
Визначена теоретична і практична доцільність контролю, аналізу та використання 
тематичних параметрів переміщення руківки лука під час та після виконання пострілу з 

лука. Окреслені шляхи підвищення ефективності функціонування системи “лучник-лук” на 
:-снові мінімізації модуля амплітуди та часової затримки початку дії збиваючих складових 
вектору переміщення (прискорення) руківки. у

Задача підбору параметрів лука для досягнення високих результатів стрільби з лука з 
врахуванням індивідуальної майстерності лучника зводиться до варіаційної 
: агатопараметричної задачі пошуку глобального екстремуму оптимізуючого функціоналу. 
Процедуру побудови цільової функції з врахуванням особливостей антропотехнічної 
.•'.стеми “лучник-лук” доцільно будувати на основі застосування математичного апарату 
адаптивного моделювання.
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THEORETICAL AND METHODICAL ASPECTS OF CONTROL AND KINEMATICS 
PARAMETERS ANALYSIS IN SYSTEM “ARCHER-BOW”

BOGDAN VINOGRADSKIY
Lviv State Institute o f  Physical Culture

Mathematical approach to the optimization of antropotechnical systems in sport on the 
.-.ample of the systems “bow-archer” is considered. The task of bow parameters choosing for 
reaching high results skill is reduced to multiparametres task of searching global extremum of 
:?timum functional. The process of target function construction taking into account 
-"'.ropotechnical system peculiarities on the basis of mathematics apparatus of adoption modeling 
-'ing, statistics method, factors analysis is examined.

In the simplest case energetic criteria of optimization, which is represented by the group of 
ixelerometrical component vibrations of the bow after arrow’s start is analyzed. Optimization is 
rrovided by empire choosing of bow’s parameters. The advantages, restrictions and ways of 
rejection of such procedure are examined.

This approach can be used for optimization of antropotechnical system in sport.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЮНИХ ГІМНАСТІВ

ОЛЕНА ВЛАСЮК

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Серед багатьох видів спорту гімнастика вирізняється, насамперед, неприродністю 

видів і форм вправ. Гімнастичні вправи -  цілковито незвичайний вид рухової діяльності
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 305
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людини. Якщо не брати до уваги обмежено і специфічно застосованих в гімнастиці ходи та 
бігу, то, взагалі, рухова діяльність розвивається в досконало штучних умовах, визначена 
конструкцією застосованих приладів.

Постійний зріст досягнень в спортивній гімнастиці потребує пошуку нових, більі_ 
ефективних форм, засобів та методів підготовки спортсменів. Це пред'являє більш висок 
вимоги до рівня фізичних якостей, технічної підготовки спортсменів і передбачає 
підвищення інтенсивності тренувального процесу.
Аналіз науково-методичної літератури показав, що дане питання вивчено недостатньо. Ря 
авторів у своїх роботах розкривають проблему удосконалення фізичної і спеціальне' 
підготовки гімнастів високої кваліфікації [1; 2].Однак, мало уваги приділяється питання/ 
планування навантажень для юних гімнастів.

У зв'язку з вищесказаним, метою нашої роботи був пошук та впровадження 
навчально-тренувальний процес юних гімнастів спеціальної методики, яка спрямована нг 
підвищення рівня розвитку фізичних якостей для досягнення високої спортивне' 
майстерності.

Основні завдання дослідження: визначення рівня розвитку основних рухових якосте - 
гімнастів та вивчення адаптації організму до фізичних навантажень різної інтенсивності.

Для проведення експерименту були створені дві групи: перша -  експериментальна. 
яку входило дві підгрупи (діти 7-8 років І юн. -  III розряду і діти 9 років II розряду), друга -  
контрольна, в яку також входило дві підгрупи. Загальна кількість досліджених, що пройшл 
тестування перед основним експериментом, складала 50 спортсменів.

Тестування рівня розвитку рухових якостей на основі контрольних норматив 
загальноприйнятих в гімнастиці і медико-біологічних тестів, які включали оцінг- 
працездатності по пробі Руф'є та реакцію організму на навантаження різної інтенсивності 
допомогою ЧСС, АТ, дало можливість визначити рівень загальної та спеціальної фізич:-: 
підготовленості досліджених, а також рівень їх працездатності. На основі оцінок змагальн 
діяльності ми визначили рівень спортивної майстерності кожного з досліджених.

В навчально-тренувальний процес гімнастів експериментальної групи ми впровадк. 
методику, яка включала комплекс нестандартних вправ динамічного і статичного характег 
які сприяють комплексному розвитку сили та гнучкості всіх відділів хребта і комплексно V 
розвитку витривалості та швидкісно-силових якостей. Вправи здійснювались 5 разів ; 
тиждень в кінці основної частини тренувального заняття в підготовчий період.

Порівняльний аналіз виконаного дослідження фізичної і спеціальної підготовки н. 
основі даних тестування на початку і після експерименту показав, що вірогідної різний ї 
контрольній групі не виявлено (Р > 0,05).
В експериментальній групі відбулося найбільш значне збільшення показників впр_- 
динамічного характеру в порівнянні з вправами статичного характеру (таблиця 1).

