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Анотація. У статті представлено дані анкетування, в якому взяли участь понад 100 спортсменів рі-
зної кваліфікації та спеціалізації.  

Метою опитування було виявити ставлення спортсменів до використання музики в як засобу віднов-
лення та зібрати дані щодо використання спортсменами музики до та після тренувальної і змагальної діяль-
ності. 

Результати анкетування відображають показники прослуховування музики спортсменами різної 
спеціалізації впродовж доби, також дані, які стосуються ставлення спортсменів щодо введення музичних 
композицій у тренувальний процес. Отримані результати дослідження дають нам підставу для більш дета-
льного вивчення питання впливу музики на організм спортсменів. 
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Постановка проблеми. Упродовж багатьох років вважалося, що заняття спортом здатні 
позитивно впливати на здоров'я людини. Такі заняття істотно знижують захворюваність, під-
вищують тривалість життя та стійкість організму до різного роду несприятливих чинників 
зовнішнього середовища. Проте роботи останніх десятиліть поступово змінюють цю точку 
зору. Фізичні навантаження в сучасному спорті за останні 20 років зросли практично у 4 – 5 
разів та являється граничними для організму здорової людини. Сучасний спорт вищих досяг-
нень іноді пов'язаний із навантаженнями на межі фізіологічних можливостей організму. Зро-
стання навантаження у спортсменів, обумовлене збільшенням об'ємів тренувань, кількістю 
змагань, дедалі частіше почало поєднуватися з порушенням функцій різних органів і систем 
організму [7]. Результативність спортсмена залежить від рівня його функціонального стану, 
фізичної підготовленості, стану імунітету, також важливим чинником важається мотивація, 
емоції спортсмена та інше. 

Неправильна організація тренувального процесу, недостатня його індивідуалізація, по-
єднання спортивних тренувань з інтенсивною роботою або навчанням за наявності навіть 
компенсованих дефектів у стані здоров'я можуть призвести до виникнення різноманітних па-
тологічних станів. 

Способи й засоби відновлення спортсменів після тренувальних навантажень обумовле-
ні, головним чином, видом спорту, періодом і завданнями тренування, характером і тривалі-
стю змагань, віком і рівнем підготовленості спортсмена [7]. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Проблема розглядається згідно 
зі Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011 – 
2015 рр. за темою 2.8 «Удосконалення підготовки спортсменів в окремих групах видів спо-
рту» (номер Держреєстрації 0111U003125). 

Актуальність обраної теми. Великі обсяги й інтенсивність тренувальної роботи ство-
рюють додатові навантаження в пошуку оптимального режиму роботи й відпочинку в окре-
мих заняттях і мікроциклах, у забезпеченні адекватних умов для повноцінного виконання ро-
боти різної спрямованості та ефективного перебігу відновлювальних процесів після неї. 

Подолання цих труднощів може бути здійснено у двох взаємопов'язаних напрямках: 
1) в оптимізації планування різних структурних одиниць тренувального процесу; 
2) у спрямованому плануванні різноманітних засобів відновлення, які дедалі ширше 

застосовуються у сучасному спорті [5]. 
Ці засоби можуть грати роль як засобів відновлення, так і засобів стимулювання праце-

здатності. 
Застосування засобів відновлення – небезпечна процедура, яка спроможна тільки змен-

шити втому, прискорити перебіг відновлюваних процесів. Кожна відновлювальна процедура 
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сама собою є додатковим навантаженням на організм, яка висуває певні вимоги до діяльності 
різних функціональних систем організму. Ігнорування цього може призвести до зворотньої дії 
додаткових засобів – посилення втоми, зниження працездатності, порушення перебігу при-
стосувальних процесів та виникненню інших несприятливих реакцій. Усі засоби відновлення, 
які використовуються у спортивному тренуванні, можуть бути умовно об'єднані у три основні 
групи: педагогічні, психологічні та медико-біологічні [5]. 

Педагогічним засобам відводиться центральне місце у проблемі відновлення, що пе-
редбачає управління працездатністю спортсменів і відновлювальними процесами за допомо-
гою доцільно організованої м'язової діяльності. Основою групи педагогічних засобів віднов-
лення є індивідуалізація процесу тренування, а також планування навантаження та побудова 
процесу підготовки, співвідношення навантажень можливостям спортсменів, співвідношення 
змісту підготовки етапу багаторічної підготовки, раціональна динаміка навантажень у різних 
структурних утвореннях, планування вправ і занять, мікроциклів відновлювального характе-
ру, режим життя та спортивної діяльності, умови для тренувань, урахування індивідуальних 
особливостей спортсменів та інше. 

