застосовували 

тести біг 10 м , 30 м і 60 м із високого старту. Такий вибір тестів зумовлений 

наступним. На думку В.М. Платонова, тест «біг 10 м із високого старту» 

характеризує вибуховий компонент стартового розгону й уміння набирати 

швидкість після старту. Тест «біг 30 м з високого старту» характеризує 
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швидкість як уміння набирати її після старту й підтримувати протягом декількох 

секунд після стартового розгону. Тест «біг 60 м із високого старту» головним 

чином характеризує швидкість пересування тіла у просторі під час бігу [167, 

170]. Час пробігання дистанції 10 м, 30 м та 60 м реєструвався у секундах. 

Визначення спеціальної витривалості. З метою оцінки спеціальної 

витривалості в умовах виконання специфічної для хокеїстів на траві м’язової 

роботи за рахунок переважно лактатних, а на початку близько 10 с – 

алактатних процесів енергозабезпечення, доволі інформативним вважається 

тест – «човниковий біг 180 м» (рис. 2.3) [104, 106, 112].  

 

І стійка                                      ІІ стійка                          ІІІ стійка 

 

 

 

старт 

 

  

фініш 

 

 

Рис. 2.3. Схема розташування стійок під час виконання тесту 

«човниковий біг 180 м» 

 

Зазначений тест проводився наступним чином. У спортивному залі 

розташовувалися три стійки на відстані 15 м одна від одної. Хокеїст за 

сигналом починав біг від першої стійки до другої, оббігав її та повертався до 

першої. Далі, оббігши першу стійку, досліджуваний долав відстань 30 м до 

третьої стійки, оббігав її та повертався до лінії старту.  

15 м 

 

 

15 м 
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Для забезпечення емоційності тест «човниковий біг 180 м» 

виконувався одночасно двома спортсменами. Тому стійки, які оббігали 

спортсмени, розташовувалися у два ряди паралельно, і старт на виконання 

тесту давався одночасно. Час виконання реєструвався у секундах. 

Визначення вибухової сили в умовах виконання динамічної роботи 

здійснювалося за допомогою 5-кратного стрибка з місця. Спортсмени 

виконували тест на трав’яному покритті. Довжина стрибка вимірювалася у 

метрах. 

Для визначення вибухової сили досліджувані виконували стрибок у 

довжину з місця, відштовхуючись обома ногами. Спортсмени виконували дві 

спроби, реєструвався найкращий результат у сантиметрах. 

З метою визначення швидкісно-силової витривалості м’язів плечового 

поясу  використовувалися тести «згинання та розгинання рук в упорі лежачи 

за 1 хв» та «підтягування на перекладині за 1 хв». Хокеїст на траві виконував 

вправу з такою умовою, щоб під час згинання рук він торкався грудьми 

підлоги, а під час розгинання руки були повністю прямими. Реєструвалася 

кількість разів за 1 хв. 

Визначення загальної витривалості здійснювалося за результатами 12-

хвилинного тесту К. Купера. Тест проводився на біговій доріжці стадіону. 

Спортсмени долали якомога більшу відстань за 12 хвилин. Отримана 

величина відображалася у метрах. 

Вимірювання максимальної сили м’язів згиначів пальців рук 

проводилося за допомогою кистьового динамометра. Отримана величина 

відображалася у кілограмах. 

З метою визначення силової статичної витривалості м’язів-розгиначів 

спини (тест № 1) досліджувані спортсмени виконували вправу утримання 

«до відмови» пози: лежачи на животі, злегка розведені прямі підняті руки й 

ноги вгору. Визначалася максимальна тривалість утримання пози у секундах. 

Для визначення силової статичної витривалості м’язів-розгиначів 

сідничних м’язів (тест № 2) застосовувалася наступна вправа: 
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досліджуваний приймав положення лежачи на животі на краю кушетки (край 

кушетки на рівні клубової кістки), ноги опущені, руки фіксувалися кистями 

за край кушетки. За командою досліджуваний піднімав обидві ноги вище 

поверхні кушетки – ноги розведені на 10º, зігнуті у колінних суглобах під 

кутом 45º («поза парашутиста»), і утримував таке положення до відмови. 

Визначалася максимальна тривалість утримання пози у секундах. 

 

2.1.5 Методи математичної статистики 

Отримані у ході дослідження результати підлягали математичній 

обробці. Для характеристики всього об’єму спостережень визначалися 

узагальнюючі числові характеристики, які відображають положення центра 

емпіричних розподілень і показники їхнього розсіювання: середнє 

арифметичне значення (x)̅; похибка середнього арифметичного (m); середнє 

квадратичне (стандартне) відхилення (S). 

Значення вибірки з генеральної сукупності підлягали закону 

нормального розподілу, що перевірялося за допомогою критерія Пірсона. З 

огляду на те, що розподіл усіх досліджуваних показників вілповідав 

нормальному, з метою визначення достовірності різниці між середніми 

значеннями використовувався t-критерій Стьюдента [97, 119, 148]. Різниця 

вважалася вірогідною при розбіжності значень у 5% (р<0,05) [119, 148, 220]. 

Статистична обробка даних проводилася за допомогою електронних 

таблиць Microsoft «Excel 2010», що дало змогу провести аналіз вимірювань 

та розрахунків величин. 

 

2.2 Контингент обстежених і організація дослідження  

 

Дослідження проводилося протягом 24 тижнів підготовчого та 

змагального періодів річного макроциклу на етапі максимальної реалізації 

індивідуальних можливостей. Визначення й оцінка функціонального стану 

спортсменів проводили на кафедрі медико-біологічних основ фізичного 
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виховання і фізичної реабілітації Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського. 

Для об’єктивності результатів дослідження ми дотримувалися певних 

умов. Обстеження проводилися в першій половині дня між 9 і 13 годинами. 

Приміщення, де проводилися обстеження, добре провітрювалося, 

температура повітря знаходилася у межах від +19 до +200С, а вологість 

повітря не перевищувала 60% [68, 134, 152]. Контрольні тести для 

визначення фізичної підготовленості проводилися в другій половині дня 

після підготовчої частини, перед початком основної частини тренувального 

заняття. 

У констатувальному експерименті брали участь 38 кваліфікованих 

спортсменів-хокеїстів на траві команд вищої ліги «Динамо-ШВСМ» 

(Вінниця) і «Олімпія-Колос-Секвоя» (Вінниця) віком 19-21 рік чоловічої 

статі. Спортивна кваліфікація спортсменів – кандидати в майстри спорту та 

майстри спорту на етапі максимальної реалізації індивідуальних 

можливостей.  

До участі у формувальному експерименті залучили 29 кваліфікованих 

хокеїстів на траві (деякі спортсмени відмовилися від участі у подальшому 

експерименті, а двоє гравців отримали незначні травми під час тренувальних 

занять). Способом випадкової вибірки ми сформували дві групи 

досліджуваних: основну ОГ (n=15) та контрольну КГ (n=14).  

Хокеїсти на траві контрольної та основної груп займались 6 разів на 

тиждень за навчальною програмою для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої 

спортивної майстерності та училищ олімпійського резерву [255].  

Відповідно до навчальної програми з хокею на траві [255] тижневий 

режим навчально-тренувальних занять передбачав виконання фізичної 

роботи зовнішнім обсягом 540 хв на тиждень (6 тренувальних занять на 

тиждень по 90 хв). Структура кожного тренувального заняття складалася з 

підготовчої (яка включала розминку), основної та заключної частин.  
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Відмінність тренувальних занять, за якими займалися досліджувані 

групи ОГ, полягала у тому, що спортсмени протягом усього формувального 

експерименту на початку підготовчої частини перед розминкою 

застосовували методику «ендогенно-гіпоксичного дихання» [41, 239, 254] з 

використанням апарату «Ендогенік-01» за складеною маршрутною картою, 

що передбачало ступінчасту адаптацію до нормобаричної гіперкапнічної 

гіпоксії.  

До початку впровадження методики «ендогенно-гіпоксичного 

дихання» у навчально-тренувальний процес кваліфіковані спортсмени-

хокеїсти на траві засвоювали техніку діафрагмального типу дихання, яка 

характеризувалася активізацією роботи діафрагми та м’язів черевного пресу. 

З цією метою досліджувані займали вихідне положення лежачи на спині на 

горизонтальній поверхні. У такому положенні спортсмени виконували 

повний видих з опусканням живота в напрямку до хребта та вдих рухом 

живота від хребта, грудна клітка при цьому знаходилася в нерухомому 

положенні (рис. 2.4). 

 

 

Рис. 2.4. Положення спортсмена для засвоєння діафрагмального типу 

дихання 

видих 
Втягнути 

живіт 

Випнути 

живіт 
вдих 
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Після засвоєння техніки діафрагмального типу дихання спортсмени 

ознайомлювалися з будовою апарату «Ендогенік-01», послідовністю його 

підготовки до роботи та правилами користування (Додаток Б). До складу 

вищезгаданого апарату входять корпус (1), аерозольна камера (2), кришка (3), 

ковпачок (4), дихальний патрубок (5), поплавкова камера (6), два різні за 

розмірами поплавки (7), а також бокові пази (8) (рис. 2.5).  

                                              8 

   

Рис. 2.5. Будова дихального апарату «Ендогенік-01» 

 

Як зазначають розробники, поплавці дають змогу не лише 

контролювати рівномірність видиху, але й спричиняють опір для 

проходження повітря. Більший поплавець, який відповідає так званому 

«жорстокому режиму дихання», створює найменшу щілину для проходження 

повітря у фазу видиху [41, 239].  

Підготовка апарата «Ендогенік-01» до роботи проводилася у такій 

послідовності (Додаток А): аерозольну камеру з’єднували з кришкою до 

упору після чого зібрану аерозольну камеру з кришкою єднали з корпусом 

таким чином, щоб бокові пази на пояску кришки співпадали з пазами 

корпуса. У поплавкову камеру, яка знаходиться на кришці, вкладали 

попередньо вибраний за розміром поплавець та щільно закривали до упору 

ковпачком. На дно корпуса  через центральний патрубок, який знаходиться  в 
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аерозольній камері, заливали необхідну кількість води. Дихальний патрубок 

щільно з’єднували з центральним патрубком аерозольної камери.  

Апарат «Ендогенік-01» побудований таким чином, що під час фази 

вдиху атмосферне повітря, яке надходить через відкриті бокові отвори 

апарату, потрапляє у зовнішню камеру, де через воду переходить в 

аерозольну камеру (рис. 2.6).  

 

                                   

                       а                                                         б          

 

Рис. 2.6. Переміщення газової суміші: 

а – під час вдиху; б – під час видиху 

 

В аерозольній камері атмосферне повітря, що містить близько 21% 

кисню та 0,03% вуглекислого газу, перемішується з газовою сумішшю, яка 

містить близько 16-17% кисню та 3-4% вуглекислого газу, яка залишилася 

після першого видиху. Таким чином у фазу наступного вдиху через 

дихальний патрубок, а потім в легені потрапляє повітря, яке містить близько 

17-18% кисню та 3-4% вуглекислого газу.  

Під час видиху у внутрішній камері апарату співвідношення газів 

кисню та вуглекислого газу змінюється у зворотній послідовності. Газова 

суміш, яка видихається (≈13% кисню та ≈7,5% вуглекислого газу) витісняє 
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воду з внутрішньої камери у зовнішню та виходить через поплавкову камеру 

в атмосферне повітря [41] (рис. 2.7). 

Головною умовою під час дихання через апарат «Ендогенік-01» є 

уповільнений, рівномірний видих. Тривалий видих уповільнює дифузію 

вуглекислого газу з легень, що сприяє виникненню в організмі помірної 

фізіологічної гіпоксії та вираженої гіперкапнії.  

Разом із тим, опір проходження повітря, створений поплавцем під час 

видиху, сприяє механічному розширенню бронхів, яке після багаторазового 

повторення забезпечує підвищення їхньої пропускної спроможності для 

проходження повітря у фази вдиху й видиху [254], що, на наш погляд, 

полегшує роботу дихальних м’язів під час тренувальних занять. 

 

 

 

 

 

   

 

Рис. 2.7. Склад повітря, що вдихається і видихається при звичайному 

диханні та при диханні через апарат «Ендогенік-01» 
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Заняття, у яких застовувалась методика «ендогенно-гіпоксичного 

дихання» з використанням апарату «Ендогенік-01» відповідно до складеної 

нами маршрутної карти. 

Під час дихання через апарат «Ендогенік-01» спортсмени знаходилися 

у положенні сидячи, затиснувши ніс зажимом.  

З метою контролю тривалості фаз вдиху та видиху, а також загальної 

тривалості усієї процедури проведення заняття за методикою «ендогенно-

гіпоксичного дихання» використовувався настільний годинник із 

циферблатом та секундною стрілкою.  

Дисертаційне дослідження виконувалося у чотири етапи, протягом 

яких вирішувалися поставлені завдання дослідження. 

На першому етапі дослідження (2012-2013 рр.) здійснено аналіз і 

узагальнення сучасних наукових джерел вітчизняних та зарубіжних авторів, 

вивчено науково-теоретичні та методичні аспекти фізичної підготовки 

кваліфікованих хокеїстів на траві. Визначено мету та відповідно до неї 

конкретизовано завдання дослідження, підібрано та засвоєно методи 

дослідження функціонального стану кваліфікованих хокеїстів на траві. 

Проведено педагогічне спостереження за навчально-тренувальним процесом 

кваліфікованих хокеїстів на траві у підготовчому та змагальному періодах 

річного макроциклу. 

На другому етапі (2013р.) проведено констатувальний експеримент із 

використанням методів тестування фізичної та функціональної 

підготовленості кваліфікованих хокеїстів на траві, спірографії, 

сфігмоманометрії, пульсометрії та велоергометрії.  

У дослідженні брало участь 38 хокеїстів на траві чоловічої статі 19-21 

року (кваліфікація спортсменів – майстри та кандидати в майстри спорту). У 

результаті констатувального експерименту виявлено слабкі сторони фізичної 

та функціональної підготовленості спортсменів на етапі максимальної 

реалізації індивідуальних можливостей. 
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На третьому етапі (2014-2015 рр.) сформовано основну та контрольну 

групи. Проведено формувальний експеримент із визначення впливу 

тренувальних занять із хокею на траві за навчальною програмою для ДЮСШ, 

СДЮШОР, ШВСМ та училищ олімпійського резерву [255] у підготовчий та 

змагальний періоди річного макроциклу.  

Як додатковий засіб для вдосконалення фізичної та функціональної 

підготовленості для спортсменів основної групи у тренувальні заняття 

впроваджено методику «ендогенно-гіпоксичного дихання» з використанням 

апарату «Ендогенік-01» за складеною маршрутною картою. У 

формувальному експерименті брало участь 29 спортсменів чоловічої статі, 

яких розподілили на групи КГ (14 осіб) та ОГ (15 осіб).  

До проведення формувального експерименту між показниками 

фізичної та функціональної підготовленості спортсменів груп КГ та ОГ 

вірогідних відмінностей не встановлено (р>0,05). 

По завершенні формувального експерименту здійснено статистичну 

обробку отриманих результатів.  

Четвертий етап (2016 р.) впроваджено у практику результати 

наукових досліджень, узагальнено експериментальні дані, сформульовано 

висновки, здійснено оформлення дисертаційної роботи та підготовку до 

апробації й офіційного захисту. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ 

КВАЛІФІКОВАНИХ ХОКЕЇСТІВ НА ТРАВІ  

 

Перед початком формувального експерименту у кваліфікованих 

хокеїстів на траві на етапі максимальної реалізації індивідуальних 

можливостей визначалася фізична підготовленість за показниками загальної 

та спеціальної фізичної підготовки, та функціональна підготовленість за 

показниками фізичної працездатності, аеробної й анаеробної продуктивності 

організму, функції зовнішнього дихання і здатності організму протистояти 

гіпоксії, а також швидкості відновлення функції серцево-судинної системи 

після дозованих фізичних навантажень. 

 

3.1 Характеристика потужності та ємності аеробних й анаеробних 

процесів енергозабезпечення кваліфікованих хокеїстів на траві 

 

З метою дослідження фізичної працездатності, та аеробної й анаеробної 

продуктивності хокеїстів на траві ми використовували абсолютні величини, 

отримані під час визначення фізичної працездатності в зоні аеробного 

енергозабезпечення (PWC170), VO2max, ПАНО, максимальної кількості 

зовнішньої механічної роботи за 10 с (ВАнТ 10), 30 с (ВАнТ 30) та за 1 хв 

(МКЗР). Однак оскільки абсолютні значення вищезгаданих показників 

знаходяться у прямій залежності від розмірів тіла, то для нівелювання 

індивідуальної різниці у вазі спортсменів ми визначали також відносні 

величини цих показників, розраховані на 1 кг маси тіла.  

Як свідчать результати констатувального експерименту, середня 

величина абсолютного показника фізичної працездатності кваліфікованих 

хокеїстів на траві на етапі максимальної реалізації індивідуальних 
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можливостей становила 1025,54±186,89 кГм·хв-1, а величина відносного 

показника– 14,02±2,35 кГм·хв-1·кг-1.  

Величина VO2max, як зазначають багато науковців [12, 200, 246, 290], є 

основним показником, який відображає рівень функціональної 

підготовленості спортсменів. Отже, VO2max абс обстежених спортсменів 

становить 2923,59±44,92 мл·хв-1, а VO2max відн – 40,95±6,63 мл·хв-1·кг-1.  

Звертає на себе увагу те, що при порівнянні показника VO2max відн  

обстежених кваліфікованих хокеїстів на траві з усталеними оцінками за  

критеріями Я. П. Пярната (1983) [186], нами встановлено, що рівень аеробної 

продуктивності (РАП) був у середньому «нижче за посередній». 

Специфіка гри в хокей на траві полягає в тому, що вона не потребує 

такої ж щільності рухової активності й виконання вправ високої 

інтенсивності як у футболі, гандболі, волейболі. Тому низький рівень 

аеробної продуктивності дозволяє хокеїстам на траві досягти високого рівня 

майстерності. Разом із тим, наприклад, футболісти, волейболісти, 

баскетболісти з високим рівнем аеробної продуктивності не здатні без 

попередньої спеціальної підготовки проявити таку ж майстерність як 

хокеїсти на траві.  

Для кількісної оцінки аеробної продуктивності організму останнім 

часом застосовується поняття «безпечний рівень здоров’я», який 

визначається відносною величиною максимального споживання кисню. Для 

осіб чоловічої статі «безпечний рівень здоров’я» становить 42,0 мл·хв-1 [7]. У 

досліджуваних кваліфікованих спортсменів віком 19-21 рік значення 

величини VO2max відн  виявилося у середньому на 2,5% нижче так званого 

«критичного рівня здоров’я». 

Тому отримані результати дослідження величини VO2max абс у хокеїстів 

на траві на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей є, на 

наш погляд, такими, що потребують корекції, якої можна досягти шляхом 

удосконалення тренувального процесу цих спортсменів вправами аеробного 

спрямування, які б сприяли підвищенню величини вищезгаданого показника, 
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що у свою чергу свідчитиме про підвищення рівня функціональної 

підготовленості спортсменів та позитивно впливатиме на можливості 

удосконалення спортивної майстерності. 

Як продемонстрували проведені обстеження, середня величина 

абсолютного показника порогу анаеробного обміну, який характеризує 

ємність аеробних процесів енергозабезпечення, у досліджуваних 

кваліфікованих спортсменів становить 165,13±25,14 Вт, а величина 

відносного показника – 2,28±0,48 Вт·кг-1. Загальноприйнятих стандартів 

оцінки ПАНО не існує.  

З огляду на те, що рівень функціональної підготовленості спортсменів, 

які спеціалізуються з хокею на траві, зумовлений здатністю 

пристосовуватися до роботи не лише аеробного, але й анаеробного 

спрямування [68, 246], ми досліджували потужність анаеробних алактатних, 

а також потужність і ємність анаеробних лактатних процесів 

енергозабезпечення.   

За результатами досліджень середнє значення абсолютної величини 

максимальної кількості зовнішньої механічної роботи за 1 хв, за якою 

оцінюють ємність анаеробних лактатних процесів енергозабезпечення, в 

обстежених хокеїстів на траві складає 2717,56±73,92 кГм·хв-1, а відносний 

показник –37,25±0,88 кГм·хв-1·кг-1. 

У ході констатувального експерименту також було встановлено, що 

середня величина абсолютного та відносного показників зовнішньої 

механічної роботи за 10 с, які відображають потужність анаеробних 

алактатних процесів енергозабезпечення, за тестом ВАнТ 10, становлять 

4032,15±111,55 кГм·хв-1 і 55,36±1,84 кГм·хв-1·кг-1 відповідно. 

Середні величини абсолютного та відносного показників потужності 

анаеробних лактатних процесів енергозабезпечення за тестом ВАнТ 30 у 

кваліфікованих хокеїстів на траві становили відповідно 4530,13±100,18 

кГм·хв-1 і 62,23±1,35 кГм·хв-1·кг-1.  
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3.2 Характеристика фізичної підготовленості кваліфікованих 

хокеїстів на траві 

 

З метою фізичної підготовленості кваліфікованих хокеїстів на траві у 

дослідженні використано наступні тести: «біг 30 м із високого старту», 

«човниковий біг 180 м», «стрибок у довжину з місця на двох ногах», а також 

«п’ятикратний стрибок» (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 

Характеристика фізичної підготовленості кваліфікованих хокеїстів 

на траві (n=38) 

Тести Середнє значення, х±S 
Контрольні 

нормативи 

Загальна фізична підготовленість 

Стрибок у довжину з 

місця, м 

2,43±0,19 2,50 

Спеціальна фізична підготовленість 

Біг 30 м з високого 

старту, с 

4,24±0,12 4,1 

Човниковий біг 180м, с 38,16±0,45 37,2 

П’ятикратний стрибок, м 12,11±0,29 13,00 

 

Результати виконання вищезазначених тестів оцінювалися за 

контрольними нормативами для хокеїстів на траві, вказаними у навчальній 

програмі з хокею на траві для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої 

спортивної майстерності та училищ олімпійського резерву [255].  
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Отримані результати дослідження рівня розвитку загальної фізичної 

підготовленості спортсменів за тестом «стрибок у довжину з місця» 

(вибухова сила) свідчать, що він відповідає нормативам. 