Таблид?

Спортивні нормативи гімнастів 7-8 років в контрольній та експериментальній групаї
до та після експерименту (в балах)
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Спортивні нормативи
Контрольна група Експериментальна група

До експерименту Після експерименту До експерименту Після
експеримент.

Біг 20 м 9,4 ± 0,4 9,5 ±0,15 9,2 ± 0,2 9,7 ± 0,2
Стрибок у довжину 9,3 ± 0,4 9,3 ± 0,3 9,5 ± 0,2 10 ± 0
Підтягування у висі 7,5 ± 0,08 7,7 ±0,15 7,6 ± 0,6 8,2 ± 0,3

Віджимання в упорі на 
брусах 8,6 ±0,15 8,7 ±0,15 8,6 ±0,5 9,1 ±0,01

Піднімання ніг на 
гімнастичній драбині 8,7 ± 0,6 8,9 ±0,4 8,6 ±0,5 9,1 ±0,4
Кут в упорі на брусах 9 ±0,3 9,1 ±0,3 8,9 ± 0,8 9,3 ± 0,7

Г нучкість (міст) 9,6 ±0,15 9,7 ± 0,2 9,6 ± 0,3 9,9 ± 0,5
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Спортивні нормативи гімнастів 9 років в контрольній та експериментальній групах до
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та після експерименту (в балах)
Спортивні
нормативи

Контрольна група Експериментальна група

До експерименту Після експерименту До експерименту Після
експерименту

Біг 20 м 9 ±0,5 9,1 ±0,4 9,5 ± 0,4 9,8 ± 0,3
Стрибок у довжину

9,5 ± 0,2 9,6 ± 0,02 9,7 ± 0,4 9,9 ± 0,3
Підйом силою на 

кільцях
8,2 ± 0,9 8,4 ± 0,8 8,2 ± 0,7 8,5 ± 0,6

Спічак 7,5 ± 1,2 7,7 ± 1,1 7,1 ±0,9 7,5 ±0,86
Горизонтальний вис 

ззаду
4,2 ± 0,5 4,4 ± 0,4 3,9 ± 0,3 4,3 ± 0,4

Високий кут на 
брусах

7,9 ± 1,1 8 ± 1,1 8, ± 1,04 8,2 ± 0,9

Стійка силою на 
кільцях

7,6 ± 1,04 7,9 ± 1,04 7,6 ± 0,95 8,2 ± 0,8

Гнучкість (міст) 9,4 ± 0,04 9,5 ± 0,3 9,5 ± 0,2 10 ± 0

Тік, наприклад, " кут в упорі на брусах" (гімнасти 7-8 років) -  вправа статичного характеру, -
і.рогідності зміни показників не виявлено (Р > 0,05), а " піднімання ніг на гімнастичній 
ігабині вправа динамічного характеру, - вірогідність приросту показників Р < 0,01. Це 
■: дснюється тим, що організм дітей молодшого шкільного віку активніше сприймає вправи 
- - розвиток динамічної сили, ніж вправи на розвиток статичної сили [3].

За даними медико-біологічного тестування ми встановили, що в результаті 
т введеного експерименту показники працездатності по пробі Руф'є в експериментальній 

~гупі вірогідно збільшились (Р < 0,05) (Табл.2).
Таблиця 2

Оцінки змагальної діяльності гімнастів 7-8 років до та після педагогічного
експерименту (в балах)

лазва приладу
Контрольна група Експериментальна група

Д о  експерим енту П ісля експерим енту Д о  експерим енту Після експерим енту
: - з л і  вправи 9,1 ± 0 ,1 9 ,2  ±  0,2 8 ,6  ±  0 ,2 9,1 ± 0 ,0 5

Кінь-махи 9 ,2  ± 0 ,1 9 ,3  ±  0,4 9 ,0  ± 0 ,1 9,3 ±  0 ,08
Ж ердина 9 ,4  ±  0 ,08 9,5 ±  0 ,07 9,1 ± 0 ,1 3 9 ,5  ±  0 ,08

Бруса 9,2 ± 0 ,1 9 ,3  ± 0 ,1 9,1 ± 0 ,1 9 ,4  ± 0 ,1
Кільця 8,9 ± 0 ,1 9,3 ± 0 ,1 9 ,0  ±  0 ,07 9,1 ± 0 ,0 5

‘-■-орний стрибок 8,9 ± 0 ,1 9 ,0  ± 0 ,1 5 9 .2  ± 0 ,1 9 ,6  ±  0 ,06
Сума балів 54 ,8  ±  0,3 55 ,6  ±  1,1 54,5  ±  0 ,6 5 6 ,0  ±  0 ,3

пінки змагальної діяльності гімнастів 9 років до та після педагогічного експерименту
____________________(в б а л а х ) ________________________________

Контрольна група Експериментальна група
--ізва приладу

Д о  експерим енту Після експерим енту Д о  експерим енту Після експерим енту
В и ьн і вправи 8,6 ± 0 ,3 8 ,8  ±  0,2 8 ,7  ±  0 ,45 9,1 ± 0 ,3

