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Анотація. Представлено результати дослідження впливу комплексу засобів, спрямованих на корек-
цію стану систем організму бігунів-спринтерів, що забезпечують високий рівень спеціальної працездатно-
сті. Матеріал дослідження – показники вимірювання параметрів психічного стану, нервово-м’язового апа-
рату та центральної нервової системи у двох групах бігунів на короткі дистанції (n=14) високої кваліфіка-
ції під час навчально-тренувальних зборів. Аналіз результатів виявив корисну перевагу використання ком-
плексу засобів відновлення працездатності організму спринтерів основної групи після тренування перед 
звичайним відпочинком у контрольній групі. 
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Актуальність. Тренування спринтера є творчим процесом, сутність якого – уміле поєд-
нання різних за характером і спрямованістю складових навантаження для набуття організмом 
спортсмена стану високої працездатності. Це зумовлює використання специфічних наванта-
жень граничного об’єму й інтенсивності. Спринт характеризується стислими часовими рам-
ками змагальної і тренувальної діяльності, що потребує сумлінного виконання запланованої 
фізичної роботи. Порушення цього складного процесу, за рахунок скорочення часу відпочин-
ку між навантаженнями, негативно впливає на динаміку підготовленості бігуна, не зважаючи 
на можливі й позитивні зрушення [4; 5]. Однак нівелювати ушкоджувальний вплив такої 
стратегії підготовки можливо за умов своєчасного використання дозованих засобів підви-
щення працездатності, спрямованих на активізацію або релаксацію функцій організму бігунів 
(А.Н. Буровых, 1982; Л.Ц. Иоффе, 1984; О.М. Мирзоев, 2004). Тому актуальність проблеми 
відновлення працездатності є незаперечною в умовах скорочення часу відпочинку між наван-
таженнями і зростанням їх параметрів [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зараз ведеться пошук оптимальних форм 
відновлення кваліфікованих спортсменів (Н.Д. Граевская, 2004; О.С. Коган, 2005 та ін.). Пріо-
ритетним напрямком у дослідженнях є розробка комплексних методик відновлення спорт-
сменів (О.М. Ільяшенко, 1999; Ю.Ф. Курамшин, 2002; В.Д. Кряжев, 2003; Л.Г. Станкевич, 
2007; Г.Б. Бардамов, 2008; Д.А. Таратинский, 2011; Н.В. Анкудинов, 2012). Актуальним на-
прямком є використання вібровпливів, засобів, що впливають на електричний стан повітря; 
звукової релаксації за принципом музично-раціональної терапії [1]. На жаль, лише деякі ро-
боти присвячено дослідженням засобів впливу на працездатність спринтерів на оперативному 
та поточному етапах (Ель Фарран Салах, 1998; В.Є. Виноградов, 2001, Е.Ю. Барабакина, 
2013). Залишається нерозробленим питання про використання засобів глобального впливу 
(крім традиційних) на процеси відновлення в організмі бігунів. Викладене вище зумовило на-
прям поточного дослідження. 

Дослідження проводиться згідно зі Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері 
фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр. Харківської державної академії фізичної культу-
ри за темою «Моделювання техніко-тактичних дій кваліфікованих спортсменів у плаванні та 
швидкісно-силових дисциплінах легкої атлетики», № державної реєстрації 011U000191. 

Мета дослідження – аналіз динаміки оперативного та поточного функціонального стану 
спринтерів за умов використання комплексу засобів відновлення працездатності організму. 

Завдання дослідження: 
1. Оцінити вплив комплексу засобів відновлення працездатності організму спринте-

рів у загальнопідготочому та спеціальнопідготовчому періодах тренування. 
2. Порівняти вплив комплексу засобів відновлення працездатності спринтерів в умо-

вах використання тренувальних навантажень різної величини. 
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Організація дослідження. Дослідження проводилося в рамках загальнопідготовчого 
(ЗПНТЗ; 10 днів) та спеціальнопідготовчого (С-ПНТЗ; 14 днів) навчально-тренувальних збо-
рів збірної команди України з легкої атлетики. Спортсмени мали високу кваліфікацію (КМС–
МСМК) та були розподілені на дві групи : контрольна (КГ; n=7) та основна (ОГ; n=7). 