За результатами констатувального експерименту встановлено, що у 

досліджуваних кваліфікованих хокеїстів на траві рівень розвитку стартової 

швидкості («біг 30 м із високого старту»), вибухової сили в умовах 

виконання динамічної роботи («п’ятикратний стрибок»), а також спеціальної 

витривалості в умовах забезпечення м’язової роботи за рахунок лактатних 

процесів енергозабезпечення («човниковий біг 180 м»), які характеризують 

спеціальну фізичну підготовленість спортсменів,також відповідають нормі.  

Отже, тренувальні заняття з хокею на траві на етапі максимальної 

реалізації індивідуальних можливостей у повній мірі містять вправи на 

розвиток загальної та спеціальної фізичної підготовленості спортсменів. 

 

3.3 Характеристика функції апарату зовнішнього дихання 

кваліфікованих хокеїстів на траві 

 

Інформативним показником функціонального стану хокеїстів на траві 

виступає дихальна система. Від кількості та швидкості надходження кисню 

до працюючих м’язів залежить ефективність фізичної роботи спортсмена [12, 

74, 207, 299, 310]. Під час дослідження функціональних можливостей 

дихальної системи кваліфікованих хокеїстів на траві ми визначали об’ємні та 

швидкісні показники функції апарату зовнішнього дихання (табл. 3.2).  

Таблиця 3.2 

Порівняльна характеристика показників зовнішнього дихання 

кваліфікованих хокеїстів на траві (n=38) 

Показники 

Середня  величина показників 

зовнішнього дихання хокеїстів 

на траві,   ± m 

Норма для дорослих 

[209] 

Об’ємні показники 

ЧД, разів 16,82±0,42 8-14 

x
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Продовження табл. 3.2 

Показники 

Середня  величина показників 

зовнішнього дихання хокеїстів 

на траві,   ± m 

Норма для дорослих 

[209] 

Об’ємні показники 

ДО, л 0,77±0,03 0,3-0,8 

ХОД, л 12,88±0,63 5-6 

ЖЄЛ, л 
4,57±0,11 

3,5-5 повинна 

відповідати НЖЭЛ 

РО вд, л 2,22±0,07 1,0-2,0 

РО вид, л 1,58±0,07 близько 1,3 

ЖЄЛ вд, л 2,99±0,07 0,5-8 

ЖЄЛ вид, л 2,35±0,07 0,5-8 

РД, л 156,05±7,55 85-153 (85% МВЛ) 

МВЛ, л 168,93±7,42 100-180 

Швидкісні показники 

ФЖЄЛ, л 4,65±0,13 на0,2-0,3 мл< ЖЄЛ 

ОФВ1/ЖЄЛ, 0,83±0,03 70-80% ЖЄЛ (дійсної) 

ОФВ 1, л 3,77±0,09 не < 2,45-3,5 (70% ЖЄЛ) 

МОШ 25, л/с 7,08±0,09 8,14 

МОШ 50, л/с 5,90±0,12 5,69 

МОШ 75, л/с 3,26±0,11 2,78 

СОШ 25-75, л/с 4,26±0,10 4,96 

 

Результати констатувального експерименту засвідчили, що у 

кваліфікованих хокеїстів на траві такі об’ємні показники зовнішнього 

дихання як ДО, ЖЄЛ, ЖЄЛ вд, ЖЄЛ вид, МВЛ і РД знаходяться в межах 

норми (див. табл. 3.2).  

Середня величина ЧД у досліджуваних кваліфікованих спортсменів у 

стані відносного м’язового спокою виявилась дещо вищою за норму (на 

16,77%), що свідчить про неекономомізацію апарату зовнішнього дихання. 

Оскільки величина ХОД, яка характеризує вентиляцію легень, тісно 

пов’язана з ЧД, то вона відповідно теж перевищує норму (на 53,42%).  

Про достатні функціональні можливості дихальних м’язів 

кваліфікованих хокеїстів на траві свідчить показник ЖЄЛ. У досліджуваних 

спортсменів середня величина цього показника знаходиться в межах норми.  

x
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Фактичну величину ЖЄЛ варто оцінювати, порівнюючи її з належною 

ЖЄЛ. Тому, у ході констатувального експерименту нами встановлено, що 

належна ЖЄЛ для досліджуваних спортсменів становить 4,45 л. Порівнявши 

фактичну величину ЖЄЛ – 4,57 л із належною – 4,78 л, робимо висновок, що 

вона складає 95,61% від НЖЄЛ, а це є нормою для здорових людей.  

Підтвердженням достатніх функціональних можливостей дихальних 

м’язів хокеїстів на траві є також і те, що середні значення показників РО вд та 

РО вид  перевищують норми відповідно на 9,91% та на 17,72%. 

Ми також проводили спірографічне дослідження з аналізом петлі «потік-

об’єм», що дало можливість оцінити здатність дихальних шляхів пропускати 

повітря у фазі видиху через бронхи різного діаметру. Для цього визначалися 

наступні швидкісні показники зовнішнього дихання: ФЖЄЛ, ОФВ1, 

ОФВ1/ЖЄЛ, МОШ25, МОШ50, МОШ75, СОШ25-75  (див. табл. 3.2).  

Слід відзначити, що показники ФЖЄЛ, ОФВ1, ОФВ1/ЖЄЛ (проба 

Тіффно-Вотчала), які характеризують тонус гладеньких м’язів великих 

бронхів, а також функціональні можливості дихальної мускулатури, яка бере 

участь в акті видиху у хокеїстів на траві віком 19-21 рік відповідали нормі та 

складали не менше 70-80% від ЖЄЛ.  

Про обструктивні зміни у бронхах великого калібру свідчить показник 

МОШ25, який у досліджуваних спортсменів виявився на 13,02% нижчим за 

норму.  

У ході дослідження у кваліфікованих хокеїстів на траві виявлено 

обструктивні зміни у бронхах середнього та дрібного калібрів, що 

проявилося зменшенням середньої величини СОШ25-75 на 14,11%, а також 

збільшенням середніх величин показників МОШ50 (на 3,69%) й МОШ75 (на 

17,27%) відносно норми. 

Отже, як показав констатувальний експеримент, такі показники 

зовнішнього дихання, як ДО, ЖЄЛ, ЖЄЛвд, ЖЄЛвид, МВЛ, РД %, ФЖЄЛ, 

ОФВ1, ОФВ1/ЖЄЛ  кваліфікованих у хокеїстів на траві віком 19-21 рік 
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відповідають нормі, ЧД, ХОД, РО вд, РО вид, МОШ 50,МОШ 75 – вищі за норму 

й МОШ 25,СОШ 25-75 – нижче усталених значень. 

Через те, що протягом гри у хокеїстів на траві під час ведення м’яча 

переважно більша частина роботи виконується у положенні з нахиленим 

тулубом, умови для функціонування апарату зовнішнього дихання 

погіршуються, внаслідок чого посилюється гіпоксичний вплив фізичного 

навантаження на організм. За таких умов знижується фізична працездатність 

і здатність проявляти фізичні якості.  

Тому, з метою контролю функціонального стану дихальної системи та 

визначення стійкості організму хокеїстів на траві віком 19-21 рік до гіпоксії 

ми використовували результати гіпоксичних функціональних дихальних 

проб із затримкою дихання на вдиху (проба Штанге) і на видиху (проба 

Генча) (табл. 3.3). 

 

Таблиця 3.3 

Порівняльна характеристика показників функціональних  

проб Штанге і Генча у кваліфікованих  

хокеїстів на траві (n=38) 

Проби із затримкою 

дихання 

Середнє значення 

хокеїстів на траві, х±S 

Середні значення для 

спортсменів 

Затримка дихання на 

вдиху (проба Штанге), с 
64,72±1,59 60 

Затримка дихання на 

видиху (проба Генча), с 
32,28±0,64 40 

 

Середнє значення величини максимальної тривалості затримки дихання 

на вдиху (проба Штанге) у досліджуваних спортсменів-хокеїстів на траві 

віком 19-21 рік відповідає нормі для спортсменів (більше 60 с) і становить 

64,72±1,59 с [158].  
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Як це видно з даниз таблиці 3.3 під час порівняння показників, 

отриманих при проведенні проби Генча з усталеними величинами для 

спортсменів [158], ми виявили, що вони є дещо нижчими. Разом із тим, 

фізична діяльність хокеїста на траві пов’язана з виникненням в організмі так 

званого «стану гіпоксії фізичного навантаження», що вимагає від спортсмена 

посилення мобілізації адаптаційних механізмів протистоянню гіпоксії. Тому 

недостатньо високі показники проби Генча (32,28±0,64 с) у хокеїстів на траві, 

які брали участь у нашому дослідженні, змушують застосувати засоби, що 

покращують адаптацію спортсменів до умов гіпоксії.  

 

3.4 Характеристика відновлення функцій серцево-судинної системи 

кваліфікованих хокеїстів на траві після дозованих фізичних 

навантажень 

 

З метою вивчення впливу тренувальних занять на реакцію артеріальних 

судин обстежені спортсмени-хокеїсти на траві на етапі максимальної 

реалізації індивідуальних можливостей виконували на велоергометрі два 

навантаження тривалістю 5 хв кожне з інтервалом відпочинку між ними 3 хв. 

Частота педалювання була постійною – і становила 60 об·хв-1.  

Потужність роботи залежала від маси тіла: при першому навантаженні 

вона обчислювалася з розрахунку 1 Вт на 1 кг маси тіла, а при другому – 2 Вт 

на 1 кг маси тіла. У кінці першого та другого навантажень та протягом трьох 

хвилин відновного періоду через кожну хвилину реєструвався АТ (за 

допомогою сфігмоманометру «LD 91») та ЧСС (за допомогою монітору 

серцевого ритму «SIGMAS PORT PS 4»).  

Як засвідчили результати здійснених нами досліджень, дозовані 

фізичні навантаження на велоергометрі викликали у всіх спортсменів, які 

брали участь у експерименті, збільшення систолічного тиску, у той час як 

діастолічний тиск, як правило, зменшувався (табл. 3.4). 
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Варто відмітити, що ступінь зростання систолічного тиску залежав від 

інтенсивності роботи: чим більше була інтенсивність, тим більше зростала 

його величина. Слід відзначити, що ці зміни мали фазовий характер: у перші 

секунди роботи, незалежно від її потужності, систолічний тиск зростав 

досить швидко, досягаючи максимального рівня, потім протягом 1-2 хв дещо 

знижувався та стабілізувався. 

 

Таблиця 3.4 

Динаміка відновлення артеріального тиску у  

кваліфікованих хокеїстів на траві після дозованого фізичного 

навантаження (n=38) 

Потуж-

ність 

роботи 

Середня  величина,   ± m 

до наванта-

ження 

одразу після 

навантаження 

через 1 

хвилину 

через 2 

хвилини 

через 3 

хвилини 

Артеріальний тиск (
систолічний

діастолічний
), мм рт. ст. 

1 Вт 
115,13 ± 2,44

72,82 ± 2,44
 

147,44 ± 4,87 ∗

59,74 ± 2,44 ∗
 
132,56 ± 2,44 ∗

61,79 ± 1,62 ∗
 
122,05 ± 2,44 ∗

68,21 ± 2,44 ∗
 
116,41 ± 2,44

70,51 ± 1,62
 

2 Вт 
165,13 ± 3,25 ∗

44,87 ± 1,62 ∗
 
150,00 ± 3,25 ∗

51,79 ± 1,62 ∗
 
136,15 ± 4,06 ∗

57,95 ± 1,62 ∗
 
123,33 ± 4,06 ∗

68,21 ± 2,44 ∗
 

 

Примітка. Вірогідність відмінності показників відносно вихідних даних 

* - р<0,05 

 

Середнє значення систолічного тиску кваліфікованих спортсменів-

хокеїстів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей до 

навантаження становило 115,13±2,44 мм рт. ст., одразу після фізичного 

навантаження потужністю 1 Вт на 1 кг маси тіла – 147,44±4,87 мм рт. ст., 

через 1 хв відновного періоду – 132,56±2,44 мм рт. ст., через 2 хв – 

122,05±2,44 мм рт. ст., а через 3 хв – 116,41±2,44 мм рт. ст. (табл. 3.4, рис. 

3.1). 

x
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                                                                                                  Період вимірювання 

Рис. 3.1. Динаміка відновлення систолічного АТ після дозованого 

фізичного навантаження на велоергометрі потужністю 1 Вт на 1 кг маси тіла: 

На цьому рисунку і на рисунках 3.2 – 3.4. 

1 – до навантаження;  

2 – одразу після навантаження;  

3 – через 1 хв після навантаження;  

4 – через 2 хв після навантаження;  

5 – через 3 хв після навантаження. 

 

Одразу після фізичного навантаження потужністю 2 Вт на 1 кг маси тіла 

усереднене значення систолічного тиску кваліфікованих хокеїстів на траві 

становило – 165,13±3,25 мм рт. ст., через 1 хв відновного періоду – 

150,00±3,25 мм рт. ст., через 2 хв – 136,15±4,06 мм рт. ст., а через 3 хв – 

123,33±4,06 мм рт. ст. (табл. 3.4, рис. 3.2). 

                     

                                                                                                  Період вимірювання  

Рис. 3.2. Динаміка відновлення систолічного АТ після дозованого 

фізичного навантаження на велоергометрі потужністю 2 Вт на 1 кг маси тіла 
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Середнє значення показників діастолічного тиску кваліфікованих 

хокеїстів на траві 19-21 року на етапі максимальної реалізації індивідуальних 

можливостей до навантаження складало 72,82±2,44 мм рт. ст., одразу після 

фізичного навантаження потужністю 1 Вт на 1 кг маси тіла – 

59,74±2,44 мм рт. ст., через 1 хв відновного періоду – 61,79±1,62 мм рт. ст., 

через 2 хв – 68,21±2,44 мм рт. ст., через 3 хв – 70,51±1,62 мм рт. ст. (табл. 3.4, 

рис. 3.3). 

                                

Період вимірювання  

Рис. 3.3. Динаміка відновлення діастолічного АТ після дозованого 

фізичного навантаження на велоергометрі потужністю 1 Вт на 1 кг маси тіла 

 

Середнє значення діастолічного тиску одразу після навантаження 2 Вт 

на 1 кг маси тіла складало 44,87±1,62 мм рт. ст., через 1 хв відновного 

періоду – 51,79±1,62 мм рт. ст., через 2 хв – 57,95±1,62 мм рт. ст., через 3 хв – 

68,21±2,44 мм рт. ст.  (табл. 3.4, рис.3.4). 

                             

Період вимірювання  

Рис. 3.4. Динаміка відновлення діастолічного АТ після дозованого 

фізичного навантаження на велоергометрі потужністю 2 Вт на 1 кг маси тіла 
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Відомо, що інформативним показником функціональної готовності 

організму до виконання фізичних вправ може служити швидкість 

відновлення ЧСС. Проведені дослідження засвідчили, що при виконанні 

роботи на велоергометрі потужністю 1 Вт та 2 Вт на 1 кг маси тіла ЧСС у 

кваліфікованих хокеїстів на траві зростала порівняно з ЧСС у стані 

відносного м’язового спокою (табл. 3.5).  

 

Таблиця 3.5 

Динаміка відновлення частоти серцевих скорочень у 

кваліфікованих хокеїстів на траві після дозованого фізичного 

навантаження (n=38) 

Потуж-

ність 

роботи 

Середня  величина,   ± m 

до 

наванта-

ження 

одразу 

після 

наванта-

ження 

через 1 

хвилину 

через 2 

хвилини 

через 3 

хвилини 

1 Вт 

72,23±1,15 

116,33± 

0,7* 

96,05± 

1,65* 

83,36± 

1,42* 

75,05± 

1,46 

2 Вт 158,79± 

1,06* 

123,54± 

1,83* 

103,59± 

1,65* 

85,87± 

1,81* 

 

Примітка. Вірогідність відмінності показників відносно вихідних даних 

* - р<0,05 

 

Середнє значення ЧСС кваліфікованих хокеїстів на траві на етапі 

максимальної реалізації індивідуальних можливостей до початку фізичних 

навантажень становило 72,23±1,15 уд·хв-1. Одразу після фізичного 

навантаження потужністю 1 Вт на 1 кг маси тіла значення ЧСС складало 

116,33±0,7 уд·хв-1, через 1 хв відновного періоду – 96,05±1,65 уд·хв-1, через 

2 хв – 83,36±1,42 уд·хв-1, а через 3 хв – 75,05±1,46уд·хв-1 (табл. 3.5, рис. 3.5). 

x
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Період вимірювання 

Рис. 3.5. Динаміка відновлення ЧСС після дозованого фізичного 

навантаження на велоергометрі потужністю 1 Вт на 1 кг маси тіла: 

На цьому рисунку і на рисунку 3.6. 

1 – до навантаження;  

2 – одразу після навантаження;  

3 – через 1 хв після навантаження;  

4 – через 2 хв після навантаження;  

5 – через 3 хв після навантаження. 

 

Середнє значення ЧСС спортсменів на етапі максимальної реалізації 

індивідуальних можливостей одразу після фізичного навантаження на 

велоергометрі потужністю 2 Вт на 1 кг маси тіла становило 158,79±1,06 

уд·хв-1, через 1 хв відновного періоду – 123,54±1,83уд·хв-1, через 2 хв – 

103,59±1,65 уд·хв-1, а через 3 хв – 85,87±1,81 уд·хв-1 (табл. 3.5, рис. 3.6). 

Період вимірювання 

Рис. 3.6. Динаміка відновлення ЧСС після дозованого фізичного 

навантаження на велоергометрі потужністю 2 Вт на 1 кг маси тіла 
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Як показали результати констатувального експерименту, зміни 

діастолічного тиску відносно вихідного рівня під час двох навантажень були 

різними (табл. 3.6). 

 

Таблиця 3.6 

Відсоткове співвідношення типів змін діастолічного тиску відносно 

вихідного рівня у хокеїстів на траві (n=38) 

Потужність 

роботи 

Тип змін артеріального тиску, % 

нижче 

вихідного 

рівня 

дорівнює 

вихідному 

рівню 

феномен 

нескінченого 

тону 

вище 

вихідного 

рівня 

1 Вт·кг-1 78,95 13,15 - 7,9 

2 Вт·кг-1 97,37 2,63 - - 

 

Незалежно від потужності роботи найчастіше відбувалося зниження 

діастолічного тиску, і лише в окремих випадках він підвищувався (у 3 осіб) 

або залишався незмінним (у 5 осіб). Звертає на себе увагу те, що робота 

потужністю 1 Вт на 1 кг маси тіла викликала зниження діастолічного тиску в 

78,95% обстежених, підвищення – у 7,9%, у 13,15% обстежених він 

залишався незмінним відносно вихідного рівня. При  роботі потужністю 2 Вт 

на 1 кг маси тіла випадків підвищення діастолічного тиску не спостерігалося, 

до того ж зменшилося число осіб, у яких діастолічний тиск залишився 

незмінним (2,63%), за рахунок чого збільшилося число тих, у кого 

зареєстровано зниження діастолічного тиску (97,37%). 

 

Висновки до розділу 3 

 

Для оцінки функціональної підготовленості кваліфікованих хокеїстів 

на траві використовувалися велоергометричні тести. Зазначені тести 

дозволяють визначити працездатність спортсменів у зоні аеробного 
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енергозабезпечення (тест PWC170, поріг анаеробного обміну (ПАНО)), 

анаеробного лактатного (ВАнТ30, а також МКЗР) та анаеробного алактатного 

(ВАнТ10).  

Проте відсутність певних оціночних критеріїв результатів 

вищезгаданих тестів ускладнює оцінку вихідного рівня працездатності 

кваліфікованих хокеїстів на траві в зоні анаеробного енергозабезпечення. 

Тому оцінка функціональної підготовленості спортсменів-хокеїстів на траві 

можлива лише у ході проведення подальших досліджень. 

Проведене констатувальне дослідження показало, що у хокеїстів на 

траві віком 19-21 рік РАП, яку оцінювали за відносною величиною VO2max, 

виявився, за критеріями Я.П. Пярната (1983), у середньому «нижче за 

посередній». Причому таке значення VO2max відн є на 2,5% нижче від так 

званого «критичного рівня здоров’я» за Г.Л. Апанасенком, що, на нашу 

думку, вимагає корекції.   

З метою оцінки загальної та спеціальної фізичної підготовленості 

кваліфікованих хокеїстів на траві викорисовувалися тести, які 

характеризують стартову вибухову силу, швидкість, вибухову силу в умовах 

виконання динамічної роботи, а також спеціальну витривалість в умовах 

забезпечення м’язової роботи за рахунок лактатних процесів 

енергозабезпечення. Результати тестів засвідчили, що рівень розвитку 

фізичної підготовленості спортсменів відповідає нормам, вказаних у 

навчальній програмі з хокею на траві для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої 

спортивної майстерності та училищ олімпійського резерву. 

За результатами досліджень виявлено підвищення середніх значень ЧД 

та ХОД, що свідчить про хорошу вентиляцію легень у хокеїстів на траві. 

Разом із тим, середні величини миттєвої об’ємної швидкості 

проходження повітря на рівні великих бронхів виявилися на 13,02% 

меншими за належне значення, а середньої об’ємної швидкості проходження 

повітря на рівні середніх бронхів – на 14,11%. 



87 
 

Оскільки вирішальну роль у забезпеченні належного рівня фізичної 

працездатності хокеїстів на траві відіграє дихальна система, слід звернути 

увагу на підвищення її функціональних можливостей. На це вказують 

результати гіпоксичних функціональних проб Штанге і Генча, а також 

спірографії.  

Дослідження здатності організму протистояти гіпоксії, викликаної 

затримкою дихання на вдиху та видиху, засвідчило, що у кваліфікованих 

хокеїстів на траві на етапі максимальної реалізації індивідуальних 

можливостей здатність організму адаптуватися до гіпоксії є дещо нижчою, 

порівняно з усталеними значеннями. 

Реакція серцево-судинної системи на велоергометричнідозовані фізичні 

навантаження за показником АТ відповідає нормотонічному типу реакції. 

Відновлення ЧСС у досліджуваних спортсменів відбулося на третій хвилині 

відновного періоду, що відповідає нормі.  

 

Основні положення розділу відображені в публікаціях [213, 216] 
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РОЗДІЛ 4 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ХОКЕЇСТІВ НА ТРАВІ У ПІДГОТОВЧОМУ ТА ЗМАГАЛЬНОМУ 

ПЕРІОДАХ РІЧНОГО МАКРОЦИКЛУ 

 

Підготовка кваліфікованих хокеїстів на траві протягом річного 

макроциклу розбивається на два цикли, що пов’язано з проведенням змагань 

з хокею на траві (чемпіонатів і першостей країни) за системою осінь-весна. 

