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Анотація. У статті розглянуто доцільність використання та впливу ударних і відновлювальних мі-

кроциклів базового мезоциклу на динаміку спеціальної працездатності лижників-перегонців. Визначено 
найраціональніші шляхи співвідношення різної інтенсивності, підвищення спеціальної працездатності та 
створення умов для реалізації набутих фізичних якостей у конкретних обставинах змагальної діяльності. 
Застосування схеми комплексних засобів відновлення в навчально-тренувальному процесі лижників-пере-
гонців дозволило виявити значні зміни в показниках спеціальної працездатності та функціонального стану 
організму. 
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Постановка проблеми. Зростання спортивних досягнень вимагає подальшого вдоско-
ншіення процесу підготовки лижників-перегонців. У цьому аспекті особливого значення на-
буває оптимізація структури і змісту основних ланок тренувального процесу [3,4, 10]. Це зу-
мовлює особливу актуальність побудови тренувальних програм базових мезоциклів, які за-
безпечують суттєве підвищеня рівня спортивної працездатності і функціональних можливо-
стей організму лижника [1,7]. 

Дослідження виконано згідно зі Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фі-
зичної культури і спорту на 2011-2015 рр. за темою 2.5 «Удосконалення тренувального про-
цесу в зимових видах спорту». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних джерел дозволив вия-
вити особливості побудови тренувальних програм базових мезоциклів спортсменів-лижників, 
які характеризуються різноманітністю засобів, великих за обсягом та інтенсивністю наванта-
женням, широким застосуванням занять з підвищеною інтенсивністю навантажень [1,3,4, 5, 8]. 

Однак спеціальних досліджень щодо визначення впливу тренувальних навантажень ба-
зового мезоциклу на динаміку спортивної працездатності лижників, визначення раціональної 
структури тренування лижників-гонщиків на етапі безпосередньої підготовки до змагань є не 
багато. 

Мета дослідження - вивчити особливосі прояву спортивної працездатності лижників-
[перегонців при виконанні тренувальних навантажень базового мезоциклу. 

Завдання дослідження: 
1. Виявити оптимальні співвідношення тренувальних навантажень спрямованих на 

[виховання загальної і спеціальної фізичної витривалості лижників-перегонців. 
2. Установити рівень спеціальних показників раціонального чергування тренуваль-

шх зайнять різної спрямованості в базовому мезоциклі. 
3. Визначити динаміку спортивної працездатності та функціональних можливостей 

Організму спортсменів лижників. 
Методика дослідження. При розв'язанні цієї проблеми основна увага приділялася вияв-

иеню оптимальної послідовності застосування в мезоциклі навантажень, спрямованих на ви-
конання загальної і спеціальної витривалості лижників-перегонців. В першому випадку були 
заплановані великі за обсягом тренувальні навантаження (15/20 км) при ЧСС 140 ± 10 уд/хв. 
У другому випадку застосували середні за обсягом навантаження 160 ±10 уд./хв. 

Запропонована методика навантажень обумовлює побудову ударних і відновлюваних 
йікроциклів. 

Тренувальна програма ударних мікроциклів передбачала проведення в 1-й, 2-й, 4-й, 5-й 
дні дворазових занять, перше з яких було основним, а друге - додатковим. Основі заняття мі 
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етили навантаження, спрямовані на виховання спеціальної витривалості, а в додаткові - малі 
(3-5 км) і середні (4-6 км) за обсягом тренувальні навантаження, спрямовані на виховання си-
лової і швидкісної витривалості. На 3-й і 6-й тренувальний день планувались відповідно маті 
(10-15 км) навантаження, спрямовані на виховання загальної витривалості. У тренуванні 7-го 
дня був запланований активний відпочинок (ігри, ЗФП). 

У відновлюваних мікроциклах два тренувальні заняття проводилися також у 1-й, 2-й, 4-
й, 5-й дні. При цьому на основних заняттях 1-го, і 4-го тренувальних днів планували наванта-
ження, аналогічно до ударних мікроциклів, а в 2-й і 5-й дні - навантаження, спрямовані на ви-
ховання загальної витривалості. Додаткові заняття 2-го і 5-го днів, а також у 3-й і 6-й дні мі-
кроциклів містили малі за обсягом (10-15 км) тренувальні навантаження для виховання за-
гальної витривалості. У 7-й день мікроциклу планувався активний відпочинок. 

Різні сполучення ударних і відновлюваних мікроциклів викликали потребу в побудові 
трьох варіантів базового мезоциклу. 

У першому варіанті на початку мезоциклу виконувалися відновлювальні тижневі мікро-

• 1 
• 2 
• З 
• 4 

1 вар. 2 вар. З вар. 

Рис 1. Чергування мікроциклів різної спрямованості в базовому мезоциклі 

Умовні позначення: чорні стовпчики - ударні мікроцикли; 
білі - відновлювальні мікроцикли. 

У другому варіанті передбачалося чергування ударних і відновлюваних мікроциклів, 
при цьому першим виконувався відновлюваний мікроцикл. 

Третій варіант характеризувався тим, що відновлювальні мікроцикли планувалися на 
початку та в кінці мезоциклу. 

Ефективність варіантів тренувальних програм базових мезоциклів оцінювали за показ-
никами педагогічних тестів і динаміки відновлення ЧСС після використання контрольних 
завдань. 

У роботі використовували такі педагогічні тести подолання 150-метрового підйому на 
лижах стрімкістю 5—7° з реєстрацією часу проходження й кількості кроків і п'ятиразове про-
ходження контрольного відрізку 1500 м. з максимальною швидкістю. Фіксувався час у зада-
ному режимі та загальний час роботи. Окрім цього, проводили медико-біологічні досліджен-
ня, які містили реєстрацію ЧСС у періоді відновлення після виконання контрольних тестів. 