Заходи, спрямовані на відновлення працездатності організму спортсменів, передбачали 
душі, перлові, вуглекислі ванни, масаж, плавання в басейні, сауну, грязетерапію. 

Упродовж навчально-тренувальних зборів у основній групі застосовувався комплекс до-
даткових засобів відновлення працездатності організму спортсменів. Проводилися процедури 
на спірально-вихровому енерготренажері, із прослуховуванням спеціальних музичних компо-
зицій. У приміщенні працював іонізатор повітря. Процедури проводили відразу після вечір-
нього тренування. Масаж на енерготренажері складався з чотирьох позицій на тренажері три-
валістю 3 хвилини кожна. Під час процедури спортсмен слухав спеціальну музику – «Релак-
сація». Спортсмен також міг використовувати додаткові позиції за своїм бажанням, але не бі-
льше ніж три. Під час проведення процедури в кімнаті працював іонізатор повітря. Загальний 
час проведення процедури становив не більше ніж 30 хвилин. 

Показники, що характеризують функціональний стан бігунів, фіксувалися в основній 
групі після використання комплексу засобів відновлення працездатності та в контрольній гру-
пі після вільного відпочинку такої самої тривалості, а також упродовж навчально-тренуваль-
них зборів в обох групах. 

Методи дослідження: опитування (опитувальники САН та Спілберга); тестування (стри-
бок угору за Абалаковим, тест Люшера); міотонометрія (амплітуда тонусу); реакціометрія 
(швидкість реакції на простий світловий і звуковий подразник) [2]. 

Отримані результати були оброблені за допомогою пакета статистичних програм 
STATISTICA. Визначалася достовірність відмінностей, отриманих результатів за допомогою 
критерію Стьюдента та критерію Вілкоксона. 

Результати дослідження та їхнє обговорення. Спроба визначення оперативного й по-
точного функціонального стану організму спринтерів під час навчально-тренувальних зборів 
під впливом навантажень різного характеру була підставою для оцінювання дії засобів після 
тренувального впливу на процеси відновлення працездатності бігунів. 

Так у контрольній групі з підвищенням тренувального навантаження достовірно погір-
шувався тонус м’язів ніг (табл. 1). 

В основній групі значно змінилися під час  дослідження показники тонусу м’язів перед-
ньої поверхні стегна (погіршився), швидкості простої рухової реакції на світло та стрибка вго-
ру (поліпшилась) до періоду спеціальної підготовки (табл. 2). Порівняння результатів вимі-
рювання, отриманих під час обох зборів, після використання комплексу засобів відновлення 
виявило достовірне поліпшення часу реакції на світловий подразник та погіршення тонусу 
м’язів ніг (табл. 2). 

Аналіз показників дослідження на С-ПНТЗ (табл. 1; 2) виявив таке: у контрольній групі, 
за умов звичайного відпочинку після тренування, та в основній групі, після використання 
комплексу засобів відновлення працездатності, не відбулося значних змін у показниках не-
рвово-м’язового апарату – показники вимірювань були нижчими, ніж до тренування. Однак 
швидкість рухової реакції на світловий і звуковий подразник досягала дотренувального рівня. 

Самопочуття, активність, настрій і тривожність під час дослідження істотних коливань не 
мали та були на задовільному й високому рівнях. Однак в ОГ під час ЗПНТЗ достовірно знижу-
валася тривожність спортсменів після використання комплексу засобів відновлення. Для оціню-
вання стану процесу відновлення працездатності було порівняно результати вимірів до трену-
вання та після використання комплексу засобів відновлення або звичайного відпочинку після 
тренування під час НТЗ (табл. 3). Виявлено, що тонус м’язів задньої поверхні стегна та загальна 
активність були достовірно вищими в основній групі до початку тренування на ЗПНТЗ. На С-
ПНТЗ вищими в ОГ виявились показники тонусу м’язів литки, стрибок вгору, коефіцієнт вегета-
тивного балансу. Такі ж результати спостерігали після порівняння показників вимірювань після 
відпочинку в КГ і після використання комплексу засобів відновлення працездатності в ОГ. 
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Таблиця 1 
Показники вимірювань у контрольній групі (n=7) 