Кожний цикл складається з певних періодів. Перший підготовчий і перший 

змагальний періоди відносяться до першого циклу, а другий підготовчий, 

другий змагальний і перехідний періоди – до другого циклу [2, 110, 111, 164].  

Річний цикл тренування хокеїстів на траві на етапі максимальної 

реалізації індивідуальних можливостей починається з першого підготовчого 

періоду, під час якого забезпечується створення спортивної форми. 

Вищезгаданий період у хокеї на траві займає особливе місце й починається у 

січні і триває 12 тижнів [174, 226, 230, 259].  

Основними завданнями першого підготовчого періоду річного 

макроциклу є удосконалення рухових здібностей, умінь і навичок, а також 

суттєве підвищення загального рівня функціональних можливостей 

організму спортсменів, які спеціалізуються з хокею на траві [255]. У цей 

період створюються основні передумови, які дозволяють команді розпочати 

змагання на досягнутому у попередньому макроциклі рівні та створити 

умови для подальшого прогресу.  

Для більш ефективного планування навчально-тренувальної роботи 

кваліфікованих спортсменів-хокеїстів на траві перший підготовчий період 

річного макроциклу умовно поділяють на два етапи: загальнопідготовчий і 

спеціально-підготовчий (табл. 4.1). 

На підставі аналізу навчальної програми з хокею на траві для дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл 
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олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та училищ 

олімпійського резерву [255] ми визначили, що кожен із етапів навчально-

тренувальної роботи поділяється на два мезоцикли.  

 

Таблиця 4.1 

Структура підготовчого періоду річного макроциклу 
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Загальнопідготовчий етап складається з утягуючого та базового 

розвиваючого мезоциклів, а спеціально-підготовчий етап – з базового 

стабілізуючого та передзмагального мезоциклів [27, 64, 106, 111]. Кожен із 

зазаначених мезоцилів характеризується відповідною специфічністю 

тренувальної роботи, а саме: спрямованістю та динамікою тренувальних 

навантажень, співвідношенням засобів тренування, методикою проведення 

тренувальних занять тощо. 
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Завданнями загальнопідготовчого етапу є: покращення функціональних 

здібностей організму хокеїстів на траві, підвищення рівня розвитку їхніх 

фізичних якостей, поповнення рухових умінь і навичок, а також розширення 

кола засвоєння техніко-тактичних дій [26, 108, 192, 230]. 

На початку першого підготовчого періоду проводиться утягуючий 

мезоцикл, який складається з двох утягуючих мікроциклів. У тренувальному 

процесі кваліфікованих хокеїстів на траві завданнями утягуючого мезоциклу 

є: визначення вихідного рівня фізичної та функціональної підготовленості 

спортсменів; забезпечення поступового впрацьовування всіх систем 

організму спортсмена та підвищення їхнього функціонального стану після 

перехідного періоду [111, 232, 234].  

Протягом утягуючого мезоциклу використовуються загальнопідготовчі 

вправи (наприклад, біг в аеробному режимі, атлетизм, «стретчинг», аеробіка, 

рухливі ігри тощо), техніко-тактичні вправи, а також спеціально-підготовчі 

вправи, виконання яких сприяє підвищенню функціональних можливостей 

систем організму спортсменів, які спеціалізуються з хокею на траві. 

Динаміка навантаження в утягуючих мікроциклах носить 

хвилеподібний характер: в перші чотири дні – значне збільшення (головним 

чином за рахунок різкого зростання об’єму і незначного підвищення 

інтенсивності), в кінці мікроциклів – зниження з переходом на активний 

відпочинок у поєднанні з відновлювальними заходами. Динаміка величини 

навантажень є такою: у перший день – мала, у другий і третій – середня, у 

четвертий – мала, у п’ятий – середня, у шостий – мала, а тривалість 

тренувальних занять – становить від 60 до 90 хвилин [107, 111]. 

Спрямованість тренувальних занять в обох утягуючих мікроциклах в 

основному аеробна. У другому утягуючому мікроциклі поряд із вправами в 

аеробному режимі енергозабезпечення застосовувалися і вправи у змішаному 

режимі. Крім того, широко використовувалися вправи техніко-тактичного 

характеру. 
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Тренувальна робота у другому мезоциклі загальнопідготовчого етапу 

будується відповідно до мети базового розвиваючого мезоциклу. Основними 

завданнями вищезгаданого мезоциклу є: підвищення функціональних 

можливостей (розвиток аеробної продуктивності, підвищення рівня 

максимального споживання кисню) хокеїстів на траві з метою адаптації 

систем їхнього організму до специфічних особливостей майбутньої ігрової 

діяльності; удосконалення фізичної, технічної, тактичної та психологічної 

підготовленості спортсменів [111, 255].  

Вищезгаданий мезоцикл складається з: двох ударних і відновного 

мікроциклів. Побудова тренувальних занять у цьому мезоциклі відрізняється 

від попереднього, головним чином, обсягом і змістом тренувальних 

навантажень, оскільки зміст вищезгаданих мікроциклів носить специфічний 

характер за рахунок включення засобів і методів підготовки спортсменів, 

характерних для хокею на траві.  

Щодо засобів підготовки хокеїстів протягом базового розвиваючого 

мезоциклу, то тут застосовуються бігові, техніко-тактичні й ігрові вправи, 

вправи алактатної та гліколітичної спрямованості, фартлек [2, 78, 107, 234, 

306]. У процесі відновного мікроциклу навантаження істотно знижуються 

для того, щоб організм спортсменів відпочив після ударних навантажень. 

Динаміка навантажень в ударних мікроциклах також була 

хвилеподібною. Стимуляційна фаза припадала на 2, 3 дні та 5, 6, утворюючи 

дві хвилі. Невисоке сумарне навантаження за рахунок зниження об’єму та 

зменшення інтенсивності виконання вправ характерне для відновного 

мікроциклу. 

Отже, в цілому в базовому розвиваючому мезоциклі підготовка 

здійснювалася із переважним розвитком спеціальних рухових здібностей 

хокеїстів на траві: витривалості, швидкості, швидкісно-силових якостей, сили 

та координації.  

Базовим стабілізуючим мезоциклом розпочинався спеціально-

підготовчий етап підготовки спортсменів. На відміну від базового 
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розвиваючого мезоциклу навчально-тренувальна програма хокеїстів на траві 

у базовому стабілізуючому мезоциклі передбачала розвиток спеціальних 

компонентів підготовленості, що відображають специфіку гри у хокеї на 

траві; поглиблене засвоєння техніко-тактичних навичок й адаптацію 

організму хокеїстів на траві до навантажень.  

З метою усунення технічних недоліків, а також засвоєння нових 

ігрових прийомів і спеціальних тактичних навичок у процесі вказаного 

мезоциклу використовуються не лише легкоатлетичні вправи, а й специфічні 

вправи для всебічного удосконалення спортсменів, які спеціалізуються з 

хокею на траві.  

У базовому стабілізуючому мезоциклі специфічні та неспецифічні 

засоби підготовки хокеїстів на траві використовувалися майже в однакових 

обсягах для оптимального вирішення завдання техніко-тактичної та 

змагальної підготовки спортсменів. Вищезгаданий мезоцикл складався з двох 

ударних й одного відновного мікроциклів. 

Динаміка сумарного навантаження, як і в попередніх мікроциклах, є 

хвилеподібною. У четвертий і п'ятий дні мікроциклу сумарне тренувальне 

навантаження досягає великих величин, головним чином за рахунок 

підвищення інтенсивності спеціальної підготовки [255]. У базовому 

стабілізуючому мезоциклі поряд із фізичною, техніко-тактичною й ігровою 

підготовкою проводилися також контрольні ігри. 

Передзмагальний мезоцикл завершував підготовку хокейної команди 

до змагального етапу. Цей мезоцикл проводиться за 3-4 тижні до початку 

офіційних змагань.  

У процесі передзмагального мезоциклу вирішувалися завдання 

підвищення швидкісної витривалості та швидкісно-силових здібностей, 

удосконалення спеціальної спритності шляхом застосування засобів 

технічної та тактичної підготовки; засвоєння спеціальних знань і умінь 

тактики й стратегії гри; удосконалення психологічної стійкості до змінних 

умов змагальної діяльності; оцінка зіграності гравців у команді [111, 255]. 
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Головною особливістю побудови тренувальних занять у 

передзмагальному мезоциклі є переважне використання специфічних засобів 

підготовки хокеїстів на траві. Основними засобами підготовки спортсменів у 

вищезгаданому мезоциклі є: швидкісні та швидкісно-силові вправи, техніко-

тактичні вправи з метою удосконалення стандартних ігрових комбінацій у 

змінних умовах, підвідні ігри, атлетичні вправи. Особливе місце відводиться 

й теоретичній підготовці.  

Передзмагальний мезоцикл складався з двох підвідних і одного 

відновного мікроциклів. Підвідні мікроцикли були спрямовані на підготовку 

кваліфікованих хокеїстів на траві до основних змагань сезону. Спрямованість 

занять була техніко-тактична й ігрова. Динаміка навантажень, як і у 

попередніх мезоциклах, була хвилеподібною.  

Головна умова, якої ми дотримувалися, є чергування стимуляційних і 

відновних фаз, які визначалися кількістю контрольних ігор. У 

передзмагальний мезоцикл планується 2-3 такі гри. Тому стимуляційна фаза 

припадає на середину мікроциклу (за умови проведення трьох ігор) і на 2 та 5 

день (за умови проведення двох ігор).  

Таким чином, загалом розподіл засобів підготовки кваліфікованих 

хокеїстів на траві у перший підготовчий період річного макроциклу на етапі 

максимальної реалізації індивідуальних можливостей був наступним: більша 

частина часу відводилася на загальнопідготовчі (неспецифічні) вправи 

(57,4%), а на специфічні вправи – 42,6%. Серед специфічних вправ головне 

місце займали підвідні вправи (20,6%), а на змагальні та спеціально-

підготовчі вправи відводилося 18,5% і 3,5% відповідно.  

Тренувальний процес у першому підготовчому періоді річного 

макроциклу на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей 

характеризується суттєвою варіативністю обсягів навантажень (рис. 4.1).  

У середньому такі співвідношення були наступними: аеробна 

спрямованість становила 56,5%; аеробно-анаеробна (змішана)– 33,4%, 

анаеробно-алактатна – 7,4%, анаеробно-гліколітична – 2,7%. 
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Рис. 4.1. Співвідношення тренувальних навантажень різної 

спрямованості у перший підготовчий період річного макроциклу (%) 

 

Протягом усього першого підготовчого періоду річного макроциклу на 

етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей спостерігається 

зниження навантажень аеробного спрямування.  

Так, на початку вищезгаданого періоду в утягуючому мезоциклі 

річного макроциклу аеробні навантаження склали близько 76,7%, а уже до 

завершення першого підготовчого періоду в передзмагальному мезоциклі їх 

відсоток зменшився до 48,6% (рис 4.2). 

Як видно з рисунку 4.2 частка змішаних навантажень (в аеробно-

анаеробному режимі енергозабезпечення) від мезоциклу до мезоциклу, 

навпаки, зростала з 20,7% в утягуючому мезоциклі до 44,2% у 

передзмагальному мезоциклі.  

Щодо навантажень в анаеробному алактатному й анаеробному 

гліколітичному режимах енергозабезпечення, то вони досягли свого 

максимального значення у базовому розвиваючому мезоциклі (7,2% і 2,5%, 

відповідно). У втягуючому мезоциклі вищезгадані навантаження майже не 

56.50%

33.40%

7.40% 2.70%

аеробна аеробно-анаеробна (змішана)

анаеробно-алактатна анаеробно-гліколітична
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застосовувалися, а у передзмагальному вони зменшилися і, відповідно, 

становили аеробно-алактатні 2,2%, а анаеробно-гліколітичні – 2,0% (рис. 4.2).  

 

 

 

Рис. 4.2. Розподіл тренувальних і змагальних навантажень різної 

спрямованості у перший підготовчий період підготовки кваліфікованих 

хокеїстів на траві 

1 – утягуючий мезоцикл; 

2 – базовий розвиваючий мезоцикл; 

3 – базовий стабілізуючий мезоцикл; 

4 – передзмагальний мезоцикл  

 

Перший змагальний період у хокеї на траві триває близько 103 днів (з 

квітня по червень). Основними завданнями зазначеного періоду річного 

макроциклу є підвищення рівня розвитку фізичних і морально-вольових 

якостей, удосконалення техніки та тактики гри шляхом підвищення 

ефективності дій кожного хокеїста та співпраці гравців усієї команди, а 
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також підвищення рівня психологічної підготовки спортсменів і набуття 

ними змагального досвіду [107, 111, 255]. Із завдань першого змагального 

періоду річного макроциклу підготовки кваліфікованих хокеїстів на траві 

слідує, що тренер будує тренувальний процес таким чином, щоб не лише 

підтримувати рівень спортивної форми гравців, який вони досягли в 

попередній період підготовки протягом тривалого часу, а й піклується про те, 

щоб хокеїсти на початку чергового туру змагань знаходилися на стадії 

зверхвідновлення. 

У цей період слід розрізняти наступні мікроцикли: змагальні, міжігрові 

й відновно-підтримуючі [26, 111] (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 

Структура першого змагального періоду річного макроциклу 

кваліфікованих хокеїстів на траві 

Цикл  Перщий цикл 

Періоди  перший змагальний 

Місяці  квітень-листопад 

Етапи  змагальний 

Мезоцикли  змагальні та міжігрові 

Мікроцикли  чергування ігрових, міжігрових і відновних 

мікроциклів залежно від календаря змагань  

 

Основною особливістю першого змагального періоду річного 

макроциклу є збільшення специфічних засобів підготовки хокеїстів на траві. 

Якщо у перший підготовчий період вони складали 42,6%, то у перший 

змагальний їхня частка зросла до 60,3%, що пов’язано зі збільшенням обсягу 

змагальних вправ (з 18,5% до 27,1%). 

Порівняно з першим підготовчим періодом змінився і розподіл 

тренувальних навантажень в аеробному режимі енергозабезпечення, який 

зменшився і складав 43,9% (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Співвідношення тренувальних навантажень різної 

спрямованості у перший змагальний період річного макроциклу (%) 

 

Як видно з рисунку 4.3, навантаження у змішаному режимі 

енергозабезпечення займали 50,5%, в анаеробно-алактатному – 3,1%, в 

анаеробно-гліколітичному – 2,5% від загального обсягу. 

У фаховій літературі існують науково достовірні відомості, які свідчать 

про можливості поліпшення функціональної підготовленості спортсменів 

різної спеціалізації шляхом використання у навчально-тренувальному 

процесі спеціальних методик, які викликають в організмі стан гіпоксії [3, 4, 

38, 88, 93, 101, 167, 187]. 

Проаналізувавши зміст тренувальних занять з хокею на траві на етапі 

максимальної реалізації індивідуальних можливостей, ми дійшли висновку, 

що у процесі підготовки хокеїстів на траві недостатньо уваги приділяється 

формуванню специфічного для них типу дихання. Тому в тренувальних 

заняттях спортсменів на цьому етапі багаторічної підготовки як додатковий 

засіб удосконалення фізичної підготовленості слід використовувати 

43.90%

50.50%

3.10%
2.50%

аеробна аеробно-анаеробна (змішана)

анаеробно-алактатна анаеробно-гліколітична
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спеціальні дихальні вправи для формування специфічного для хокеїстів на 

траві типу дихання.  

З цією метою ми впровадили у навчально-тренувальний процес 

хокеїстів на траві методику «ендогенно-гіпоксичного дихання» з 

використанням апарату «Ендогенік-01» [210, 211, 242]. Її застосування 

передбачає підвищення адаптаційних можливостей організму без збільшення 

обсягу фізичних навантажень, що попереджуватиме негативні зміни в 

організмі спортсменів, пов’язані з фізичним перевантаженням.  

Для того, щоб заняття з використанням методики «ендогенно-

гіпоксичного дихання» не викликали порушення у стані здоров’я 

спортсменів ми дотримувалися наступних принципів: систематичності, 

послідовності, неперервності, поступовості й індивідуальності. 

Програми, за якими проводяться тренувальні заняття кваліфікованих 

спортсменів-хокеїстів на траві, складалися з дотриманням вимог, 

представлених у навчальній програмі з хокею на траві для дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського 

резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та училищ олімпійського 

резерву [255].  

Тренувальні заняття спортсменів як контрольної, так і основної груп 

проводилися з урахуванням принципів спортивного тренування: 

спрямованості на досягнення високих спортивних результатів у спорті, 

єдності загальної та спеціальної фізичної підготовки, безперервності 

тренувального процесу, поступовості, хвилеподібності динаміки 

навантажень, єдності поступового та граничного збільшення тренувальних 

навантажень [43, 50, 110, 150, 170, 302]. 

У процесі тренувальних занять здійснювався контроль за 

функціональним станом досліджуваних спортсменів. Зміст тренувальних 

занять хокеїстів на траві на етапі максимальної реалізації індивідуальних 

можливостей відповідав готовності організму спортсмена до виконання 
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фізичних навантажень, а також рівню технічної, тактичної та психологічної 

підготовленості.  

При проведенні тренувальних занять із хокею на траві як контрольної, 

так і основної груп ми дотримувалися загальноприйнятої структури: 

підготовча частина, спрямована на підготовку організму спортсменів до 

наступної роботи; основна частина, в якій вирішувалися основні завдання 

тренувального заняття; заключна частина, під час якої відбувається 

поступове доведення всіх систем організму спортсменів до рівня, близького 

до того, що був до початку навчально-тренувального заняття. 

Навчально-тренувальні заняття контрольної та основної груп не 

відрізнялися за змістом. Відмінність полягала у тому, що хокеїсти на траві 

основної групи перед початком кожного тренувального заняття 

використовували методику «ендогенно-гіпоксичного дихання».  

В основу вказаної методики покладено наступні принципи, положення 

та висновки: 

- дотримання принципів систематичності, безперервності, 

послідовності, а також поступовості й індивідуалізації забезпечило 

ступінчасту адаптацію організму кваліфікованих хокеїстів на траві на етапі 

максимальної реалізації індивідуальних можливостей до помірної гіпоксії та 

вираженої гіперкапнії з урахуванням віку, спортивної спеціалізації й 

кваліфікації, не викликаючи порушення у стані здоров’я; 

- застосування методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» сприяє 

підвищенню адаптаційних можливостей організму спортсменів без 

збільшення обсягу фізичних навантажень; 

- методика «ендогенно-гіпоксичного дихання» з використанням 

апарату «Ендогенік-01» є безпечною та зручною для самостійного 

застосування спортсменами у навчально-тренувальних заняттях. 

Застосування методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» з 

використанням апарату «Ендогенік-01» на початку підготовчої частини 

тренувального заняття (перед розминкою) сприяє підвищенню 
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функціональних можливостей дихальних м’язів, які беруть активну участь у 

роботі, формуванню економічного стереотипу дихання [41], а також 

максимальній реалізації функціональних можливостей організму під час 

виконання вправ в основній частині тренувального заняття [41, 254].  

З іншого боку такі заняття сприяють зростанню працездатності 

спортсмена в умовах кисневої недостатності за рахунок зменшення часу 

впрацьовування функціональних систем організму у стані «гіпоксії 

навантаження». 

Методика «ендогенно-гіпоксичного дихання» застосовувалася у 

навчально-тренувальному процесі хокеїстів на траві у підготовчий (включав 

загально-підготовчий і спеціально-підготовчий етапи) та змагальний періоди 

річного макроциклу на етапі максимальної реалізації індивідуальних 

можливостей.  

На початку застосування зазначеної методики ми, за рекомендацією 

Є.Л. Веріго [41], провели 2-3 адаптаційних заняття, на яких кваліфіковані 

хокеїсти на траві ознайомлювалися із конструкцією апарату (Додаток А, Б) та 

методикою дихання.  

Спортсменам на 2-3 заняттях надавалася можливість подихати на 

апараті «Ендогенік-01» без контролю часу вдиху та видиху, часу усього 

заняття. Контролю за діафрагмальним типом дихання також не відбувалося. 

Вода заливалася обсягом не більше 5 мл.  

Тривалість заняття становила до 10 хвилин. Через 2-3 заняття хокеїсти 

на траві поєднували дихання на апараті «Ендогенік-01» із контролем часу 

занять. Усі наступні заняття з використанням методики «ендогенно-

гіпоксичного дихання» проводилися згідно складеної нами маршрутної карти 

(табл. 4.3). 

Наведена у таблиці 4.3 карта складена для спортсменів з метою 

підвищення адаптаційних резервів організму. Головною умовою 

застосування методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» є індивідуальний 

підхід (урахування віку, статі, спортивної спеціалізації і рівень кваліфікації), 
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що забезпечує більшу ефективність занять. Тому режим дихання (тривалість 

вдиху та видиху), загальну тривалість занять і об’єм поплавкової камери для 

кваліфікованих хокеїстів на траві ми розробили самостійно, враховуючи 

їхній рівень кваліфікації, стаж занять хокеєм на траві та вік. 

 

Таблиця 4.3 

Маршрутна карта ендогенно-гіпоксичного дихання для хокеїстів 

на траві 19-21 року 

Тижні занять Кількість 

води в 

апараті, мл 

Тривалість 

вдиху, с 

Тривалість 

видиху, с 

Загальний 

час занять, хв 

1 3 2–3 5–7 2–3 

2 4 -/- 8–9 4–5 

3 6 -/- 10–11 6–7 

4 8 -/- 12–13 8–10 

5 10 -/- 14–16 11–13 

6 12 -/- 17–19 11–13 

7 14 -/- 20–21 14–15 

8 16 -/- 22–23 16–17 

9 18 -/- 24–25 18–19 

10 20 -/- 26–27 20–21 

11 20 -/- 28–29 22–23 

12–24 20 -/- 30–31 24–25 

 

У маршрутній карті вказувалися тривалість вдиху, видиху та пауз між 

ними, кількість води в апараті, а також загальна тривалість усієї процедури 

на кожен тиждень. Тривалість вдиху становила 2-3 с, видих на перших 

заняттях тривав 5-7 с, а до закінчення формувального експерименту його 
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тривалість збільшилася до 30-31 с. Тривалість заняття за розробленою 

маршрутною картою поступово також збільшувалася з 2-3 хв до 24-25 хв. 

Структура занять для кваліфікованих хокеїстів на траві контрольної та 

основної груп традиційно складалася з трьох частин: підготовчої, основної та 

заключної. 