Кінь-махи 8,5 ±  0,3 8 ,7  ±  0 ,2 8 ,8 ±  0 ,4 9 ,4  ± 0 ,1
Ж ердина 8,9 ± 0 ,1 9 ,2  ±  0 ,07 8 ,9  ±  0 ,22 9 ,4  ±  0 ,04

Бруса 8,8 ±  0,2 8 ,9  ±  0 ,2 9,1 ±  0 ,22 9,5 ± 0 ,1
Кільця 9,0  ±  0,2 9 ,4  ±  0 ,2 9 ,3  ± 0 ,1 3 9,5 ± 0 ,1

т гний стрибок 9 ,0  ±  0 ,4 9 ,2  ±  0 ,2 9 ,3  ±  0 ,27 9 ,6  ±  0 ,04
Сума балів 52 ,9  ±  1,0 54,2  ±  0 ,9 53 ,5  ±  1,16 55 ,0  ±  0,7

В таблиці показані оцінки змагальної діяльності досліджених контрольної та 
а.. ериментальної груп до та після експерименту. Ми визначили, що в контрольній групі 
»  -и в оцінках за виконання вправ на приладах невірогідні (Р > 0,05). В експериментальній 
т  - відбулося вірогідне підвищення оцінок за роботу на приладах (Р < 0,05), крім оцінок за
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виконання комбінації на кільцях (Р > 0,05). Певно, це свідчить про недостатні.." 
використання в експериментальному комплексі вправ для розвитку сили верхньо 
плечового поясу.

Слід визначити, що систематичне застосування експериментальних вправ сприял 
основному вірогідним змінам показників підгрупи дітей 7-8 років.

(І юн. -  III розряд). На наш погляд це обумовлено тим, що рівень треновано-, 
гімнастів II розряду вищий, ніж у гімнастів І юн. -  III розряду, отже їх організм потре'' 
більшого навантаження.

Результати досліджень, свідчать про те, що запропонована методика нестандартно 
вправ дозволяє ефективно збільшити рівень фізичних якостей і спортивної майстерно.- 
юних гімнастів, а також є одним із засобів інтенсифікації тренувального процесу.
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THE YOUNG GYMNASTS' TRAINING PROCESS ORGANISATION
OLENA VLASYUK

Dniepropetrovsk State Institute o f Physical Culture and Sport
This paper is devoted to the problem of increase of the training process intensity by m;-r. 

of introduction of nonstandard exercises influencing the increase of physical fitness showing sz 
the young gymnasts' sporting skill level.

ERGOMETRYCZNA ANALIZA REKORDOW W BIEGOWYCH KONKURENCJACE
LEKKO ATLETY CZN YCH

ЕРГОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИХ РЕКОРДІВ У БІГОВИХ
ВПРАВАХ

TOMASZ GABRYS

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Energia zachodzcych w organizmie czowieka procesow metabolicznych moe bezpc-. er 

przejawia si w wyezerpaniu zapasow substratow і nagromadzeniu produktow rorr. an. 
zwi kszeniu produkcji ciepa (strat energii) oraz wykonywaniem pracy zewn trznej. W ргзхг r  
cyklicznych dyscyplin sportu, w ktorych s rejestrowane parametry zewn trznie wykonywane prac| 
(np. dugo, szybko lub czas pokonania dystansu) zgromadzono materia faktograf. :~ 
charakteryzujcy zmiany poziomu wydolnoci beztlenowej sportowcow zachodzce pod wr - .— 
doskonalenia warunkow treningu (Gabry 2000). Rozwoj adaptaeji w procesie treningu prze: . p  
zgodnie z zasad „obcienie-efekt”. Charakterystycznym jest zatem dla pierwszych e'^: - 
wprowadzenia nowej metody treningu przyrost rezultatow sportowych, nast pujey szyb«.—. 
„skokami”, po ktorym nast puje spowolnienie tempa wzrostu rekordowych wynikow, post г _ .r 
stopniowo w miar wyezerpania si adaptacyjnych rezerw organizmu (Wokow, Sokunowa 2 ■ ■ . 
Post p w poziomie uzyskiwanych rezultatow jest zatem warunkowany tworzeniem і rozwcyan 
nowych niestandardowych metod, ktore b d w stanie wzmoc odpowied adaptacyjnych re iu p  
organizmu na stosowane rodki treningowe. Na podstawie analizy rekordowych rezultatc - » 
konkurencjach sportowych, , istnieje moliwo wyznaczenia momentow krytycznych w roz»: - 
wybranej konkureneji odpowiadajcych zmianom dominujeej metody treningowej oraz okre c 
kierunku dalszego rozwoju aktualnie wiodcych koncepcji szkoleniowych (Popow 1998).

Celem bada, byo dokonanie oceny efektywnoci stosowanych rodkow і metod treningc .i  
ukierunkowanych na rozwoj adaptaeji wysikowej sportowca w zakresie wydolnoci beztlenow e;

Materia і metody bada
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