Для вирішення цього питання було організовано три групи по 10 осіб рівноцінні за фун-
кціональними можливостями. 

Результати дослідження дозволили виявити зони пониженої, фонової та високої пра-
цездатності. 

Зона пониженої працездатності характеризувалася зниженням результатів на 2 % порі-
вняно з вихідними даними на початку мезоциклу. Зона фонової працездатності визначалася 
відхиленням показників від вихідних у межах ± 2%. 
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Зона високої працездатності характеризувалася значним підвищенням показників кон-

трольних тестів - до 102 %. 
За результатами досліджень, зона пониженої працездатності спостерігалася після ви-

конання усіх тренувальних програм. 
Час проходження 3-кілометрової дистанції, який свідчить про рівень прояву спеціальної 

витривалості, погіршився порівняно з вихідним у першому варіанті на 4,14 % (р<0,01), у дру-
гому- на 2,54 % (р<0,05), у третьому - на 2,21 % (р<0,05). Крім цього, виявлено сповільнений 
хід відновлюваних процесів. Величина ЧСС до 4-ї хв відновлення в першому варіанті ста-
новила 68,27 %, у другому - 67,63 % і в третьому - 66,83 % від показника, зареєстрованого в 
перші секунди відновлення. 

Зона фонової працездатності, тривалість якої в усіх варіантах була в межах 4 - 5 днів, 
виявилася перехідною між пониженою та високою. 

Згодом виявлено поліпшення показників, які розташувалися в зоні високої працездатно-
сті. Так, при проходженні 3-кілометрової дистанції результати підвищилися в 1-му варіанті на 
6,34 % (р<0,01); у ІІ-му - на 4,84% (р<0,01); у ІІІ-му - на 3,96 % (р<0,01). Одночасно відзначе-

; но більш швидке відновлювання організму спортсменів. Поряд із цим виявлено й різну трива-
лість збереження високої працездатності, що обумовлено послідовністю, тривалістю і харак-

і тером заданого в мезоциклі навантаження. Зона високої працездатності тривала 10-13 днів в 
1-му варіанті, 6-9 - в ІІ-му варіанті та 4-6 днів - у ІІІ-му. 

У проведених дослідженнях планування впродовж перших двох мікроциклів (І варіант 
базового мезоциклу) переважно більших за обсягом навантажень, спрямованих на виховання 
загальної витривалості, дозволило створити необхідні умови дтя ефективного виконання ін-
тенсивних навантажень у другій половині мезоциклу (рис 2). 

Рис.2. Динаміка спеціальної працездатності після виконання 
різних варіантів базового мезоциклу 

Умовні позначення: 1 - зона високої працездатності; 
2 - зона зниженої працездатності; 
3 - зона відновлення. 

Потрібне сполучення тренувальних навантажень хоча й виявило довшу тривалість від-
новлювальних процесів, однак дозволило забезпечити значне підвищення спеціальної праце-
здатності лижників-перегонців. 

Висновки: 
1. Різне сполучення ударних і відновлювальних мікроциклів у діапазоні базового ме-

зоциклу обумовлюють неадекватний рівень прояву спеціальної працездатності лижників-пе-
регонців, який характеризується зонами пониженої., фонової та високої працездатності. 
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2. Послідовність і значна тривалість навантажень різної спрямованості визначає сту-
пінь вираження та тривалість прояву встановлених зон спортивної працездатності. 

3. Найбільший тренувальний ефект проявився у значному і стабільному підйомі спо-
ртивної працездатності при виконанні варіанту базового мезоциклу, який передбачав почер-
гове виконання ударних і відновлювальних мікроциклів. 

Перспективи подальших досліджень. Подальше дослідження слід спрямувати на ви-
вчення й побудову тренувальних мікроциклів основної ланки планування тренувального 
процесу. 
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ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК БАЗОВОГО МЕЗОЦИКЛА НА ДИНАМИКУ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 

Василий КРУПСКИЙ, Любомир ЗУБРИЦКИЙ, Юрий БАЙЦАР 

Львовский государственый университет физической культуры 

Аннотация. В статье рассмотрена целесообразность использования и влияния ударных и восстанавливаю-
щих микроциклов базового мезоцикла на динамику спортивной работоспособности лыжников-гонщиков. Опре-
делены найболее рациональные пути соотношения работы разной интенсивности, увеличения специальной рабо-
тоспособности и создания условий для реализации приобретенных физических качеств конкретных условий со-
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ревновательной деятельности. Применение схемы комплексных восстановительных средств в учебно-тренирово-
чном поцессе лыжников-гонщиков дают возможность определить, что у них произошли значительные изменения 
в показателях специальной работоспособности и функционального состояния организма. 

Ключевые слова: ударные, восстанавливающие микроциклы, мезоцикл, нагрузка, выносливость, интен-
сивность. 

INFLUENCE OF TRAINING BASE MESOCYCLES LOADS 
ON DYNAMICS OF SKIS RACERS SPECIAL WORKING CAPACITY 

Vasyl KRUPSKYI, Lubomyr ZUBRYTSKYI, Yurij BAITSAR 

Lviv State University of Physical Culture 

Abstract The author considered expedience of use and influencing shock and reconstruction of the base mesocy-
cles on dynamics of skiers sporting capacity. Article considers the questions about identification of the most rationale wa-
ys up work correlation of different intensity, increase of skiers special working capacity and creation of conditions for 
realization of physical qualities and skills being obtained under certain of competition activities. 

The application of chart of complex restoration facilities in the training of skiers enables to define that the consid-
erable changes in indexes of the special capacity and functional state of organism ware happened in it. 

Key words: shock and reconstruction microcycles, intensity, loading, training, skiers. 