 

Висновки до розділу 4 

 

На сучасному етапі підготовка гравців у хокеї на траві протягом року 

розбивається на два цикли, кожен з яких складається з певних періодів. До 

першого циклу відносяться такі періоди як перший підготовчий і перший 

змагальний, а до другого – другий підготовчий, другий змагальний і 

перехідний періоди. Головне завдання підготовки кваліфікованих хокеїстів 

на траві у підготовчий період річного макроциклу полягало у підвищенні 

фізичної, технічко-тактичної та функціональної підготовленості спортсменів, 

а у змагальний період – ще й у підвищенні рівня їхньої психологічної 

підготовки й у набутті змагального досвіду.  

Під час побудови навчально-тренувального процесу в річному циклі 

підготовки хокеїстів на траві на етапі максимальної реалізації індивідуальних 

можливостей використовуються такі мезоцикли: утягуючий, базовий 

розвиваючий, базовий стабілізуючий, передзмагальний, змагальний і 

відновний.  

Як показав аналіз програми для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої 

спортивної майстерності та училищ олімпійського резерву, в першому 

змагальному періоді річного макроциклу спостерігається зниження 

навантажень в аеробному режимі енергозабезпечення, порівяно з першим 

підготовчим періодом.  

Навчально-тренувальні заняття спортсменів-хокеїстів на траві 

проводилися з урахуванням дидактичних і специфічних принципів 
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спортивного тренування. Спортсмени контрольної групи займалися за 

програмою для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-

юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності 

та училищ олімпійського резерву. Особливість тренувальних занять 

спортсменів основної групи полягала у застосуванні протягом підготовчого 

та змагального періодів річного макроциклу у підготовчій частині 

тренувальних занять методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» за 

складеною для цих спортсменів маршрутною картою.  

 

Основні положення розділу відображено в публікаціях [210, 211, 242] 
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РОЗДІЛ 5 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ХОКЕЇСТІВ НА ТРАВІ З 

ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИКИ «ЕНДОГЕННО-ГІПОКСИЧНОГО 

ДИХАННЯ» 

 

5.1 Вплив тренувальних занять із застосуванням методики 

«ендогенно-гіпоксичного дихання» на функціональну підготовленість 

кваліфікованих спортсменів 

 

Протягом 24-тижневого тренувального циклу ми вивчали ефективність 

впливу тренувальних занять із хокею на траві за навчальною програмою для 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл 

олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та училищ 

олімпійського резерву [255] без використання та з використанням методики 

«ендогенно-гіпоксичного дихання» на потужність та ємність аеробних й 

анаеробних процесів енергозабезпечення шляхом порівняння зазначених 

величин у кваліфікованих спортсменів основної (ОГ) та контрольної (КГ) 

груп.  

У спортсменів КГ тренувальні заняття через 8 тижнів від початку 

формувального експерименту не викликали вірогідних змін аеробної 

продуктивності організму (табл. 5.1).  

Як видно з таблиці 5.1 тренувальні заняття за програмою для дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл 

олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та училищ 

олімпійського резерву [255] через 16 тижнів від початку формувального 

експерименту сприяли зростанню середніх значень абсолютних і відносних 

показників фізичної працездатності (PWC170) та максимального споживання 

кисню (VO2max), а також відносного показника порогу анаеробного обміну. 
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Таблиця 5.1 

Вплив тренувальних занять із хокею на траві на аеробну  

продуктивність кваліфікованих хокеїстів на траві  

контрольної групи (n=14) 

 

Примітка: * - відмінності відносно вихідних даних статистично 

достовірні (р<0,05) 

 

Так, величина абсолютного і відносного показника фізичної працездатності 

за 16-тижневий період тренувальних занять у спортсменів-хокеїстів на траві, 

які не застосовували методику «ендогенно-гіпоксичного дихання», 

відповідно зросла на 8,94% і 7,74% (р<0,05), а через 24 тижні від початку 

Показники 

Середня  величина,   ± m 

до початку 

тренувань 

через 8 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 16 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 24 

тижні від 

початку 

тренувань 

PWC170 , 

кГм·хв-1 

1009,26± 

38,43 

1051,94± 

29,94 

1082,83± 

29,24 

1091,52± 

31,08 

PWC170, 

кГм·хв-1·кг-1 

13,69± 

0,21 

14,16± 

0,26 

14,53± 

0,26* 

14,74± 

0,16* 

VO 2max, 

мл·хв-1 

2955,75± 

50,32 

3028,29± 

50,89 

3080,82± 

49,72 

3095,58± 

52,84 

VO 2max, 

мл·хв-1·кг-1 

40,37± 

0,40 

40,96± 

0,49 

41,55± 

0,62* 

42,03± 

0,41* 

ПАНО, Вт 
164,29± 

2,44 

172,86± 

3,25 

179,29± 

2,44* 

185,00± 

2,44* 

ПАНО, 

Вт·кг-1 

2,28± 

0,09 

2,37± 

0,09 

2,44± 

0,08 

2,54± 

0,07* 

Маса тіла, кг 
73,79± 

2,66 

74,5± 

2,38 

74,57± 

2,38 

74,07± 

2,28 

x
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формувального експерименту на 9,51% і 8,99% (р<0,05) відносно вихідного 

рівня (рис. 5.1).  

   

 

Рис. 5.1. Динаміка змін PWC170 абс та PWC170 відн під впливом 

тренувальних занять хокеїстів на траві контрольної групи на різних етапах 

дослідження відносно вихідного рівня 

             - PWC170, кГм·хв-1; 

             - PWC170, кГм·хв-1·кг-1 

 

На цьому рисунку і на рисунках 5.2-5.3: 

1 – через 8 тижнів від початку формувального експерименту; 

2 – через 16 тижнів від початку формувального експерименту; 

3 – через 24 тижні від початку формувального експерименту; 

* – відмінності відносно вихідних даних статистично достовірні 

(р<0,05) 

 

16-тижневі тренувальні заняття за відповідною навчальною програмою 

[255] сприяли вірогідному підвищенню середньої величини абсолютного і 

відносного показника VO 2max, який відображає потужність аеробних 

процесів енергозабезпечення,відносно вихідних даних відповідно на 5,17% і 

3,24% (р<0,05), а через 24 тижні величини вищезгаданого показника зросли 

на5,49% і 4,29% (р<0,05) (рис. 5.2).  

0

2

4

6

8

10

1 2 3

P
W

C
1

7
0

, 
%

 

Етапи дослідження  

* * * * 



107 
 

        

   

Рис. 5.2. Динаміка змін VO2max абс і  VO2max відн  під впливом тренувальних 

занять у хокеїстів на траві контрольної групи на різних етапах дослідження 

відносно вихідного рівня:  

- VO2max,  мл·хв-1;            

- VO2max, мл·хв-1·кг-1 

 

Через 16 тижнів від початку формувального експерименту вірогідно 

зросла абсолютна величина ПАНО, що характеризує ємність аеробних 

процесів енергозабезпечення,на 9,13% (рис. 5.3).  

      

Рис. 5.3. Динаміка змін абсолютного та відносного значення ПАНО 

хокеїстів на траві контрольної групи на різних етапах дослідження відносно 

вихідного рівня: 

- ПАНО,  Вт; 

- ПАНО, Вт·кг-1 
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Крім того, тренувальні заняття без використання методики «ендогенно-

гіпоксичного дихання» протягом 24 тижнів зумовили вірогідне підвищення 

не лише середньої величини абсолютного, а й відносного показника ПАНО 

(див. табл. 5.1). Порівняно з вихідними, його даними абсолютна величина 

через 24 тижні у хокеїстів на траві КГ зросла на 13,03% (р<0,05), а відносна – 

на 11,84% (р<0,05) (див. рис. 5.3). 

У кваліфікованих хокеїстів на траві на етапі максимальної реалізації 

індивідуальних можливостей, які застосовували методику «ендогенно-

гіпоксичного дихання» за складеною маршрутною картою (група ОГ), вже 

через 8 тижнів від початку тренувальних занять на відміну від спортсменів 

КГ зареєстровано вірогідні зміни аеробної продуктивності організму (табл. 

5.2).  

 

Таблиця 5.2 

Вплив тренувальних занять із застосуванням методики «ендогенно-

гіпоксичного дихання» на аеробну продуктивність організму 

кваліфікованих хокеїстів на траві основної групи (n=15) 

Показники 

Середня  величина,   ± m 

до початку 

тренувань 

через 8 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 16 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 24 

тижні від 

початку 

тренувань 

PWC170 , 

кГм·хв-1 

999,76± 

31,55 

1063,51± 

28,83 

1131,03± 

24,54* 

1155,9± 

23,14* 

PWC170, 

кГм·хв-1·кг-1 

13,84± 

0,29 

14,59± 

0,20 

15,38± 

0,21* 

15,75± 

0,21* 

VO2max,  

мл·хв-1 

2939,59± 

53,63 

3047,96± 

49,01 

3162,75± 

32,24* 

3205,02± 

39,33* 

VO2max ,  

мл·хв-1·кг-1 

40,76± 

0,58 

41,87± 

0,57 

43,04± 

0,50* 

43,70± 

0,47* 

x
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Примітка: * - відмінності відносно вихідних даних статистично 

достовірні (р<0,05) 

 

Так, у досліджуваних спортсменів тренувальні заняття із застосуванням 

методики створення в організмі спортсменів стану нормобаричної 

гіперкапнічної гіпоксії вже через 8 тижнів від початку формувального 

експерименту сприяли вірогідному покращенню середніх величин 

абсолютного та відносного значень ПАНО, який характеризує ємність 

аеробних процесів енергозабезпечення, відносно вихідних даних відповідно 

на 5,88% (р<0,05) та 4,66% (р<0,05) (табл. 5.2). 

Як видно з рисунку 5.4, через 16 та 24 тижні від початку 

формувального експерименту середні значення абсолютної та відносної 

величин ПАНО, порівняно з вихідним рівнем, продовжили зростати. Так, 

через 16 тижнів абсолютна та відносна величина вищезгаданого показника в 

осіб, які використовували у своїх тренувальних заняттях методику 

«ендогенно-гіпоксичного дихання» за складеною маршрутною картою з 

застосуванням апарату «Ендогенік-01», зросли на 15,69% (р<0,05) та 13,56% 

Продовження табл. 5.2 

Показники 

Середня  величина,   ± m 

до початку 

тренувань 

через 8 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 16 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 24 

тижні від 

початку 

тренувань 

ПАНО, Вт 
170,00± 

2,31 

180,00± 

2,31* 

196,67± 

2,31* 

200,00± 

2,31* 

ПАНО, 

Вт·кг-1 

2,36± 

0,04 

2,47± 

0,03* 

2,68± 

0,05* 

2,73± 

0,06* 

Маса тіла, кг 
72,33± 

1,47 

72,77± 

1,29 

73,6± 

1,12 

73,15± 

1,12 

x
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(р<0,05), а через 24 тижні  від початку формувального експерименту – 

відповідно на 17,65% (р<0,05) та 15,68% (р<0,05). 

          

 

Рис. 5.4. Динаміка змін абсолютного та відносного значення ПАНО 

хокеїстів на траві основної групи на різних етапах дослідження відносно 

вихідного рівня: 

- ПАНО,  Вт; 

- ПАНО, Вт·кг-1; 

На цьому рисунку та на рисунках 5.5-5.9: 

1 – через 8 тижнів від початку формувального експерименту; 

2 – через 16 тижнів від початку формувального експерименту; 

3 – через 24 тижні від початку формувального експерименту; 

* - відмінності відносно вихідних даних статистично достовірні 

(р<0,05) 

 

Через 16 тижнів від початку експерименту, крім абсолютної та 

відносної величин ПАНО, у спортсменів ОГ виявлено суттєве покращення 

абсолютних та відносних значень таких показників як PWC170 та VО2 max, що 

не спостерігалося у хокеїстів на траві, які не застосовували методику 

створення в організмі спортсменів стану нормобаричної гіперкапнічної 

гіпоксії (група КГ).  
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Середня величина абсолютного показника PWC170 відносно вихідних 

даних вірогідно підвищилася на 13,13%, а відносна – на 11,13% (рис. 5.5). 

         

Рис. 5.5. Динаміка змін абсолютного та відносного значення PWC170 

хокеїстів на траві основної групи на різних етапах дослідження відносно 

вихідного рівня: 

- PWC170,  кГм·хв-1;            

- PWC170, кГм·хв-1·кг-1 

 

Абсолютна та відносна величини VO2max зросли відповідно на 7,59% 

(р<0,05) та 5,59% (р<0,05) (рис. 5.6). 

            

Рис. 5.6. Динаміка змін абсолютного та відносного значення VO 2max 

хокеїстів на траві основної групи на різних етапах дослідження відносно 

вихідного рівня: 

- VO2max,  мл·хв-1;            

- VO2max, мл·хв-1·кг-1 
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Привертає увагу і той факт, що у хокеїстів на траві групи ОГ 24-

тижневі тренувальні заняття із застосуванням методики «ендогенно-

гіпоксичного дихання» за складеною маршрутною картою зумовили 

зростання відносної величини максимального споживання кисню. До початку 

проведенння формувального експерименту рівень аеробної продуктивності 

спортсменів як групи КГ, так і ОГ за критеріями Я. П. Пярната (1983) 

відповідав «нижче за посередній» [186]. Через 16 тижнів рівень аеробної 

продуктивності кваліфікованих хокеїстів на траві, які у своїх тренувальних 

заняттях застосовували методику «ендогенно-гіпоксичного дихання», 

підвищився до «посереднього» (група ОГ). У той же час у спортсменів групи 

КГ рівень аеробної продуктивності залишився на тому ж рівні – «нижче за 

посередній». У відсотковому плані зростання середнього значення 

вищезазначеного показника у спортсменів групи КГ становить 2,92% 

(р<0,05), а у осіб ОГ – 5,59% (р<0,05) (див. табл. 5.2).  

 

Таблиця 5.3 

Вплив тренувальних занять із хокею на траві на анаеробну 

продуктивність організму кваліфікованих хокеїстів на траві 

контрольної групи (n=14)  

Показники 

Середня  величина,   ± m 

до початку 

тренувань 

через 8 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 16 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 24 

тижні від 

початку 

тренувань 

Вант 10, 

кГм·хв-1 

4090,71± 

133,55 

4154,36± 

106,99 

4240± 

125,75 

4323,43± 

150,61 

Вант 10, 

кГм·хв-1·кг-1 

56,09± 

2,24 

56,51± 

1,66 

57,52± 

1,66 

58,81± 

1,79 

Вант 30,  

кГм· хв-1 

4530,71± 

107,88 

4625,07± 

120,23 

4681,36± 

141,35 

4718,93± 

134,04 

x
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Як видно з таблиці 5.3, вірогідних змін не зазнала працездатність за 

умов м’язової діяльності в зоні анаеробного енергозабезпечення, про що 

свідчать абсолютні та відносні величини максимальної кількості зовнішньої 

механічної роботи за 10 с (ВАнТ 10), 30 с (ВАнТ 30) та за 1 хв (МКЗР), які 

характеризують відповідно потужність анаеробних алактатних і лактатних 

процесів енергозабезпечення, а також ємність анаеробних лактатних процесів 

енергозабезпечення.  

Причому протягом усього експериментального періоду, який тривав 24 

тижнів, суттєвих змін маси тіла у досліджуваних хокеїстів на траві на етапі 

максимальної реалізації індивідуальних можливостей не виявлено (див. табл. 

5.3). 

Як видно з таблиці 5.4, тренувальні заняття із застосуванням методики 

«ендогенно-гіпоксичного дихання» з використанням апарату «Ендогенік-01» 

за складеною маршрутною картою через 8 тижнів від початку формувального 

експерименту не викликали вірогідних змін анаеробної продуктивності 

Продовження табл. 5.2 

Показники 

Середня  величина,   ± m 

до початку 

тренувань 

через 8 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 16 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 24 

тижні від 

початку 

тренувань 

Вант 30,  

кГм·хв-1·кг-1 

62,18± 

2,09 

62,84± 

2,04 

63,45± 

1,43 

64,34± 

2,16 

МКЗР,  

кГм·хв-1 

2471,89± 

25,09 

2505,23± 

27,16 

2511,63± 

37,38 

2532,79± 

33,96 

МКЗР,  

кГм·хв-1·кг-1 

33,86± 

0,62 

33,99± 

0,71 

34,01± 

0,71 

34,47± 

0,57 

Маса тіла, кг 
73,79± 

2,66 

74,5± 

2,38 

74,57± 

2,38 

74,07± 

2,28 

x
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організму кваліфікованих хокеїстів на траві на етапі максимальної реалізації 

індивідуальних можливостней. 

 

Таблиця 5.4 

Вплив тренувальних занять із застосуванням методики «ендогенно-

гіпоксичного дихання» на анаеробну продуктивність організму 

кваліфікованих хокеїстів на траві основної групи (n=15) 

 

Примітка: * - відмінності відносно вихідних даних статистично 

достовірні (р<0,05) 

 

На відміну від хокеїстів на траві, які у своїх тренувальних заняттях не 

застосовували методику «ендогенно-гіпоксичного дихання», у спортсменів 

Показники 

Середня  величина,   ± m 

до початку 

тренувань 

через 8 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 16 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 24 

тижні від 

початку 

тренувань 

Вант 10, 

кГм· хв-1
 

4144,4± 

112,58 

4406,40± 

134,54 

4521,80± 

122,29* 

4594,00± 

131,76* 

Вант 10, 

кГм·хв-1·кг-1 

57,5± 

1,91 

60,4± 

1,39 

62,00± 

1,16* 

62,60± 

1,16* 

Вант 30,  

кГм·хв-1 

4596,4± 

89,08 

4826,87± 

97,86 

4881,20± 

89,69* 

4943,67± 

107,11* 

Вант 30,  

кГм·хв-1·кг-1 

63,8± 

1,44 

66,20± 

1,31 

66,93± 

1,23* 

67,33± 

0,77* 

МКЗР,  

кГм·хв-1 

2515,1± 

35,26 

2571,99± 

38,21 

2619,81± 

40,99 

2655,49± 

30,42* 

МКЗР,  

кГм·хв-1·кг-1 

34,86± 

0,51 

35,31± 

0,43 

35,96± 

0,44 

36,21± 

0,43* 

Маса тіла, кг 72,33±1,47 72,77±1,29 73,6±1,12 73,15±1,12 

x
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групи ОГ протягом 16 тижнів вірогідно покращилася працездатність у зоні 

анаеробного енергозабезпечення за абсолютними та відносними величинами 

показників потужності анаеробних алактатних й лактатних процесів 

енергозабезпечення за кількістю зовнішньої механічної роботи за 10 с та 30 с 

(за показниками тестів ВАнТ 10 та ВАнТ 30) (див. табл. 5.4). 

Так, як це видно з рисунку 5.7, абсолютна величина потужності 

анаеробних алактатних процесів енергозабезпечення через 16 тижнів зросла 

на 9,11% (р<0,05), а відносна – на 7,83% (р<0,05) порівняно з вихідними 

даними. Через 24 тижні вірогідне підвищення абсолютної величини цього 

показника склало 10,85%, а відносної – 8,85% (рис. 5.7). 

       

 

Рис. 5.7. Динаміка змін абсолютного та відносного значення ВАнТ 10 

хокеїстів на траві основної групи на різних етапах дослідження відносно 

вихідного рівня: 

- ВАнТ 10,  кГм·хв-1; 

- ВАнТ 10, кГм·хв-1·кг-1 

 

Абсолютна та відносна величини потужності анаеробних лактатних 

процесів енергозабезпечення у спортсменів-хокеїстів на траві підвищилися 

відповідно на 7,85% (р<0,05) та на 5,53% (р<0,05) (рис. 5.8). 
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Рис. 5.8. Динаміка змін абсолютного та відносного значення ВАнТ 30 

хокеїстів на траві основної групи на різних етапах дослідження відносно 

вихідного рівня: 

- ВАнТ 30,  кГм·хв-1;            

- ВАнТ 30, кГм·хв-1·кг-1 

 

Аналізуючи результати дослідження анаеробної продуктивності 

організму кваліфікованих хокеїстів на траві, привертає увагу той факт, що 

тренувальні заняття із застосуванням методики «ендогенно-гіпоксичного 

дихання» за складеною маршрутною картою позитивно вплинули й на 

абсолютні та відносні величини ємності анаеробних лактатних процесів 

енергозабезпечення (за показником МКЗР) (рис. 5.9). 

             

Рис. 5.9. Динаміка змін абсолютного та відносного значення МКЗР 

хокеїстів на траві основної групи на різних етапах дослідження відносно 

вихідного рівня: 

- МКЗР,  кГм·хв-1;            

- МКЗР, кГм·хв-1кг-1 
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Слід відзначити, що за 24-тижневий період тренувань середня величина 

маси тіла спортсменів вірогідно не змінилася (див. табл. 5.4). 

Протягом усього формувального експерименту у кваліфікованих 

хокеїстів на траві на етапі максимальної реалізації індивідуальних 

можливостейвивчався вплив тренувальних занять із хокею на траві на 

адаптацію організму спортсменів до умов гіпоксії шляхом використання 

функціональних гіпоксичних проб із затримкою дихання на вдиху (проба 

Штанге) та на видиху (проба Генча).  

Через 24 тижні формувального експерименту у кваліфікованих 

спортсменів групи КГ показник проби Ґенча вірогідно зріс на 18,25% 

(р<0,05) (табл. 5.5).  

 

Таблиця 5.5 

Вплив тренувальних занять із хокею на траві на показники гіпоксичних 

функціональних проб Штанге і Генча у кваліфікованих хокеїстів на 

траві контрольної групи (n=14) 

Показники 

Середня  величина,   ± S 

до початку 

тренувань 

через 8 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 16 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 24 

тижні від 

початку 

тренувань 

Затримка 

дихання на 

вдиху (проба 

Штанге), с 

63,36±3,01 64,72±2,84 66,43±2,84 68,71±2,84 

Затримка 

дихання на 

видиху (проба 

Генча), с 

30,14±0,81 31,36±0,81 33,36±1,06 35,64±0,89* 

 

Примітка:* - відмінності відносно вихідних даних статистично 

достовірні (р<0,05) 

x
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У хокеїстів на траві групи ОГ тренувальні заняття з застосуванням 

методики створення в організмі спортсмена нормобаричної гіперкапнічної 

гіпоксії через 8 тижнів від початку формувального експерименту не 

викликали вірогідних змін середніх значень гіпоксичних функціональних 

проб Штенге та Генча (табл. 5.6).  