 

 
 

Примітки: ЗПНТЗ – загальнопідготовчий навчально-тренувальний збір; С-ПНТЗ – спеціальнопідготовчий навчально-тренувальний збір;  
КВБ – коефіцієнт вегетативного балансу; АН – відхилення від аутогенної норми; ОТ – особистісна тривожність;  
СТ – ситуативна тривожність]. 

Таблиця 2 
Показники вимірювань в основній групі (n=7) 
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Таблиця 3 
Порівняння показників вимірювань у групах спортсменів 

(ОГ – n=7; КГ – n=7) 
 

 
 

Висновки: 
1. Отримані дані свідчать про наявність значних коливань фізичного стану спринтерів 

під час тренування залежно від характеру навантаження. Використання великих за обсягом 
навантажень погіршує тонус м’язів ніг, але призводить до набуття спортсменом високого рі-
вня працездатності, про що свідчить поліпшення рухової реакції та висоти стрибка вгору. Цей 
динамічний процес слід вважати позитивним. 

2. Різниця вимірюваних параметрів виявила позитивний вплив комплексу засобів тер-
мінової корекції процесів відновлення в організмі за рівності інших умов у групах спринтерів, 
що досліджувалися. Отримані дані не мають протиріч із дослідженнями (С.П. Сарычев, 
A.B Никандров, 1973; D.J. Oborne, 1981; Н.Н. Захарова, 1985; Г.И. Герасимович, 199; Т.Н. Ма-
ляренко, 2000; J. Rittweger, 2001; M. Cardinale, 2003; В.Н. Цветков, 2004; С.В. Шушарджан, 
2003; 2008; D.J. Cochrane, 2005; Т. Kvorning, 2006; W.E. Amonette; M.G. Bemben, 2008; J. He-
nonen, 2008; А.М. Єфременко, 2013) щодо окремого впливу складових комплексу засобів від-
новлення на працездатність людей, що виконують важку фізичну працю. 

Перспективи подальших досліджень. Далі заплановано апробування комплексу засо-
бів відновлення працездатності організму в підготовці кваліфікованих бігунів спринтерів про-
тягом макроциклу тренування. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА СРЕДСТВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗМА 
НА ОПЕРАТИВНОЕ И ТЕКУЩЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СПРИНТЕРОВ 

 

Андрей ЕФРЕМЕНКО  
 

Харьковская государственная академия физической культуры 
 

Аннотация. Представлены результаты исследования влияния комплекса средств, направленных на корре-
кцию состояния систем организма спортсменов, обеспечивающих высокий уровень специальной работоспособ-
ности спринтеров. Материал исследования – показатели измерений параметров функционального состояния в 
двух группах бегунов на короткие дистанции ( n = 14 ) высокой квалификации во время учебно - тренировочных 
сборов. Анализ результатов выявил преимущество использования комплекса средств восстановления работоспо-
собности организма бегунов - спринтеров основной группы после тренировки перед обычным отдыхом в контро-
льной группе. 

 

Ключевые слова: спринтеры, функциональное состояние, восстановление. 
 
 
 

THE INFLUENCE OF RECOVERY EFFICIENCY METHODS OF THE ORGANISM  
ON THE FUNCTIONAL STATE OF SPRINTERS 

 

Andriy EFREMENKO 
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Abstract. There have been presented the results which show the effect of the recovery tools aimed at correcting 
the condition organism of the systems of athletes that provide a high level of special performance of sprinters. Subjects of 
the research are - measurements of functional status in two groups of  sprinters (n = 14) of qualification high  during - 
training camps. Analysis of the results showed the advantage of using a set of tools for recovery efficiency of the organism 
in - sprinters main group after  workout before the regular relaxation in the control group. 
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