16-тижневі тренувальні заняття сприяли вірогідному покращенню 

середньої величини проби Ґенча на 15,87% порівняно з вихідним рівнем 

(табл. 5.6). 

 

Таблиця 5.6 

Вплив тренувальних занять із застосуванням методики «ендогенно-

гіпоксичного дихання» на показники гіпоксичних функціональних проб 

Штанге і Генча у кваліфікованих хокеїстів на траві основної групи 

(n=15) 

Показники 

Середня  величина,   ± S 

до початку 

тренувань 

через 8 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 16 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 24 

тижні від 

початку 

тренувань 

Затримка 

дихання на вдиху 

(проба Штанге), с 

67,47±2,47 69,80±2,62 73,33±2,39 75,93±2,38* 

Затримка 

дихання на 

видиху (проба 

Генча), с 

33,33±0,92 35,53±0,85 38,60±1,00* 41,87±1,00* 

 

Примітка: * - відмінності відносно вихідних даних статистично 

достовірні (р<0,05) 

 

x
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Через 24 тижні, порівняно з вихідними даними, час затримки дихання 

на вдиху у спортсменів основної групи збільшився на 12,54% (р<0,05) (див. 

табл. 5.6). 

Аналізуючи результати функціональних гіпоксичних проб Штанге та 

Ґенча кваліфікованих хокеїстів на траві, які застосовували у своїх заняттях 

методику «ендогенно-гіпоксичного дихання» з використанням апарату 

«Ендогенік-01» за складеною нами маршрутною картою, можна 

стверджувати, що такі заняття підвищують поріг чутливості до гіпоксії та 

гіперкапнії.  

Слід відзначити, що 24-тижневі заняття з використанням методики 

«ендогенно-гіпоксичного дихання» у спортсменів групи ОГ сприяли 

збільшенню часу затримки дихання на видиху на 25,62% (р<0,05) (рис. 5.10). 

          

Рис. 5.10. Динаміка змін середнього значення проб Штанге та Генча 

хокеїстів на траві основної групи на різних етапах дослідження відносно 

вихідного рівня: 

- проба Штанге, с;            

- проба Генча, с; 

1 – через 8 тижнів від початку формувального експерименту; 

2 – через 16 тижнів від початку формувального експерименту; 

3 – через 24 тижні від початку формувального експерименту; 

* - відмінності відносно вихідних даних статистично достовірні 

(р<0,05) 
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5.2 Вплив тренувальних занять із застосуванням методики 

«ендогенно-гіпоксичного дихання» на фізичну підготовленість 

кваліфікованих спортсменів 

 

Ефективність тренувальних занять за навчальною програмою для 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл 

олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та училищ 

олімпійського резерву [255] без використання та з використанням методики 

«ендогенно-гіпоксичного дихання» вивчалася не лише за показниками 

функціональної підготовленості, а й за показниками тестування загальної та 

спеціальної фізичної підготовленості спортсменів.  

Загальна фізична підготовленість кваліфікованих хокеїстів на траві 

оцінювалася за результатами тестів, які характеризують переважно загальну 

швидкість («біг 60 м із високого старту»), вибухову силу («стрибок у 

довжину з місця»), швидкісно-силову витривалість м’язів плечового поясу 

(«згинання і розгинання рук в упорі лежачи на підлозі за 1 хв» та 

«підтягування на перекладині за 1 хв»), загальну витривалість («12-

хвилинний біг»), силу м’язів згиначів пальців рук (метод динамометрії), а 

також статичну силову витривалість м’язів-розгиначів спини («утримання 

«до відмови» пози: лежачи на животі злегка розведені прямі підтягнуті руки і 

ноги вгору» (тест №1)) та сідничних м’язів («утримання «до відмови», пози 

лежачи на животі: максимально підняті над кушеткою обидві ноги розведені 

на 10º, зігнуті в колінних суглобах під кутом 45º, руками тримаючись за 

кушетку» (тест №2)).  

Спеціальна фізична підготовленість спортсменів на етапі максимальної 

реалізації індивідуальних можливостей оцінювалася за результатами тестів 

«біг 10 м» та «30 м із високого старту» (характеризують стартову швидкість), 

«човниковий біг 180 м» (характеризує спеціальну витривалість в умовах 

забезпечення м’язової роботи за рахунок лактатних процесів 

енергозабезпечення), а також «п’ятикратний стрибок на двох ногах» 
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(характеризує вибухову силу в умовах виконання динамічної роботи) [103, 

108, 109]. 

Показники загальної фізичної підготовленості у кваліфікованих 

хокеїстів на траві контрольної групи протягом перших 8 тижнів від початку 

формувального експерименту не зазнали вірогідних зрушень, про що 

свідчать дані таблиці 5.7. 

 

Таблиця 5.7 

Вплив тренувальних занять із хокею на траві на показники загальної 

фізичної підготовленості кваліфікованих хокеїстів на траві  

контрольної групи (n=14) 

Показники 

Середня  величина,   ± S 

до початку 

тренувань 

через 8 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 16 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 24 

тижні від 

початку 

тренувань 

Біг 60 м із 

високого старту, 

с 

7,72±0,11 7,63±0,13 7,55±0,12 7,53±0,12 

Стрибок з місця, 

м 
2,43±0,01 2,45±0,01 2,46±0,02* 2,48±0,02* 

Згинання і 

розгинання рук 

в упорі лежачи 

за 1 хв, разів 

38,07±1,06 40,00±1,06 40,93±0,89* 42,00±0,65* 

Підтягування на 

перекладині за  

1 хв, разів 

10,07±0,24 10,64±0,24 10,93±0,32* 11,64±0,24* 

Довжина 

дистанції, яку 

пробігали за  

12 хв, м 

3006,79± 

22,34 

3069,29± 

38,18 

3101,43± 

30,06* 

3156,43± 

32,49* 

Сила м’язів 

згиначів пальців 

правої руки, кг 

53,57±1,29 54,29±1,14 55,14±0,97 55,86±1,14 

Сила м’язів 

згиначів пальців 

лівої руки, кг 

52,86±1,14 53,14±1,17 53,57±1,14 54,14±0,97 

x
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Примітки:  

тест №1 - утримання «до відмови» пози лежачи на животі злегка 

розведені прямі підняті руки і ноги вгору, хв; 

тест №2 - утримання «до відмови» лежачи на животі пози максимально 

підняті над кушеткою обидві ноги розведені на 10º, зігнуті у колінних 

суглобах під кутом 45º, руками тримаючись за кушетку, хв; 

* - відмінності відносно вихідних даних статистично достовірні 

(р<0,05) 

 

Проте через 16 тижнів від початку формувального експерименту в 

спортсменів-хокеїстів на траві групи КГ вірогідно підвищилася загальна 

витривалість за результатами 12-хвилинного бігу на 3,15% (р<0,05) (рис. 

5.11). 

Протягом вказаного періоду формувального експерименту вірогідно 

покращилася також швидкісно-силова витривалість м’язів плечового поясу за 

результатами тесту «підтягування на перекладині за 1 хв» та «згинання і 

розгинання рук в упорі лежачи за 1 хв» (див. табл. 5.7). Інші показники 

загальної фізичної підготовленості упродовж шістнадцятитижневого періоду 

у кваліфікованих хокеїстів на траві групи КГ суттєво не змінились (див. табл. 

5.7). 

 

Продовження табл. 5.7 

Показники 

Середня  величина,   ± S 

до початку 

тренувань 

через 8 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 16 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 24 

тижні від 

початку 

тренувань 

Тест №1 
1,15± 

0,01 

1,16± 

0,02 

1,19± 

0,02 

1,22± 

0,02* 

Тест №2 
2,10± 

0,02 

2,11± 

0,01 

2,14± 

0,02 

2,17± 

0,02* 

x
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Рис. 5.11. Динаміка змін загальної витривалості під впливом 

тренувальних занять у хокеїстів на траві контрольної групи на різних етапах 

дослідження відносно вихідного рівня: 

 

На цьому  рисунку та на рисунках 5.12-5.13: 

1 – через 8 тижнів від початку формувального експерименту; 

2 – через 6 тижнів від початку формувального експерименту; 

3 – через 24 тижні від початку формувального експерименту; 

* - відмінності відносно вихідних даних статистично достовірні 

(р<0,05) 

 

Двадцятичотирьохтижневі навчально-тренувальні заняття без 

застосування методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» у кваліфікованих 

хокеїстів на траві віком 19-21 рік у підготовчий і змагальний періоди річного 

макроциклу сприяли вірогідному підвищенню вибухової сили на 2,06% 

(р<0,05), а також силової статичної витривалості м’язів-розгиначів спини та 

сідничних м’язів, відповідно на 5,22% (р<0,05) та на 2,86% (р<0,05) (рис. 

5.12, рис. 5.13). 
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Рис. 5.12. Динаміка змін вибухової сили під впливом тренувальних 

занять у хокеїстів на траві контрольної групи на різних етапах дослідження 

відносно вихідного рівня 

 

           

 

 

Рис. 5.13. Динаміка змін статичної силової витривалості м’язів-

розгиначів спини і сідничних м’язів під впливом тренувальних занять у 

хокеїстів на траві контрольної групи на різних етапах дослідження відносно 

вихідного рівня: 

- силової  статичної витривалості м’язів-розгиначів спини; 

- силовоїстатичної витривалості сідничних м’язів 
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Варто відмітити, що через 24 тижні від початку формувального 

експерименту продовжували зростати швидкісно-силова витривалість м’язів 

плечового поясу за тестом «підтягування на перекладині за 1хв» на 15,59% 

(р<0,05) та «згинання і розгинання рук в упорі лежачи за 1 хв» на 10,32% 

(р<0,05) (див. табл. 5.7), а також загальна витривалість за результатами 12-

хвилинного бігу – на 4,98% (р<0,05) (див. рис. 5.11). 

У кваліфікованих спортсменів групи КГ тренувальні заняття, які 

проводилися протягом 8 тижнів від початку формувального експерименту, не 

викликали вірогідних змін показників спеціальної фізичної підготовленості 

(табл. 5.8). 

 

Таблиця 5.8 

Вплив тренувальних занять із хокею на траві на показники спеціальної 

фізичної підготовленості кваліфікованих хокеїстів на траві  

контрольної групи (n=14) 

Показники 

Середня  величина,   ± S 

 

до початку 

тренувань 

через 8 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 16 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 24 

тижні від 

початку 

тренувань 

Біг 10 м із 

високого 

старту, с 

1,87±0,01 1,86±0,01 1,83±0,01* 1,81±0,02* 

Біг 30 м із 

високого 

старту, с 

4,27±0,01 4,24±0,01 4,23±0,02 4,21±0,02 

Човниковий 

біг (180 м), с 
38,20±0,10 38,17±0,19 38,14±0,19 38,06±0,18 

П’ятикратний 

стрибок на 

двох ногах, м 

12,12±0,07 12,14±0,06 12,15±0,07 12,16±0,12 

Примітка: * - відмінності відносно вихідних даних статистично 

достовірні (р<0,05) 

x
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Однак через 16 тижнів від початку формувального експерименту у 

кваліфікованих хокеїстів на траві на етапі максимальної реалізації 

індивідуальних можливостей групи КГ вірогідно підвищилась стартова 

швидкість за результатами бігу 10 м із високого старту на 2,13% (р<0,05) 

(рис. 5.14). 

 

 

 

Рис. 5.14. Динаміка змін стартової швидкості під впливом 

тренувальних занять у хокеїстів на траві контрольної групи на різних етапах 

дослідження відносно вихідного рівня: 

1 – через 8 тижнів від початку формувального експерименту; 

2 – через 16 тижнів від початку формувального експерименту; 

3 – через 24 тижні від початку формувального експерименту; 

* - відмінності відносно вихідних даних статистично достовірні 

(р<0,05) 

 

Протягом формувального експерименту у хокеїстів на траві, які у своїх 

тренувальних заняттях не застосовували методику «ендогенно-гіпоксичного 

дихання», спостерігається зростання результату човникового бігу 180 м, який 

є ознакою підвищення спеціальної витривалості в умовах забезпечення 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

1 2 3
Етапи дослідження  

С
та

р
то

в
а 

ш
в
и

д
к
іс

ть
, 
%

 

* 

* 



127 
 

м’язової роботи  за рахунок лактатних процесів енергозабезпечення (див. 

табл. 5.8). Проте вірогідних змін цього показника не зареєстровано. 

На відміну від спортсменів групи КГ, у кваліфікованих хокеїстів на 

траві групи ОГ тренувальні заняття із застосуванням методики «ендогенно-

гіпоксичного дихання» з використанням апарату «Ендогенік-01» за 

складеною маршрутною картою вже через 8 тижнів від початку 

формувального експерименту викликали вірогідні зміни деяких показників 

їхньої загальної фізичної підготовленості (табл. 5.9). 

 

Таблиця 5.9 

Вплив тренувальних занять із застосуванням методики «ендогенно-

гіпоксичного дихання» на загальну фізичну підготовленість 

кваліфікованих хокеїстів на траві основної групи (n=15) 

Показники 

Середня  величина,   ± S 

до початку 

тренувань 

через 8 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 16 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 24 

тижні від 

початку 

тренувань 

Біг 60 м із 

високого  

старту, с 

7,57±0,11 7,41±0,09 7,32±0,11 7,28±0,11 

Стрибок з  

місця, м 
2,44±0,01 2,46±0,02 2,49±0,01* 2,52±0,02* 

Згинання і 

розгинання 

рук в упорі 

лежачи за 1 

хв,  

Разів 

40,40±1,31 42,33±1,16 43,93±1,00* 45,47±1,23* 

Підтягування 

на перекла-

дині за  

1 хв, разів 

10,93±0,31 11,53±0,46 12,53±0,39* 13,07±0,39* 

Довжина 

дистанції, яку 

пробігали за  

12 хв, м 

3014,2± 

19,8 

3102,00± 

17,72* 

3160,00± 

25,43* 

3206,00± 

17,72* 

x
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Продовження табл. 5.9 

Показники 

Середня  величина,   ± S 

до початку 

тренувань 

через 8 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 16 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 24 

тижні від 

початку 

тренувань 

Сила м’язів 

згиначів 

пальців правої 

руки, кг 

53,87±1,54 54,67±1,69 55,73±1,54 56,27±1,39 

Сила м’язів 

згиначів 

пальців лівої 

руки, кг 

53,33±1,39 54,13±1,39 54,67±1,39 55,07±1,39 

Тест №1  
1,17± 

0,02 

1,18± 

0,02 

1,20± 

0,02 

1,24± 

0,02* 

Тест №2 
2,11± 

0,02 

2,13± 

0,01 

2,15± 

0,02 

2,18± 

0,02* 

 

Примітки:  

тест №1 - утримання «до відмови» пози лежачи на животі злегка 

розведені прямі підняті руки і ноги вгору, хв; 

тест №2 - утримання «до відмови» лежачи на животі пози максимально 

підняті над кушеткою обидві ноги розведені на 10º, зігнуті у колінних 

суглобах під кутом 45º, руками тримаючись за кушетку, хв; 

* - відмінності відносно вихідних даних статистично достовірні 

(р<0,05) 

 

Результат виконання досліджуваними хокеїстами на траві на етапі 

максимальної реалізації індивідуальних можливостей, які в своїх 

тренувальних заняттях застосовували методику створення в організмі 

спортсмена стану нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії, тесту «12-

хвилинний біг» через 8 тижнів покращився на 2,95% (р<0,05) (рис. 5.15). 

Збільшення дистанції, яку пробігали спортсмени основної групи під час 

виконання 12-хвилинного бігового тесту свідчить про вірогідне підвищення 

x
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загальної витривалості кваліфікованих хокеїстів на траві на етапі 

максимальної реалізації індивідуальних можливостей. 

Застосування методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» за 

складеною маршрутною картою у навчально-тренувальному процесі 

кваліфікованих спортсменів-хокеїстів на траві протягом наступних 8 тижнів 

формувального експерименту суттєво вплинуло на розвиток більшості 

досліджуваних якостей спортсменів. 

 

 

Рис. 5.15. Динаміка змін загальної витривалості під впливом 

тренувальних занять у хокеїстів на траві основної групи на різних етапах 

дослідження відносно вихідного рівня: 

1 – через 8 тижнів від початку формувального експерименту; 

2 – через 16 тижнів від початку формувального експерименту; 

3 – через 24 тижні від початку формувального експерименту; 

* - відмінності відносно вихідних даних статистично достовірні 

(р<0,05) 

 

Так, у кваліфікованих спортсменів основної групи вірогідно зросла 

швидкісно-силова витривалість м’язів плечового поясу за результатами тесту 

«згинання та розгинання рук в упорі лежачи за 1 хв» на 8,74% (р<0,05) і тесту 

«підтягування на перекладині за 1 хв» на 14,64% (р<0,05) (рис. 5.16).  
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У хокеїстів на траві контрольної групи у підготовчий і змагальний 

періоди річного макроциклу на етапі максимальної реалізації індивідуальних 

можливостей також були зареєстровані вірогідні зміни вищезгаданих 

показників, але у відсотковому відношенні вони були нижчими.  

       

 

Рис. 5.16. Динаміка змін швидкісно-силової витривалості м’язів спини 

під впливом тренувальних занять у хокеїстів на траві основної групи на 

різних етапах дослідження відносно вихідного рівня: 

- швидкісно-силова витривалість м’язів плечового поясу за 

результатом тесту «згинання та розгинання рук в упорі 

лежачи за 1 хв»; 

- швидкісно-силова витривалість м’язів плечового поясу за 

результатом тесту «підтягування на перекладині за 1хв»;  

На цьому рисунку та на рисунках 5.17-5.19: 

1 – через 8 тижнів від початку формувального експерименту; 

2 – через 16 тижнів від початку формувального експерименту; 

3 – через 24 тижні від початку формувального експерименту; 

* - відмінності відносно вихідних даних статистично достовірні 

(р<0,05) 
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Через 24 тижні від початку формувального експерименту у 

кваліфікованих хокеїстів основної групи середня величина вибухової сили за 

результатом стрибка на двох ногах вірогідно зросла на 2,46% відносно 

вихідного рівня (рис. 5.17). 

 

Рис. 5.17. Динаміка змін вибухової сили під впливом тренувальних 

занять у хокеїстів на траві основної групи на різних етапах дослідження 

відносно вихідного рівня: 

 

Як і у кваліфікованих хокеїстів на траві групи КГ, у спортсменів групи 

ОГ вірогідно змінились і середні величини силової статичної витривалості 

м’язів-розгиначів спини (на 5,98%, р<0,05) і сідничних м’язів (на 3,32%, 

р<0,05) (рис. 5.18).  

         

Рис. 5.18. Динаміка змін статичної витривалості м’язів-розгиначів 

спини та сідничних м’язів під впливом тренувальних занять у хокеїстів на 

траві основної групи на різних етапах дослідження відносно вихідного рівня: 

- силова статична витривалість м’язів-розгиначів спини; 

- силова статична витривалість сідничних м’язів;  
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Причому зростання силової статичної витривалості м’язів-розгиначів спини і 

сідничних м’язів у спортсменів, які у своїх заняттях використовували 

методику «ендогенно-гіпоксичного дихання» у відсотковому плані є вищим, 

ніж у хокеїстів на траві контрольної групи. 

Такі фізичні якості, які характеризують загальну фізичну 

підготовленість кваліфікованих хокеїстів на траві, як швидкість, сила м’язів 

згиначів пальців рук протягом 24-тижневого циклу занять із використанням 

методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» за складеною маршрутною 

картою залишилися у спортсменів без істотних змін (р>0,05) (див. табл. 5.9). 

Як видно з рисунку 5.19, під впливом тренувань, у яких 

використовувалася методика створення в організмі спортсмена стану 

нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії, через 24 тижні від початку занять у 

хокеїстів на траві групи ОГ зареєстровано вірогідне зростання показника 

спеціальної фізичної підготовленості за тестом «човниковий біг 180 м», який 

характеризує спеціальну витривалість в умовах забезпечення м’язової роботи 

за рахунок лактатних процесів енергозабезпечення, на 0,7% (р<0,05). У 

спортсменів групи КГ таких змін не виявлено.  

 

                     

 

Рис. 5.19. Динаміка змін спеціальної витривалості в умовах 

забезпечення м’язової роботи за рахунок лактатних процесів 

енергозабезпечення під впливом тренувальних занять у хокеїстів на траві 

основної групи на різних етапах дослідження відносно вихідного рівня: 
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На відміну від спортсменів групи КГ, у кваліфікованих хокеїстів на 

траві групи ОГ тренувальні заняття із застосуванням методики «ендогенно-

гіпоксичного дихання» за складеною маршрутною картою вже через 16 

тижнів від початку формувального експерименту вплинули на стартову 

швидкість за часом подолання 10-метрових та 30-метрових дистанцій, 

відповідно на 3,28% (р<0,05) і на 1,18% (р<0,05) (рис. 5.20).  

 

 

Рис. 5.20. Динаміка змін стартової швидкості під впливом 

тренувальних занять у хокеїстів на траві основної групи на різних етапах 

дослідження відносно вихідного рівня: 

- стартова швидкість за результатом бігу 10 м із високого 

старту; 

- стартова швидкість за результатом бігу 30 м із високого 

старту 

1 – через 8 тижнів від початку формувального експерименту; 

2 – через 16 тижнів від початку формувального експерименту; 

3 – через 24 тижні від початку формувального експерименту; 

* - відмінності відносно вихідних даних статистично достовірні 

(р<0,05) 
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Варто відмітити, що як і у спортсменів групи КГ, так і у осіб групи ОГ 

за період проведення формувального експерименту не виявлено достовірних 

змін вибухової сили в умовах виконання динамічної роботи за тестом 

п’ятикратний стрибок на двох ногах (табл. 5.10). 

 

Таблиця 5.10 

Вплив тренувальних занять із застосуванням методики 

 «ендогенно-гіпоксичного дихання» на спеціальну фізичну 

підготовленість кваліфікованих хокеїстів на траві основної групи (n=15) 

Показники 

Середня  величина,   ± S 

до початку 

тренувань 

через 8 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 16 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 24 

тижні від 

початку 

тренувань 

Біг 10 м із 

високого 

старту, с 

1,83±0,02 1,80±0,02 1,77±0,02* 1,75±0,02* 

Біг 30 м із 

високого 

старту, с 

4,22±0,02 4,20±0,01 4,17±0,01* 4,14±0,01* 

Човниковий 

біг (180 м), с 
38,13±0,10 38,09±0,09 37,99±0,08 37,85±0,07* 

П’ятикратний 

стрибок на 

двох ногах, м 

12,09±0,08 12,18±0,10 12,2±0,08 12,23±0,07 

 

Примітка:* - відмінності відносно вихідних даних статистично 

достовірні (р<0,05) 

 

5.3 Вплив тренувальних занять із застосуванням методики 

«ендогенно-гіпоксичного дихання» на функцію апарату зовнішнього 

дихання кваліфікованих спортсменів 

 

Спортсмени, які спеціалізуються з хокею на траві, під час гри 

виконують фізичне навантаження переважно у нахиленому положенні тулуба 

x
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при відносно фіксованому положенні плечового поясу, що пов’язано з 

утриманням ключки. Така поза обмежує діяльність частини зовнішніх і 

внутрішніх міжреберних м’язів, а також допоміжних дихальних м’язів, які 

забезпечують вентиляцію верхньої та середньої частини легень. Вентиляція 

легень хокеїстів на траві у нахиленому положенні тулуба здійснюється 

переважно за рахунок активізації діяльності діафрагми та м’язів живота, 

тобто за рахунок черевного типу дихання. З огляду на вищевикладене, 

функціональна підготовленість хокеїстів на траві значною мірою зумовлена 

функцією зовнішнього дихання. 

Тренувальні заняття кваліфікованих хокеїстів на траві на етапі 

максимальної реалізації індивідуальних можливостей групи КГ протягом 8 та 

16 тижнів не вплинули на функціонування системи зовнішнього дихання та 

споживання кисню (у стані відносного м’язового спокою) (табл. 5.11). 

 

Таблиця 5.11 

Вплив тренувальних занять із хокею на траві на об’ємніпоказники 

функції зовнішнього дихання кваліфікованих хокеїстів на траві 

контрольної групи (n=14) 

Показники 

Середня  величина,   ± m 

 

до початку 

тренувань 

через 8 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 16 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 24 

тижні від 

початку 

тренувань 

ЧД, разів 16,79±0,49 16±0,41 15,7±0,57 15,57±0,49 

ДО, л 0,69±0,03 0,73±0,04 0,74±0,03 0,77±0,03 

ХОД, л 11,59±0,59 11,49±0,48 11,55±0,43 11,6±0,46 

ЖЄЛ, л 4,34±0,09 4,46±0,09 4,56±0,09 4,83±0,09* 

РО вд, л 2,12±0,05 2,19±0,04 2,23±0,05 2,29±0,04* 

РО вид, л 1,52±0,08 1,54±0,09 1,6±0,09 1,78±0,09* 

ЖЄЛ вд, л 2,82±0,06 2,92±0,05 2,98±0,06 3,06±0,06* 

ЖЄЛ вид, л 2,22±0,08 2,27±0,09 2,33±0,07 2,55±0,06* 

МВЛ, л 180,14±7,95 185,83±8,43 189,12±7,44 198,31±6,15* 

x
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Продовження табл. 5.11 

Показники 

Середня  величина,   ± m 

до початку 

тренувань 

через 8 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 16 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 24 

тижні від 

початку 

тренувань 

РД, л 168,55±8,13 174,34±7,69 177,57±7,34 186,46±6,58 

Примітка: * - відмінності відносно вихідних даних статистично 

достовірні (р<0,05) 

 

Через 24 тижні від початку експерименту у хокеїстів, які в своїх 

заняттях не застосовували методику «ендогенно-гіпоксичного дихання», 

вірогідно зросли середні значення резервного об’єму вдиху та резервного 

об’єму видиху, відповідно на 8,02% (р<0,05) та на 17,11% (р<0,05) (рис. 5.21), 

що підтверджує значні резервні можливості зовнішнього дихання. 

                

Рис. 5.21. Динаміка змін середніх значень РО вд та РО вид під впливом 

тренувальних занять у хокеїстів на траві контрольної групи на різних етапах 

дослідження відносно вихідного рівня: 

- РО вд; 

- РО вид;  

1 – через 8 тижнів від початку формувального експерименту; 

2 – через 16 тижнів від початку формувального експерименту; 

3 – через 24 тижні від початку формувального експерименту; 

* - відмінності відносно вихідних даних статистично достовірні 

(р<0,05) 
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Слід відзначити, що для всіх досліджуваних спортсменів групи КГ 

виявлено вищі значення РО вд та РО вид (див. табл. 5.11), що підтверджує 

значні резервні можливості їхнього зовнішнього дихання.  

Тренувальні заняття протягом 24 тижнів за програмою для дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл 

олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та училищ 

олімпійського резерву [255] сприяли вірогідному покращенню також 

середніх значень ЖЄЛ на 11,29% (р<0,05), ЖЄЛ вд на 8,56% (р<0,05) та 

ЖЄЛ вид  на 14,86% (р<0,05), а також МВЛ на 10,09% (р<0,05) (див. табл. 

5.11). 

У кваліфікованих хокеїстів на траві групи КГ тренувальні заняття 

протягом усього формувального експерименту не викликали вірогідних змін  

жодного з швидкісних показників функції зовнішнього дихання (табл. 5.12). 

 

Таблиця 5.12 

Вплив тренувальних занять із хокею на траві на швидкісні показники 

функції зовнішнього дихання кваліфікованих хокеїстів на траві 

контрольної групи (n=14) 

Показники 

Середня  величина,   ± m 

 

до початку 

тренувань 

через 8 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 16 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 24 

тижні від 

початку 

тренувань 

ФЖЄЛ, л 4,44±0,15 4,47±0,11 4,50±0,16 4,51±0,14 

ОФВ1/ЖЄЛ,л 0,84±0,01 0,83±0,01 0,82±0,01 0,79±0,03 

ОФВ 1, л 3,66±0,08 3,68±0,09 3,71±0,09 3,77±0,06 

МОШ 25, л/с 6,96±0,12 7,13±0,16 7,14±0,14 7,15±0,16 

МОШ 50, л/с 5,87±0,11 5,98±0,14 6,09±0,16 6,11±0,13 

МОШ 75, л/с 3,12±0,13 3,15±0,15 3,19±0,16 3,21±0,13 

СОШ 25-75, л/с 4,22±0,14 4,33±0,11 4,35±0,08 4,36±0,08 

 

x
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Застосування у тренувальних заняттях методики «ендогенно-

гіпоксичного дихання» за складеною нами маршрутною картою протягом 

восьмитижневого періоду формувального експерименту укваліфікованих 

хокеїстів на траві не сприяло кумулятивним адаптивним змінам показників 

спірографії, які характеризують функціональні можливості апарату 

зовнішнього дихання (табл. 5.13).  

 

Таблиця 5.13 

Вплив тренувальних занять із застосуванням методики «ендогенно-

гіпоксичного дихання» на об’ємні показники функції зовнішнього 

дихання кваліфікованих хокеїстів на траві основної групи (n=15) 

Показники 

Середня  величина,   ± m 

до початку 

тренувань 

через 8 тижнів 

від початку 

тренувань 

через 16 тижнів 

від початку 

тренувань 

через 24 

тижні від 

початку 

тренувань 

ЧД, разів 16,8±0,31 15,8±0,39 15,0±0,39* 14,7±0,31* 

ДО, л 0,68±0,02 0,72±0,02 0,75±0,02* 0,77±0,01* 

ХОД, л 11,48±0,39 11,32±0,39 11,29±0,42 11,26±0,32 

ЖЄЛ, л 4,28±0,09 4,41±0,09 4,55±0,09* 4,60±0,09* 

РО вд, л 2,12±0,06 2,19±0,05 2,27±0,04* 2,29±0,05* 

РО вид, л 1,48±0,02 1,51±0,03 1,54±0,02* 1,57±0,02* 

ЖЄЛ вд, л 2,81±0,07 2,90±0,07 3,02±0,07* 3,05±0,07* 

ЖЄЛ вид, л 2,16±0,03 2,23±0,04 2,29±0,03* 2,33±0,03* 

МВЛ, л 179,18±5,19 183,05±5,04 193,29±4,17* 194,33±4,35* 

РД, л 167,70±5,24 171,73±5,42 181,99±4,98 183,07±4,05* 

 

Примітка: * - відмінності відносно вихідних даних статистично 

достовірні (р<0,05) 

 

Порівняно зі значеннями, зареєстрованими до початку формувального 

експерименту, через 16 тижнів у кваліфікованих хокеїстів на траві групи ОГ 

x
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відбулося вірогідне зростання таких показників як МВЛ (на 7,87%, р<0,05) і 

ЖЄЛ (на 6,31%, р<0,05) (див. табл. 5.13). 

Через 24 тижні від початку експерименту у представників цієї ж групи 

продовжили підвищуватися функціональні можливості дихальних м’язів, на 

що вказують зростання середніх величин МВЛ (на 8,46%, р<0,05) і ЖЄЛ (на 

7,48%, р<0,05) (рис. 5.22). 

 

 

Рис. 5.22. Динаміка змін максимальної вентиляції легеньта життєвої 

ємності легеньпід впливом тренувальних занять у хокеїстів на траві основної 

групи на різних етапах дослідження відносно вихідного рівня: 

- МВЛ; 

- ЖЄЛ;  

На цьому рисунку і на рисунках 5.23-5.27: 

1 – через 8 тижнів від початку формувального експерименту; 

2 – через 16 тижнів від початку формувального експерименту; 

3 – через 24 тижні від початку формувального експерименту; 

* - відмінності відносно вихідних даних статистично достовірні 

(р<0,05) 

 

Застосування методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» за 

розробленою нами маршрутною картою протягом шістнадцятитижневого 
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періоду формувального експерименту у кваліфікованих хокеїстів на траві 

групи ОГ сприяло вірогідномузростанню середніх величин резервного РО вд 

та РО вид.. Так, РО вд покращився на 7,08% (р<0,05), а підвищення РО вид 

становило 4,05% (р<0,05) (рис. 5.23). 

 

 

Рис. 5.23. Динаміка змін резервного об’єму вдиху та видиху під 

впливом тренувальних занять у хокеїстів на траві основної групи на різних 

етапах дослідження відносно вихідного рівня: 

- РО вд; 

- РО вид 

 

Двадцятичотирьохтижневі тренувальні заняття з використанням 

методики створення в організмі хокеїстів на траві стану нормобаричної 

гіперкапнічної гіпоксії сприяли подальшому зростанню вищезгаданих 

об’ємних показників функції апарату зовнішнього дихання (див.рис. 5.23). 

Через шістнадцять тижнів від початку експерименту в кваліфікованих 

спортсменів, які застосовували у своїх заняттях методику «ендогенно-

гіпоксичного дихання» з використанням апарату «Ендогенік-01» за 

розробленою нами маршрутною картою, вірогідно зросли також середні 

значення життєвої ємності легень на вдиху (на 7,47%, р<0,05) та життєвої 

ємності легень на видиху (на 6,02%, р<0,05), що, на наш погляд, пов’язано з 
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покращенням функціональних можливостей дихальної мускулатури (рис. 

5.24).  

 

Рис. 5.24. Динаміка змін життєвої ємності легень на вдиху та на видиху 

під впливом тренувальних занять у хокеїстів на траві основної групи на 

різних етапах дослідження відносно вихідного рівня: 

- ЖЄЛ вд; 

- ЖЄЛ вид 

 

Як видно з результатів, представлених у таблиці 5.13, у хокеїстів на 

траві групи ОГ спостерігалося вірогідне зменшення ЧД у стані відносного 

м’язового спокою на 10,71% (р<0,05) (рис. 5.25).  

 

 

Рис. 5.25. Динаміка змін частоти дихання під впливом тренувальних 

занять у хокеїстів на траві основної групи на різних етапах дослідження 

відносно вихідного рівня 
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При цьому дихальний об’єм зріс на 10,29% (р<0,05) (рис 5.26).  

 

Рис. 5.26. Динаміка змін дихального об’єму під впливом тренувальних 

занять у хокеїстів на траві основної групи на різних етапах дослідження 

відносно вихідного рівня 

 

Такі зміни свідчать про економізацію функції апарату зовнішнього дихання у 

стані відносного м’язового спокою. 

Через 24 тижні від початку формувального експерименту у хокеїстів на 

траві, які у своїх тренувальних заняттях використовували методику 

«ендогенно-гіпоксичного дихання» за складеною маршрутною картою, 

продовжили змінюватись функціональні можливості апарату зовнішнього 

дихання, на що вказують зростання та зменшення середніх значень 

вищезгаданих показників. Разом із тим, вказаний період спостерігається 

вірогідне підвищення такого показника як РД на 9,17% (р<0,05) (рис. 5.27). 
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Рис. 5.27. Динаміка змін резерву дихання під впливом тренувальних 

занять у хокеїстів на траві основної групи на різних етапах дослідження 

відносно вихідного рівня 

Восьмитижневе застосування методики «ендогенно-гіпоксичного 

дихання» у тренувальних заняттях хокеїстів на траві на етапі максимальної 

реалізації індивідуальних можливостей не вплинули на жодний зі 

швидкісних показників функції апарату зовнішнього дихання (табл. 5.14).  

 

Таблиця 5.14 

Вплив тренувальних занять із застосуванням методики «ендогенно-

гіпоксичного дихання» на швидкісні показники функції зовнішнього 

дихання кваліфікованих хокеїстів на траві основної групи (n=15) 

Показники 

Середня  величина,   ± m 

 

до початку 

тренувань 

через 8 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 16 

тижнів від 

початку 

тренувань 

через 24 

тижні від 

початку 

тренувань 

ФЖЄЛ, л 4,50±0,11 4,59±0,11 4,69±0,10 4,71±0,12* 

ОФВ1/ЖЄЛ, л 0,87±0,01 0,85±0,02 0,84±0,02 0,83±0,02 

ОФВ 1, л 3,68±0,06 3,71±0,06 3,83±0,04* 3,84±0,05* 

МОШ 25, л/с 6,57±0,11 6,62±0,09 6,65±0,12 6,67±0,12 

МОШ 50, л/с 5,47±0,10 5,49±0,10 5,73±0,08* 5,75±0,09* 

МОШ 75, л/с 2,95±0,15 2,99±0,15 3,01±0,15 3,03±0,14 

СОШ 25-75, л/с 4,16±0,08 4,29±0,08 4,31±0,08 4,33±0,08 

 

Примітка: * - відмінності відносно вихідних даних статистично 

достовірні (р<0,05) 

 

Застосування протягом 16 тижнів методики створення в організмі 

спортсменів стану нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії сприяло 

вірогідному підвищенню середньої величини одного із швидкісних 

показників функції зовнішнього дихання у кваліфікованих хокеїстів основної 

x
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групи, а саме об’єму форсованого видиху за першу секунду на 4,08% (р<0,05) 

(рис. 5.28). 

 

Рис. 5.28. Динаміка змін об’єму форсованого видиху за першу секунду 

під впливом тренувальних занять у хокеїстів на траві основної групи на 

різних етапах дослідження відносно вихідного рівня 

 

У спортсменів на етапі максимальної реалізації індивідуальних 

можливостей, які застосовували у своїх заняттях методику «ендогенно-

гіпоксичного дихання» за складеною маршрутною картою, через 16 тижнів 

від початку формувального експерименту зафіксовано вірогідне зростання 

середніх значень показника миттєвої об’ємної швидкості проходження 

повітря на рівні середніх бронхів на 4,75% (р<0,05) (рис. 5.29). 

 

Рис. 5.29. Динаміка змін миттєвої об’ємної швидкості проходження 

повітря на рівні середніх бронхів під впливом тренувальних занять у 

хокеїстів на траві основної групи на різних етапах дослідження відносно 

вихідного рівня 
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Підвищення середніх значень вказаного показника свідчить про 

покращення бронхіальної прохідності на ділянці середніх бронхів, що 

полегшує та економізує роботу дихальних м’язів під час фізичного 

навантаження. 

За усіма іншими дослідженими показниками функції апарату 

зовнішнього дихання протягом усього експерименту у спортсменів групи ОГ 

вірогідних змін відносно вихідних даних не виявлено (див.табл. 5.14). 

 

5.4 Вплив тренувальних занять із застосуванням методики 

«ендогенно-гіпоксичного дихання» на відновлення функції серцево-

судинної системи після дозованих фізичних навантажень 

кваліфікованих спортсменів 

 

Інформативним показником функціональної підготовленості хокеїстів 

на траві виступає серцево-судинна система. Тому з метою оцінки 

функціональної підготовленості кваліфікованих хокеїстів на траві на етапі 

максимальної реалізації індивідуальних можливостей ми використовували 

тести з відновлення АТ та ЧСС після дозованих велоергометричнихфізичних 

навантажень [39, 94, 178, 260, 297]. Швидкість відновлення АТ та ЧСС після 

припинення виконання роботи зростає при покращенні функціональних 

можливостей організму.  

Результати досліджень засвідчили, що у всіх спортсменів, які 

спеціалізуються з хокею на траві, як контрольної, так і основної груп реакція 

артеріальних судин на дозовані фізичні велоергометричні навантаження була 

адекватною. Дозовані навантаження  на велоергометрі викликали у хокеїстів 

на траві підвищення систолічного тиску. Слід зазначити, що ступінь 

зростання залежала від потужності роботи, яку виконували спортсмени: з 

підвищенням потужності роботи систолічний тиск зростав більшою мірою 

(рис. 5.30). 
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контрольна група 

основна група 

Рис. 5.30. Динаміка зростання систолічного тиску після дозованого 

фізичного навантаження у хокеїстів на траві контрольної та основної груп до 

початку формувального експерименту 

На цьому рисунку і на рисунку 5.33: 

1 – до навантаження; 

2 – одразу після навантаження; 

3 – через 1 хвилину; 

4 – через 2 хвилини; 

5 – через 3 хвилини   

 

Діастолічний тиск у представників як контрольної, так і основної груп, 

як правило, знижувався або залишався незмінним (рис. 5.31). 
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контрольна група 

 

 

основна група 

 

Рис. 5.31. Динаміка зростання діастолічного тиску після дозованого 

фізичного навантаження у хокеїстів на траві контрольної та основної груп до 

початку формувального експерименту 

 

До початку формувального експерименту тривалість відновлення 

систолічного та діастолічного тиску після дозованих фізичних навантажень 

потужністю 1 Вт і 2 Вт на 1 кг маси тіла у кваліфкованих хокеїстів на траві 

19-21 року як контрольної, так і основної груп майже не відрізнялися. 
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Прискорення відновлення систолічного тиску у спортсменів групи КГ 

після навантажень на велоергометрі потужністю 1 Вт та 2 Вт на 1 кг маси 

тіла протягом усього формувального експерименту не відбулося (табл. 5.15). 

 

Таблиця 5.15 

Вплив тренувальних занять з хокею на траві на динаміку 

відновлення артеріального тиску кваліфікованих хокеїстів на траві 

контрольної групи після дозованих фізичних навантажень на 

велоергометрі на різних етапах дослідження (n=14) 

Потуж-

ність 

наванта-

ження 

Артеріальний тиск (
систолічний

діастолічний
) в мм рт. ст., ±S 

до наванта-

ження 
одразу 

через 1 

хвилину 

через 2 

хвилини 

через 3 

хвилини 

До початку формувального експерименту 

1 Вт·хв-1 

115,00 ± 2,44

72,86 ± 2,44
 

150,00 ± 4,87 ∗

59,29 ± 2,44 ∗
 
132,86 ± 2,44 ∗

61,43 ± 1,62 ∗
 
122,86 ± 2,44

68,57 ± 2,44
 

117,14 ± 2,44

70,00 ± 1,62
 

2 Вт·хв-1 
167,14 ± 3,25 ∗

42,86 ± 1,62 ∗
 
153,57 ± 3,25 ∗

50,71 ± 1,62 ∗
 
137,14 ± 4,06 ∗

57,86 ± 1,62 ∗
 
124,29 ± 4,06

69,29 ± 2,44 ∗
 

Через 8 тижнів від початку формувального експерименту 

1 Вт·хв-1 

112,86 ± 2,44

71,43 ± 2,44
 

149,29 ± 3,25 ∗

58,57 ± 1,62 ∗
 
132,14 ± 3,25 ∗

59,29 ± 2,44 ∗
 
120,00 ± 2,44

67,14 ± 2,44
 

115,71 ± 1,62

69,29 ± 1,62
 

2 Вт·хв-1 
166,43 ± 4,06 ∗

42,14 ± 1,62 ∗
 
152,14 ± 2,44 ∗

50,00 ± 2,44 ∗
 
135,71 ± 2,43 ∗

56,43 ± 3,25 ∗
 
120,71 ± 2,44

60,83 ± 2,44
 

Через 16 тижнів від початку формувального експерименту 

1 Вт·хв-1 

113,57 ± 1,62

70,71 ± 2,44
 

146,43 ± 1,62 ∗

56,45 ± 2,44 ∗
 
131,43 ± 2,44 ∗

57,86 ± 2,44 ∗
 
120,71 ± 2,44

66,43 ± 2,44
 

115,00 ± 1,62

70,00 ± 1,62
 

2 Вт·хв-1 
161,34 ± 2,44 ∗

42,86 ± 1,62 ∗
 
149,29 ± 1,62 ∗

49,29 ± 1,62 ∗
 
132,86 ± 2,44 ∗

57,86 ± 1,62 ∗
 
120,17 ± 2,44

67,86 ± 2,44
 

Через 24 тижні від початку формувального експерименту 

1 Вт·хв-1 

112,86 ± 2,44

 69,29 ± 2,44
 

145,71 ± 3,25 ∗

57,14 ± 2,44
 
132,14 ± 3,25 ∗

58,57 ± 2,44 ∗
 
120,00 ± 2,44

65,71 ± 2,44
 

115,71 ± 1,62

68,57 ± 1,62
 

2 Вт·хв-1 
160,71 ± 2,44 ∗

42,14 ± 1,62 ∗
 
148,57 ± 2,44 ∗

50,00 ± 1,62 ∗
 
130,00 ± 3,25 ∗

57,14 ± 3,25 ∗
 
120,71 ± 2,44

65,71 ± 1,62
 

 

Примітка: * - відмінності відносно вихідних даних статистично 

достовірні (р<0,05) 

x
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Як свідчать результати таблиці 5.15, відновлення систолічного тиску у 

хокеїстів на траві групи КГ після навантажень 1 Вт та 2 Вт на 1 кг маси тіла  

відбувалося відповідно на другій та третій хвилинах відновного періоду (як і 

під час констатувального експерименту).  

Заняття за навчальною програмою з хокею на траві протягом 24 тижнів 

вплинули й на швидкість відновлення діастолічного тиску після виконання 

фізичного велоергометричного навантаження потужністю 2 Вт на 1 кг маси 

тіла (див. табл. 5.15). Після виконання роботи такої потужності відновлення 

діастолічного тиску відбулося на другій хвилині відновного періоду. 

Через 8 тижнів від початку формувального експерименту у хокеїстів на 

траві групи КГ відновлення ЧСС після виконання фізичної роботи на 

велоергометрі потужністю 1 Вт на 1 кг маси тіла реєструвалося на другій 

хвилині.  

Після виконання роботи потужністю 2 Вт на 1 кг маси тіла швидкість 

відновлення ЧСС до рівня вихідних значень через 8 тижнів від початку 

занять не змінилася (табл. 5.16). 

Таблиця 5.16 

Динаміка відновлення частоти серцевих скорочень кваліфікованих 

хокеїстів на траві контрольної групи після дозованих фізичних 

навантажень на велоергометрі на різних етапах дослідження (n=14) 

Потуж-

ність 

наванта-

ження 

Частота серцевих скорочень в уд. за хвилину,  ± S 

до 

наванта-

ження 

одразу 
через 1 

хвилину 

через 2 

хвилини 

через 3 

хвилини 

До початку формувального експерименту 

1 Вт·хв-1 

71,17±3,25 

115,07± 

2,19* 

92,64± 

3,89* 

80,64± 

2,27* 

73,5± 

1,79 

2 Вт·хв-1 
158,29± 

1,29* 

129,29± 

3,01* 

101,57± 

3,41* 

83,5± 

3,66* 

Через 8 тижнів від початку формувального експерименту 

1 Вт·хв-1 

71,64±2,84 

114,64± 

1,38* 

91,71± 

3,17* 

78,14± 

2,68 

70,79± 

1,54 

2 Вт·хв-1 
156,07± 

1,22* 

122,07± 

2,44* 

96,07± 

4,07* 

80,36± 

2,84* 

x
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Продовження табл. 5.16 

Потуж-

ність 

наванта-

ження 

Частота серцевих скорочень в уд. за хвилину,  ± S 

 

до 

наванта-

ження 

одразу 
через 1 

хвилину 

через 2 

хвилини 

через 3 

хвилини 

Через 16 тижнів від початку формувального експерименту 

1 Вт·хв-1 

71,43±2,68 

112,71± 

0,89* 

92,00± 

3,01* 

78,07± 

2,84 

71,21± 

2,27 

2 Вт·хв-1 
153,21± 

1,06* 

121,00± 

2,92* 

97,36± 

3,57* 

79,07± 

2,59 

Через 24 тижні від початку формувального експерименту 

1 Вт·хв-1 

70,93±2,68 

112,00± 

0,97* 

91,29± 

2,68* 

78,00± 

2,84 

71,14± 

2,52 

2 Вт·хв-1 
151,5± 

1,29* 

119,5± 

1,54* 

95,57± 

3,66* 

78,57± 

2,59 

 

Примітка: * - відмінності відносно вихідних даних статистично 

достовірні (р<0,05) 

 

Тренувальні заняття протягом 16 тижнів у спортсменів контрольної 

групи сприяли прискоренню відновлення ЧСС після дозованого фізичного 

навантаження потужністю 2 Вт на 1 кг маси тіла. Відновлення ЧСС відбулося 

вже на другій хвилині відновного періоду (див. табл. 5.16).  

Восьмитижневі тренувальні заняття хокеїстів на траві основної групи з 

використанням методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» за складеною 

маршрутною картою дещо прискорили, відносно вихідних даних, 

відновлення діастолічного тиску після дозованих фізичних навантажень 

потужністю 2 Вт на 1 кг маси тіла (табл. 5.17). 

Після виконання роботи на велоергометрі потужністю 2 Вт на 1 кг маси 

тіла відновлення діастолічного тиску відбулося на другій хвилині відновного 

періоду (див. табл. 5.17), в той час як у кваліфікованих спортсменів 

контрольної групи динаміка відновлення тиску відносно вихідного рівня не 

змінилась. 

 

x



151 
 

Таблиця 5.17 

Динаміка відновлення артеріального тиску кваліфікованих 

хокеїстів на траві основної групи після дозованих фізичних 

навантаженьна велоергометрі на різних етапах  

дослідження (n=15) 

Потуж-

ністьнава

нта-

ження 

Артеріальний тиск (
систолічний

діастолічний
) в мм рт. ст., ±S 

до наванта-

ження 
одразу 

через 1 

хвилину 

через 2 

хвилини 

через 3 

хвилини 

До початку формувального експерименту 

1 Вт·хв-1 

116,00 ± 1,54

72,67 ± 2,31
 

135,33 ± 3,08 ∗

64,67 ± 3, 08 ∗
 
126,67 ± 3,31 ∗

65,33 ± 2,31 ∗
 
120,00 ± 2,31

69,33 ± 2,31 ∗
 

115,33 ± 2,31

70,00 ± 1,54
 

2 Вт·хв-1 
158,67 ± 3,08 ∗

50,00 ± 2,31 ∗
 
144,00 ± 2,31 ∗

56,67 ± 2,31 ∗
 
131,33 ± 2,31 ∗

60,67 ± 2,31 ∗
 
120,67 ± 2,31

66,00 ± 2,31
 

Через 8 тижнів від початку формувального експерименту 

1 Вт·хв-1 

116,67 ± 1,54

71,33 ± 2,31
 

140,67 ± 2,31 ∗

64,00 ± 2,31 ∗
 
128,67 ± 2,31 ∗

65,33 ± 2,31
 
121,33 ± 2,31

66,67 ± 2,31
 

115,33 ± 2,31

67,33 ± 1,54
 

2 Вт·хв-1 
160,67 ± 3,08 ∗

48,00 ± 1,54 ∗
 
145,33 ± 3,08 ∗

53,33 ± 2,31 ∗
 
130,67 ± 3,08 ∗

64,67 ± 2,31
 
121,33 ± 2,31

66,00 ± 1,54
 

Через 16 тижнів від початку формувального експерименту 

1 Вт·хв-1 

116,00 ± 2,31

70,00 ± 2,31
 

138,00 ± 3,08 ∗

62,67 ± 2,31 ∗
 
129,33 ± 1,54 ∗

64,67 ± 2,31
 
120,00 ± 1,54

66,00 ± 1,54
 

114,67 ± 0,77

66,67 ± 1,51
 

2 Вт·хв-1 
157,33 ± 2,31 ∗

48,00 ± 3,08 ∗
 
146,00 ± 2,31 ∗

54,00 ± 3,08 ∗
 
123,33 ± 3,08

63,33 ± 2,31
 

120,67 ± 1,54

65,33 ± 1,51
 

Через 24 тижні від початку формувального експерименту 

1 Вт·хв-1 

114,67 ± 2,31

69,33 ± 2,31
 

137,33 ± 2,31 ∗

62,00 ± 2,31 ∗
 
123,33 ± 3,08

62,67 ± 2,31
 

118,00 ± 1,54

64,00 ± 2,31
 

115,33 ± 0,77

66,00 ± 1,54
 

2 Вт·хв-1 
156,67 ± 3,08 ∗

47,33 ± 2,31 ∗
 
142,00 ± 2,31 ∗

61,33 ± 3,08
 
123,33 ± 3,85

62,67 ± 2,51
 

120,00 ± 2,31

65,33 ± 1,54
 

 

Примітка: * - відмінності відносно вихідних даних статистично 

достовірні (р<0,05) 

 

Слід зазначити, що через 24 тижні від початку формувального 

експерименту відновлення діастолічного тиску після виконання фізичного 

x
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навантаження на велоергометрі потужністю 2 Вт на 1 кг маси тіла 

спостерігалося вже на першій хвилині відновного періоду (див. табл. 5.17). 

У хокеїстів на траві групи ОГ, на відміну від спортсменів групи КГ, 24-

тижневі тренувальні заняття з використанням методики «ендогенно-

гіпоксичного дихання» сприяли прискоренню відновлення систолічного 

тиску після роботи потужністю 1 Вт на 1 кг маси тіла (див. табл. 5.17). 

Через 16 тижнів від початку формувального експерименту після 

виконання дозованого фізичного навантаження на велоергометрі потужністю 

2 Вт на 1 кг маси тіла відновлення систолічного тиску прискорилося і 

відбулося на другій хвилині, а через 24 тижні – на першій хвилині (див. табл. 

5.17). 

Тренувальні заняття з хокею на траві з використанням методики 

«ендогенно-гіпоксичного дихання» вже протягом 8 тижнів вірогідно 

прискорили відновлення частоти серцевих скорочень порівяно з вихідними 

даними (табл. 5.18). 

 

Таблиця 5.18 

Вплив занять з використанням методики «ендогенно-гіпоксичного 

дихання» на динаміку відновлення частоти серцевих скорочень 

кваліфікованих хокеїстів на траві основної групи після дозованих 

фізичних навантажень на велоергометрі  

на різних етапах дослідження (n=15)  

Потуж-

ність 

наванта-

ження 

Частота серцевих скорочень в уд. за хвилину,  ± S 

 

до 

наванта-

ження 

одразу 

 

через 1 

хвилину 

через 2 

хвилини 

через 3 

хвилини 

До початку формувального експерименту 

 

1 Вт·хв-1 

74,47±2,08 

115,40±2,16

* 
95,40±2,93* 84,73±2,85* 76,07±2,16 

2 Вт·хв-1 
157,53±1,62

* 

121,15±3,47

* 

102,07±4,01

* 

85,27±4,16

* 

x
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Продовження табл. 5.18 

 

Потуж-

ність 

наванта-

ження 

Частота серцевих скорочень в уд. за хвилину,  ± S 

 

до 

наванта-

ження 

одразу 
через 1 

хвилину 

через 2 

хвилини 

через 3 

хвилини 

Через 8 тижнів від початку формувального експерименту 

1 Вт·хв-1 

73,07±2,08 

111,47±1,31

* 
94,73±2,69* 81,13±3,54 73,33±3,17 

2 Вт·хв-1 
152,007±1,5

4* 

119,80±3,08

* 
96,27±3,39* 81,60±4,08 

Через 16 тижнів від початку формувального експерименту 

1 Вт·хв-1 

72,13±2,08 

107,60±1,08

* 
93,40±2,54* 79,40±3,01 70,53±2,62 

2 Вт·хв-1 
146,60±1,23

* 

118,13±3,08

* 
90,73±4,39 80,53±4,01 

Через 24 тижні від початку формувального експерименту 

1 Вт·хв-1 

71,15±1,38 

106,87±1,23

* 
92,00±2,62* 77,93±3,16 69,40±2,47 

2 Вт·хв-1 
145,53±1,31

* 

115,87±4,16

* 
87,27±4,16 78,93±3,69 

 

Примітка: * - відмінності відносно вихідних даних статистично 

достовірні (р<0,05) 

 

Після виконання фізичної роботи на велоергометрі потужністю 2 Вт на 

1 кг маси тіла відновлення ЧСС спортсменів групи ОГ порівняно з вихідними 

даними відбулось на другій хвилині відновного періоду, у той час як у 

спортсменів групи КГ відновлення частоти серцевих скорочень 

спостерігалося на третій хвилині.  

Через 16 тижнів від початку формувального експерименту, на відміну 

від спортсменів групи КГ, у хокеїстів на траві групи ОГ після виконання 

фізичної роботи потужністю 2 Вт на 1 кг маси тіла відновлення ЧСС 

прискорилось, проявившись через 1 хвилину відновного періоду (див. табл. 

5.18). 

 

x
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Висновки до розділу 5 

 

Проведені дослідження засвідчили, що заняття з використанням 

методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» у навчально-тренувальному 

процесі кваліфікованих хокеїстів на траві сприяють вірогідному підвищенню 

показників фізичної працездатності (PWC170), максимального споживання 

кисню (VO2max) та порогу анаеробного обміну (ПАНО), що дозволяє 

констатувати покращення рівня функціональної підготовленості спортсменів. 

Такі заняття сприяють також прискоренню зростання показників потужності 

та ємності аеробних процесів енергозабезпечення, чого не спостерігалося у 

хокеїстів на траві контрольної групи.  

Встановлено, що незалежно від застосованих програм у кваліфікованих 

хокеїстів на траві усіх груп вірогідно покращилась здатність організму 

протистояти гіпоксії. Вірогідне збільшення часу затримки дихання на видиху 

(проба Генча) проявилося раніше у тих спортсменів, у навчально-

тренувальному процесі з якими застосовували методику створення в 

організмі стану гіперкапнічної гіпоксії.  

Крім того, по завершенні формувального дослідження у хокеїстів на 

траві основної групи заняття з використанням методики «ендогенно-

гіпоксичного дихання» позначилися зростанням часу затримки дихання на 

вдиху (проба Штанге). 

Незалежно від використаних програм у спортсменів як контрольної, 

так і основної груп відбулося вірогідне підвищення загальної витривалості й 

швидкісно-силової витривалості м’язів плечового поясу. Проте, у хокеїстів 

на траві, які застосовували у тренувальному процесі методику «ендогенно-

гіпоксичного дихання» за складеною маршрутною картою, такі зміни 

відбулися раніше, ніж у тих, хто її не застосовував.  

Результати дослідження спеціальної фізичної підготовленості 

засвідчили, що під впливом занять з використанням методики створення в 

організмі стану гіперкапнічної гіпоксії середні значення показників, які 
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характеризують спеціальну витривалість в умовах забезпечення м’язової 

роботи за рахунок лактатних процесів енергозабезпечення та стартової 

швидкості (за тестами «біг 10 м з високого старту» та «біг 30 м з високого 

старту») вірогідно покращилися.  

Встановлено, що незалежно від використаних програм занять у 

хокеїстів на траві як контрольної, так і основаної груп відбулося вірогідне 

покращення об’ємних показників зовнішнього дихання. Проте, лише у 

спортсменів, які застосовували у своїх заняттях методику створення в 

організмі стану гіперкапнічної гіпоксії, відбулися позитивні зміни 

швидкісних показників зовнішнього дихання, які характеризують здатність 

проходження повітря у фазі видиху на різних ділянках бронхів. 

Встановлено, що незалежно від використаних у навчально-

тренувальному процесі кваліфікованих хокеїстів на траві програм, 

відновлення ЧСС після завершення роботи на велоергометрі потужністю 1 

Вт на 1 кг маси тіла відносно вихідного рівня прискорилося і відбулося на 

першій хвилині.  

Прискорення відновлення ЧСС після роботи потужністю 2 Вт на 1 кг 

маси тіла спостерігалося лише у спортсменів основної групи. Якщо у 

хокеїстів на траві, під час занять із якими використовувалася методика 

«ендогенно-гіпоксичного дихання», відновлення систолічного тиску після 

завершення роботи потужністю 2 Вт на 1 кг маси тіла відбулось на першій 

хвилині відновного періоду, то у спортсменів контрольної групи – на другій 

хвилині.  

Крім того, через 24 тижні від початку тренувань у хокеїстів на траві 

усіх досліджуваних груп після завершення роботи на велоергометрі 

потужністю 1 Вт на 1 кг маси тіла відновлення діастолічного тиску також 

прискорилося. 

 

Основні положення розділу відображені в публікаціях[210, 211, 214, 

215, 242]. 
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РОЗДІЛ 6 

 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Досить тривала й інтенсивна змагальна діяльність хокеїстів на траві 

супроводжується виконанням більшості технічних елементів у 

«характерному» положенні тіла (напівнахилений тулуб із відносною 

напругою м’язів плечового поясу). Тому, удосконалення фізичної підготовки 

хокеїстів на траві повинно здійснюватися з урахуванням особливостей 

структури рухів у «характерній» для хокеїстів на траві позі. Такий підхід 

забезпечить позитивну динаміку зростання ігрової майстерності спортсменів 

на основі підвищення рівня їхньої фізичної та функціональної 

підготовленості [111, 112, 226, 233, 249].  

З огляду на те, що фізична робота хокеїстів викликає стан гіпоксії 

фізичного навантаження у процесі фізичної підготовки спортсменів доцільно 

застосовувати методики, які би сприяли підтримці фізичної працездатності 

на фоні гіпоксії фізичного навантаження: інтервальне гіпоксичне тренування, 

дихання з довільною гіповентиляцією легень, дихання з додатковим 

експіраторним або інспіраторним опором проходження повітря через 

дихальні шляхи, використання гіпоксикаторів та гіперкапнікаторів [32, 101, 

128, 161, 217, 324].  

Разом із тим, економічні труднощі, технічні незручності, а також 

відсутність можливості точно дозувати силу гіпоксичної та гіперкапнічної дії 

обмежують можливості широкого використання вищезгаданих методик у 

навчально-тренувальному процесі спортсменів [53, 57, 69]. Створення в 

організмі стану гіпоксії може відбуватись в умовах підвищеного та 

зниженого атмосферного тиску.  

Як стверджують деякі науковці штучне гіпоксичне тренування в 

нормобаричних умовах єбільш ефективним, ніж у гіпобаричних [40, 126, 129, 

183, 222, 271, 318]. Таке тренування дає можливість штучно створювати 
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гіпоксію на усіх етапах спортивної підготовки. Крім того, штучне гіпоксичне 

тренування не лише не впливає на зниження обягу та інтенсивності 

тренувальної роботи [6, 40, 141, 305], але й не вимагає тривалих 

адаптаційних змін в організмі спортсменів. 

У роботах провідних спеціалістів в області спорту експериментально 

доведено ефективність використання інтервального гіпоксичного 

тренування. У його основі лежить чергування гіпоксичних (дихання газовими 

сумішами зі зниженим вмістом кисню) та нормоксичних інтервалів [35, 82, 

91, 101, 141, 283, 302]. При такому типі тренування спортсмени вдихають 

газову суміш, яка містить від 14% до 9% кисню, що може негативно 

вплинути на діяльність функціональних систем організму.  

Однак у спеціальній науковій літературі існують відомості щодо 

вивчення впливу на організм штучно створеної гіпоксії з метою підвищення 

ефективності тренувального процесу кваліфікованих веслувальників, 

волейболістів, легкоатлетів, футболістів, плавців, велосипедистів, 

спортсменів у гирьовому спорті [13, 57, 69, 70, 87, 190]. На жаль, наукові 

відомості щодо можливості застосування нормобаричної гіпоксії в підготовці 

кваліфікованих хокеїстів на траві є доволі обмеженими.  

Останнім часом у тренувальному процесі спортсменів застосовуються 

моделі гіпоксичних тренувань, які викликають в організмі спортсмена стан 

помірної гіпоксії та вираженої гіперкапнії [56, 69, 247]. Такого ефекту можна 

досягти завдяки використанню методики «ендогенно-гіпоксичного дихання», 

застосовуючи апарат «Ендогенік-01» [254]. Його специфіка полягає у тому, 

що під час дихання через апарат в організмі виникає стан гіпоксично-

гіперкапнічної гіпоксії при константних параметрах кисню та двоокису 

вуглецю. 

Зазначена модель гіпоксичного тренування, на відміну від інших, 

відрізняється тим, що, починаючи з другого дихального акту через апарат 

«Ендогенік-01» під час вдиху в легені попадає повітря, яке містить близько 

17-18% кисню та 3-4% вуглекислого газу. Таке співвідношення газів в 
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апараті утримується протягом усієї процедури. За таких обставин в організмі 

виникає стан помірної гіпоксії та вираженої гіперкапнії [41, 254]. 

Збільшення кількості води в апараті, а також тривалості видиху через 

звужений отвір патрубка апарату сприяє підвищенню сили та силової 

витривалості дихальних м’язів [41 ,243, 254]. Під час видиху підвищується 

тиск усередині бронхів, що сприяє розширенню бронхів різного діаметру 

внаслідок чого проходження повітря по них поліпшується [56, 69, 156, 193, 

242]. 

Характерною особливістю фізичної роботи, яка виконується хокеїстом 

на траві, є те, що значна її частина здійснюється у напівнахиленому 

положенні тулуба при відносно фіксованому положенні плечового поясу 

(пов’язано з утриманням ключки). Така поза тіла обмежує діяльність 

дихальних м’язів, які забезпечують вентиляцію верхньої та середньої 

частини легень, а саме – зовнішніх і внутрішніх міжреберних м’язів [210, 

215]. Тому вентиляція легень хокеїстів на траві здійснюється переважно за 

рахунок активізації черевного типу дихання.  

Методика «ендогенно-гіпоксичного дихання» з використанням апарату 

«Ендогенік-01» передбачає активізацію вищезгаданого типу дихання з 

подовженим видихом, що створює умови для вентиляції легень подібної до 

тієї, що відбувається під час ведення м’яча ключкою. З огляду на це, 

методику «ендогенно-гіпоксичного дихання» можна вважати такою, що 

забезпечує додатковий тренінг діафрагми та м’язів черевного пресу хокеїстів 

на траві.  

Крім того, систематичні заняття за методикою «ендогенно-

гіпоксичного дихання» сприяють збільшенню кількості у крові еритроцитів, 

насичених 2,3-дифосфогліцератом (2,3-ДФГ), який виступає в організмі 

гемоглобіновим модулятором, підвищенню дисоціації оксигемоглобіну,  що в 

свою чергу покращує аеробну продуктивність, що загалом позитивно 

впливає на загальну витривалість [57, 73, 156, 177, 193, 242].  
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Важливо зазначити, що застосування методики «ендогенно-

гіпоксичного дихання» також підвищує здатність людини протистояти 

гіпоксії у стані відносного м’язового спокою [177, 193, 247]. Тому, беручи до 

уваги напрацювання попередніх дослідників, ми вперше у системній 

підготовці кваліфікованих хокеїстів на траві запропонували використовувати 

методику «ендогенно-гіпоксичного дихання», яка сприятиме формуванню 

характерного для спортсменів цієї спеціалізації типу дихання, а також 

підвищенню їхньої функціональної та фізичної підготовленості. 

З метою вивчення ефективності використання методики «ендогенно-

гіпоксичного дихання» у навчально-тренувальному процесі кваліфікованих 

хокеїстів на траві на етапі максимальної реалізації індивідуальних 

можливостей ми провели серію експериментальних досліджень. 

Як засвідчили результати двадцятичотирьохтижневого формувального 

експерименту, тренувальні заняття у кваліфікованих хокеїстів на траві 

контрольної групи за навчальною програмою для дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл 

вищої спортивної майстерності та училищ олімпійського резерву [255] 

сприяли вірогідному підвищенню працездатності в зоні аеробного 

енергозабезпечення, про що свідчить зростання величини VO2 max відн (на 

4,11%).  

Крім того, такі тренувальні заняття вірогідно підвищили абсолютну та 

відносну величини ПАНО (відповідно на 12,61% та на 11,40%), який 

характеризує ємність аеробних процесів енергозабезпечення. Тренувальні 

заняття спортсменів групи КГ не сприяли вірогідному підвищенню 

показників анаеробної продуктивності кваліфікованих хокеїстів на траві 

віком 19-21 рік. За період формувального експерименту скоротився період 

відновлення артеріального тиску і частоти серцевих скорочень після 

виконання дозованих фізичних навантажень на велоергометрі потужністю 1 

Вт та 2 Вт на 1 кг маси тіла. У кваліфікованих спортсменів-хокеїстів на траві 
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групи КГ вірогідно збільшився час затримки дихання на видиху (проба 

Генча). 

Отриманими унаслідок здійсненого наукового пошуку результатами 

підтверджено висновки, розроблені у дослідженнях А.А. Абрамова, 

В.І. Гончаренко, П.В. Квашук, В.М. Костюкевича, А. Bakanychev, J. Lythe 

щодо ефективності впливу занять хокеєм на траві на фізичну та 

функціональну підготовленість спортсменів, а також той факт, що такі 

тренувальні заняття не завжди сприяють підвищенню рівня анаеробної 

продуктивності організму спортсменів [2, 64, 96, 111, 273, 300]. 

У спортсменів, які на початку підготовчої частини кожного 

тренувального заняття застосовували методику «ендогенно-гіпоксичного 

дихання», вже через 8 тижнів від початку формувального експерименту 

підвищилась функціональна підготовленість за абсолютними та відносними 

величинами ПАНО відповідно на 5,88% (р<0,05) та на 5,91% (р<0,05). 

Протягом наступних 8 тижнів заняття за методикою «ендогенно-

гіпоксичного дихання» сприяли вірогідному підвищенню фізичної 

працездатності хокеїстів на траві в зоні аеробного енергозабезпечення. 

Величина VO2max абс підвищилась на 7,59% (р<0,05), а VO2max ві VO2max відн на 

5,59% (р<0,05).  

Слід вказати, що під впливом занять за методикою «ендогенно-

гіпоксичного дихання» через 24 тижні від початку експерименту рівень 

аеробної продуктивності за оціночною шкалою Я. П. Пярната [95, 186] 

покращився. На початку формувального експерименту рівень аеробної 

продуктивності за відносною величиною VO2max оцінювався як «нижче за 

посередній», а після завершення – як «посередній».  

Водночас, застосування у тренувальних заняттях методики створення в 

організмі стану гіперкапнічної гіпоксії сприяло підвищенню працездатності 

не лише в зоні аеробної, але й анаеробної продуктивності організму. Так, 

середні значення абсолютних та відносних величин ВАнТ10 перевищили 
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вихідні дані на 19,94% і 17,91% (р<0,05), ВАнТ30– на 10,52% і 8,44% (р<0,05), 

МКЗР – на 5,58% і 4,26% (р<0,05) відповідно.  

Отже, у ході здійснених дослідів суттєво  удосконалено відомості щодо 

застосування у тренуваннях кваліфікованих хокеїстів на траві методики, яка 

викликає в організмі стан помірної гіпоксії та вираженої гіперкапнії в 

нормобаричних , що, у свою чергу, позитивно впливає на підвищення 

аеробної й анаеробної продуктивності спортсменів.  

Результати наших досліджень узгоджуються з теоретико-практичними 

відомостями, а також із дослідженнями, здійсненими Н.В. Гавриловою, 

І.В. Грузевич, Ю.М. Фурманом [56, 57, 58, 69, 243] щодо ефективності 

застосування методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» у навчально-

тренувальних заняттях із спортсменами різних спеціалізацій, метою яких 

було підвищення функціональної підготовленості. 

Досягнення високих спортивних результатів у кваліфікованих хокеїстів 

на траві значною мірою обумовлено функціональними можливостями 

функції апарату зовнішнього дихання й адаптацією спортсменів до гіпоксії. 

Шістнадцятитижневі тренувальні заняття з хокею на траві із застосуванням 

методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» підвищують у кваліфікованих 

хокеїстів на траві на етапі максимальної реалізації індивідуальних 

можливостей адаптацію до гіпоксії, про що свідчить вірогідне зростання 

тривалості затримки дихання на вдиху (проба Штанге) на 12,54%  і час 

затримки дихання на видиху (проба Генча) на 15,81%.  

За період формувального експерименту тренувальні заняття за 

навчальною програмою для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної 

майстерності та училищ олімпійського резерву [255] сприяли вірогідному 

покращенню об’ємних показників зовнішнього дихання: МВЛ – на 9,05%, 

ЖЄЛ – на 8,02%, РОвд – на 7,55%, РОвид – на 7,80%, ЖЄЛвд – 7,80%, ЖЄЛвид – 

на 7,59%. Такі зміни у функції зовнішнього дихання дають підстави 
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стверджувати про позитивний вплив занять із хокею на траві на 

функціональні можливості дихальних м’язів спортсменів. 

Уперше встановлено, що застосування у навчально-тренувальному 

процесі кваліфікованих хокеїстів на траві методики «ендогенно-гіпоксичного 

дихання» протягом підготовчого та змагального періодів річного макроциклу 

сприяє більш суттєвому підвищенню функціональних можливостей 

дихальної системи спортсменів. Так, ЖЄЛ зросла на 5,37% (р<0,05), ЖЄЛвд – 

на 5,99% (р<0,05), ЖЄЛвид – на 6,60% (р<0,05), а також РОвд – на 6,13%  

(р<0,05) й РОвид – на 4,17% (р<0,05). Такі зміни в апараті зовнішнього 

дихання спортсменів свідчать про збільшення дихальної поверхні легень. 

Підтвердженням економізації роботи дихальних м’язів є вірогідне зменшення 

ЧД у стані відносного м’язового спокою на 10,71% (р<0,05) через 16 тижнів 

від початку формувального експерименту. Підвищенням функціональних 

можливостей дихальних м’язів є збільшення показника МВЛ (на 7,51%, 

р<0,05).    

На відміну від спортсменів групи КГ, у кваліфікованих хокеїстів групи 

ОГ через 16 тижнів від початку занять відбулися вірогідні зміни не лише 

об’ємних, а також і швидкісних показників функції зовнішнього дихання. 

Середнє значення ФЖЄЛ відносно вихідних даних зросло на 3,34% (р<0,05), 

ОФВ1 – на 4,37% (р<0,05), МОШ50 – на 1,28% (р<0,05), що свідчить про 

покращення проходження повітря на ділянці бронхів середнього діаметру. 

Отримані дані спірографічного дослідження підтверджують існуючі 

відомості щодо позитивного впливу використання методики «ендогенно-

гіпоксичного дихання» на функцію зовнішнього дихання [57, 69, 156, 194, 

242]. 

Одним із важливих критеріїв підвищення рівня тренованості 

спортсменів виступає тривалість періоду відновлення АТ та ЧСС до 

вихідного рівня після виконання фізичної роботи [47, 260].  

Відомо, що під час виконання навантажень циклічного характеру у 

спортсменів в нормі систолічний тиск підвищується, а діастолічний 
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знижується або не змінюється [19, 39, 45, 260]. Про збільшення сили 

серцевих скорочень свідчить підвищення систолічного тиску. Зниження 

діастолічного тиску пов’язане з розширенням артеріол у працюючих м’язах. 

Негативною реакцією судин на фізичне навантаження вважається 

підвищення діастолічного тиску, що свідчить про лабільну гіпертонію або 

гіпертонічну хворобу. 

У результаті проведених досліджень зареєстровано, що ступінь 

зростання систолічного тиску залежав від інтенсивності роботи – чим більша 

інтенсивність, тим більша його величина. Слід відзначити, що ці зміни мали 

фазовий характер – у перші секунди роботи, незалежно від її потужності, 

систолічний тиск зростав досить швидко, досягаючи максимального рівня, 

потім протягом 1-2 хв дещо знижувався та стабілізувався. Встановлено, що з 

підвищенням потужності навантаження зростала ймовірність зменшення 

діастолічного тиску.  

Тип реакції артеріальних судин кваліфікованих хокеїстів на траві на 

дозоване фізичне навантаження  визначено як нормотонічний.      

По завершенні формувального експерименту встановлено, що 

незалежно відпрограм, використаних у навчально-тренувальному процесі 

кваліфікованих хокеїстів на траві, відновлення ЧСС після завершення роботи 

на велоергометрі потужністю 1 Вт на 1 кг маси тіла прискорилося і відбулося 

на першій хвилині. Прискорення відновлення ЧСС після роботи потужністю 

2 Вт на 1 кг маси тіла спостерігалось лише у спортсменів групи ОГ.  

У хокеїстів на траві групи ОГ ефективність занять із застосуванням 

методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» проявилась у прискоренні 

відновлення систолічного тиску. Так після завершення роботи потужністю 2 

Вт на 1 кг маси тіла відновлення систолічного тиску у хокеїстів групи ОГ 

відбулося на першій хвилині відновного періоду, а у спортсменів групи КГ – 

на другій хвилині. Крім того, через 24 тижні від початку тренувань у 

хокеїстів на траві усіх досліджуваних груп відновлення діастолічного тиску 
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після завершення роботи на велоергометрі потужністю 1 Вт на 1 кг маси тіла 

прискорилося. 

Набули подальшого розвитку відомості щодо ефективності 

застосування в навчально-тренувальному процесі гіпоксичного тренування з 

метою підвищення функціональної та фізичної підготовленості спортсменів 

[5, 13, 32, 81, 258, 285].  

У ході формувального експерименту ми встановили, що тренувальні 

заняття з використанням методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» 

протягом 16 тижнів сприяли підвищенню загальної та спеціальної фізичної 

підготовленості кваліфікованих хокеїстів на траві. Через 8 тижнів від початку 

формувального експерименту у спортсменів групи ОГ покращилася загальна 

витривалість за результатом 12-хвилинного бігу на 2,92% (р<0,05), у той час, 

як у спортсменів групи КГ вірогідне підвищення загальної витривалості 

відбулось лише через 16 тижнів.  

По завершенні формувального експерименту у хокеїстів на траві групи 

ОГ стартова швидкість за результатами бігу на 10 та 30 м вірогідно 

покращилася на 4,37% і 1,66%. У спортсменів, які не застосовували у своїх 

тренувальних заняттях методику «ендогенно-гіпоксичного дихання», 

покращився лише результат бігу на 10 м з високого старту на 2,14% (р<0,05). 

Спеціальна витривалість в умовах забезпечення м’язової роботи за рахунок 

лактатних процесів енергозабезпечення за результатом тесту «човниковий біг 

180 м» через 24 тижні від початку формувального експерименту вірогідно 

зріс на 1,34%.    

У кваліфікованих спортсменів обох груп зареєстровано покращення 

прояву швидкісно-силової витривалості м’язів плечового поясу за 

результатами тестів «згинання і розгинання рук в упорі лежачи за 1 хв» й 

«підтягування на перекладині за 1 хв».  

Слід відзначити, що у досліджуваних, які застосовували методику 

«ендогенно-гіпоксичного дихання», по завершенню 24-тижневого 

формувального експерименту покращилися також вибухова сила (на 2,46%, 
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р<0,05), силова статична витривалість м’язів-розгиначів спини (на 6,84%, 

р<0,05) й сідничних м’язів (на 3,79%, р<0,05). 

Удосконалено наукові відомості, отримані вітчизняними та 

зарубіжними вченими (І.В. Хоточкіною, В.С. Новіковим, Т.Г. Ананьєвою, 

А.З. Колчинською, М.В. Баликіним, Б.А. Дишко) щодо перспективності  

застосування різних моделей гіпоксії з метою підвищення ефективності 

навчально-тренувального процесу спортсменів різної спеціалізації [51, 59, 

125, 142, 167, 304, 305].  

Уперше встановлено, що застосування методики «ендогенно-

гіпоксичного дихання» у навчально-тренувальному процесі кваліфікованих 

хокеїстів на траві у підготовчому та змагальному періодах річного 

макроциклу сприяє покращенню загальної та спеціальної фізичної 

підготовленості, аеробної й анаеробної продуктивності організму 

спортсменів, функції апарату зовнішнього дихання, прискоренням 

відновлення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень після 

дозованих фізичних навантажень.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Аналіз та узагальнення наукової і методичної літератури з теми 

дисертаційного дослідження переконливо свідчать про доцільність 

застосування в системі підготовки кваліфікованих спортсменів спеціальних 

засобів, які сприяють підвищенню ефективності фізичних тренувань за 

рахунок додаткового (крім гіпоксії навантаження) створення в організмі 

стану гіперкапнічної гіпоксії. Безпечною, доступною та ефективною 

вважається методика «ендогенно-гіпоксичного дихання», яка дає змогу 

створювати в організмі стан помірної гіпоксії та вираженої гіперкапнії в 

нормобаричних умовах. Застосування згаданої методики в навчально-

тренувальному процесі позитивно впливає на фізичну підготовленість 

спортсменів, прискорює відновні процеси, підвищуючи ефективність 

фізичних тренувань. 

2. У кваліфікованих хокеїстів на траві рівень аеробної продуктивності 

за критеріями Я.П. Пярната (1983) «нижчий за посередній». У зв’язку з цим, 

у процесі фізичної підготовки слід застосовувати вправи, які стимулюють 

аеробні й анаеробні (лактатні) процеси енергозабезпечення. У тренувальних 

заняттях доцільно застосовувати також вправи, які підвищують здатність 

організму протистояти гіпоксії. Про це свідчать результати гіпоксичної 

функціональної проби Генча, які виявилися нижчими за усталені величини 

для спортсменів на 19,3%. Вентиляція легень кваліфікованих хокеїстів на 

траві відповідає нормі. Життєва ємність легень становить 4,57±0,11 л, 

максимальна вентиляція легень – 168,93±7,42 л. Проходження повітря через 

бронхи великого, середнього та малого діаметрів за показниками МОШ25 

(7,08±0,09 л/с), МОШ50 (5,90±0,12 л/с), МОШ75 (3,26±0,11 л/с) та СОШ25-75 

(4,26±0,10 л/с) відповідає нормі. Функціональний стан серцево-судинної 

системи кваліфікованих спортсменів відповідає нормі за показниками типу 

реакції серцево-судинної системи на дозовані фізичні навантаження та 

періодом відновлення ЧСС по їх припиненню. Тип реакції судин за 
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артеріальним тиском на дозовані фізичні навантаження в 94,73% обстежених 

спортсменів виявився нормотонічним. Час відновлення ЧСС після роботи 

потужністю 1 Вт на 1 кг маси тіла становить дві хвилини, а після роботи 

потужністю 2 Вт на 1 кг маси тіла – три хвилини. Загальна й спеціальна 

фізична підготовленість кваліфікованих хокеїстів на траві за тестами 

програми для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ та училищ олімпійського резерву, 

які характеризують стартову швидкість, вибухову силу в умовах виконання 

динамічної роботи, спеціальну витривалість в умовах забезпечення м’язової 

роботи за рахунок лактатних процесів енергозабезпечення, відповідає нормі. 

Результат стрибка у довжину з місця двома ногами – 2,43±0,14 м, бігу 30 м з 

високого старту – 4,24±0,18 с, човникового бігу 180 м – 38,16±0,38 с, 

п’ятикратного стрибка на двох ногах – 12,11±0,17 м.  

3. Складено маршрутну карту застосування методики «ендогенно-

гіпоксичного дихання» з використанням апарата «Ендогенік-01» для 

кваліфікованих хокеїстів на траві, що спрямована на удосконалення фізичної 

підготовленості спортсменів, підвищення функціональних можливостей 

дихальних м’язів, здатності бронхів пропускати повітря у фазі видиху, а 

також стійкості організму до гіпоксії у стані відносного м’язового спокою. 

Зазначену методику використовували перед підготовчою частиною кожного 

тренувального заняття упродовж 24 тижнів. 

4. Застосування в навчально-тренувальному процесі кваліфікованих 

хокеїстів на траві методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» упродовж 24 

тижнів за складеною маршрутною картою поліпшує функціональну 

підготовленість спортсменів. Через 8 тижнів вірогідно зросло середнє 

значення ПАНО (на 4,66%), що свідчить про поліпшення ємності аеробних 

процесів енергозабезпечення. У спортсменів, які у своїх заняттях не 

застосовували методики «ендогенно-гіпоксичного дихання», підвищення 

згаданого показника зареєстровано через 16 тижнів. У кваліфікованих 

хокеїстів на траві основної групи шістнадцятитижневі заняття сприяли 

вірогідному підвищенню потужності аеробних процесів енергозабезпечення 
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за показником VO2max на 5,59%, а у спортсменів контрольної групи – на 

4,11%. Поріг анаеробного обміну за цей період занять у представників 

контрольної групи вірогідно зріс на 12,61%, а у спортсменів основної – на 

15,68%. Слід відзначити, що у спортсменів, які застосовували у своїх 

заняттях методику «ендогенно-гіпоксичного дихання», на відміну від 

хокеїстів контрольної групи, рівень аеробної продуктивності за критеріями 

Я.П. Пярната (1983) підвищився з «нижчого за посередній» до 

«посереднього». Водночас зросла потужність анаеробних алактатних і 

лактатних процесів енергозабезпечення відповідно на 14,19% (р<0,05) і 

7,52% (р<0,05), а ємність анаеробних лактатних процесів енергозабезпечення 

– на 4,32% (р<0,05).  

5. У спортсменів контрольної і основної груп у процесі тренувань 

зросла толерантність до гіпоксії у стані відносного м’язового спокою. Однак 

тренування з використанням методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» 

ефективніше вплинули на здатність організму протистояти гіпоксії. Через 24 

тижні від початку формувального експерименту у хокеїстів на траві основної 

групи, на відміну від представників контрольної групи, вірогідно зросла 

тривалість затримки дихання на вдиху (на 12,54%), що свідчить про 

підвищення порогу чутливості до гіпоксії та гіперкапнії. У спортсменів 

основної групи час затримки дихання на видиху (проба Генча) вірогідно зріс 

через 16 тижнів (на 15,81%), у той час, як у хокеїстів контрольної групи 

вірогідне збільшення цього показника зареєстровано через 24 тижні (на 

18,25%). Свідченням позитивного впливу занять, в яких використано 

методику «ендогенно-гіпоксичного дихання», є також прискорення 

відновлення функції серцево-судинної системи після дозованих фізичних 

навантажень.  

6. Тренувальні заняття за програмою для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ 

та училищ олімпійського резерву з використанням і без використання 

методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» сприяють поліпшенню фізичної 

підготовленості кваліфікованих хокеїстів на траві. У спортсменів 
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контрольної і основної груп упродовж підготовчого та змагального періодів 

річного макроциклу (24 тижні) вірогідно зросли на 4,98% і 6,37% середні 

значення загальної витривалості, на 2,06% і 2,46% – вибухової сили, 

швидкісно-силової витривалості м’язів плечового поясу – на 8,06% і 12,55% 

за тестом «згинання та розгинання рук в упорі лежачи за 1 хв» та на 15,59% і 

19,58% – за тестом «підтягування на перекладині за 1 хв». У спортсменів, які 

у тренувальних заняттях використовували методику «ендогенно-

гіпоксичного дихання», вірогідно поліпшилися показники спеціальної 

фізичної підготовленості за результатами бігу 10 м (на 4,37%) і 30 м (на 

1,66%) з високого старту, а також човникового бігу 180 м (на 1,34%). У 

хокеїстів, які не застосовували методики «ендогенно-гіпоксичного дихання», 

на відміну від спортсменів основної групи, поліпшився лише результат тесту 

«біг 10 м з високого старту» (на 3,21%, р<0,05).  

7. Тренувальні заняття за програмою для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ 

та училищ олімпійського резерву сприяють поліпшенню функції дихальних 

м’язів, про що свідчить збільшення об’ємних показників апарату 

зовнішнього дихання. У спортсменів контрольної групи життєва ємність 

легень зросла на 8,02%, а основної – на 7,48%, резервний об’єм вдиху – на 

7,55% і 8,02%, резервний об’єм видиху – на 7,80% і 6,08%, життєва ємність 

легень на вдиху – на 7,80% і 8,54%, життєва ємність легень на видиху – на 

7,59% і 7,87%, максимальна вентиляція легень – на 9,05% і 8,46% відповідно. 

На відміну від спортсменів контрольної групи, у хокеїстів основної групи 

зросли і середні значення швидкісних показників функції зовнішнього 

дихання. Середнє значення форсованої життєвої ємності легень зросло на 

4,45% (р<0,05), об’єм форсованого вдиху за першу секунду – на 4,92% 

(р<0,05), миттєвої об’ємної швидкості проходження повітря на рівні середніх 

бронхів – на 1,32% (р<0,05), що вказує на поліпшення проходження повітря 

на ділянці бронхів середнього діаметра. 
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Додаток А 

Комплектуючі апарату «Ендогенік-01» 

 

1 – корпус; 

2–  аерозольна камера; 

3 – кришка; 

4 – поплавці різних розмірів; 

5 – ковпачок; 

6 – дихальний патрубок; 

7 – шприц, для дозування води в апараті. 

 

 

1 

2 

 3 
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4 

7 
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Додаток Б 

Послідовність складання апарату «Ендогенік -01» 

 

Аерозольну камеру (2) з’єднували з кришкою (3) апарату 

до упору. 

 

 

 

 

Зібрану аерозольну камеру (2) в комплексі з кришкою (3) 

з’єднували з корпусом (1) таким чином, щоб бокові пази 

на пояску кришки співпадали з пазами корпуса.  

 

 

 

 

 

 

 

У поплавкову камеру, яка знаходиться на кришці, 

вкладали попередньо вибраний за розміром поплавець 

(4). 

 

 

 

 

 

Поплавкову камеру щільно до упору закривали 

ковпачком (5). 
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 Шприцем (7) через центральний патрубок, який 

знаходиться на аерозольній камері (2), наливали в 

корпус (1) необхідну кількість води, об’єм якої 

вказаний у «маршрутній карті». 

 

 

 

 

 

 

Дихальний патрубок (6) щільно до упору з’єднували з 

центральним патрубком аерозольної камери (2) таким 

чином, щоб було зручно спостерігати за переміщенням 

поплавця у поплавковій камері. 

 

 

 

 

 

 

 

Апарат у зібраному вигляді 
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