Медико-біологічні засоби можуть сприяти підвищенню резистентності організму до 
навантажень, більш швидкому зняттю гострих форм загальної та місцевої втоми, ефективно-
му поповненню енергетичних ресурсів, прискоренню адаптаційних процесів, підвищенню стій-
кості до специфічних і неспецифічних стресових впливів. 

у групі медико-біологічних засобів слід розрізняти: гігієнічні, фізичні, засоби харчуван-
ня та фармакологічні засоби [5, 8]. 

Психологічні засоби відновлення мають значне поширення. За допомогою психологіч-
них впливів вдається швидко знизити нервово-психічну напруженість, стан психічного при-
гнічення, швидше відновити витрачену нервову енергію, сформувати чітку установку на ефе-
ктивне виконання тренувальних і змагальних програм, довести до меж індивідуальної норми 
напруження функціональних систем, які беруть участь у роботі.  

Особливу увагу спеціалістів привертають можливості психорегулювального тренуван-
ня, що, як відомо, засновано на регулюванні психічного стану, використанні свідомого роз-
слаблення м'язової системи та впливу спортсмена на функції свого організму за допомогою 
слова. 

Дія психологічних засобів спрямовується на відновлення нервової рівноваги та стійкості 
психіки спортсмена у зв'язку з високими емоційними стресовими навантаженнями на трену-
ваннях при виконанні об'ємних та інтенсивних навантажень і особливо на змаганнях, які су-
проводжуються високою нервовою й психологічним напруженням спортсменів.  

Психологічні засоби досить різноманітні. До важливіших із них належать такі: аутоген-
не тренування та його модифікація – психорегулювальне тренування, навіюваний сон-відпо-
чинок, самонавіювання, м'язова релаксація, відео-психологічний вплив, музика та світлому-
зика [1, 5].  

За останні роки музика набула великого поширення, її вплив на організм вивчається вже 
впродовж багатьох років.  

Для всіх живих організмів, звук є одним із впливів навколишньої середи. Згідно з су-
часними уявленнями, музика різних напрямків завдяки ритму і звуку здатна чинити неодно-
значний вплив на всі живі організми, у тому числі і на людину [2]. 

Відомо, що музичне мистецтво володіє великими потенціалами в різних напрямах роз-
витку людини, а саме: естетичному розвитку та духовному, також музика впливає на психо-
логічний стан і фізіологічні функції людини (серцевий ритм, артеріальний тиск), поліпшує 
виконання фізичних і розумових навантажень, сприяє поліпшенню процесу запам'ятовування 
та виконання різноманітних фізичних прав. 

Фізіологічні дослідження Д.А. Дубровіна (1994), С.В. Шушарджана (1998) та інших ви-
явили вплив музики на різні системи людини. Було доведено, що сприйняття музики приско-
рює серцеві скорочення, виявлено підсилювальну дію музичних подразників на пульс та на 
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дихання залежно від висоти, сили, звуку та тембру. Частота дихальних рухів і серцебиття змі-
нювалася залежно від темпу, тональності музичних композицій [3, 4].  

Засновник «Іституту музики» Доналд Кемпбелл, стверджує, що за даними проведених 
досліджень було виявлено, що за допомогою музики можна підвищити рухливість, координа-
цію тіла та знизити м'язове напруження. А саме завдяки автономній нервововій системі слу-
хові нерви поєднують внутрішнє вухо з м'язами тіла. Тобто гнучкість та тонус м'язів залежа-
тиме від звуку та вібрацій [3, 4, 6]. 

Західні науковці дійшли до висновку, що використання синхронної музики викликає 
свідоме виконання повторень рухів у такт елементам ритмічної музики, а саме в темп або біт. 
Також було доведено, що використання мотиваційної музики підвищує витривалість. 

Мета роботи – з’ясувати ставлення спортсменів різної спеціалізації до застосування му-
зики в тренувальному занятті та поза ним. 

Методи та організація дослідження:  
1. Теоретичний аналіз та узагальнення. 
2. Анкетне опитування. 
В анкетному опитуванні взяли участь 100 спортсменів різної спеціалізації та кваліфікації. 
Виклад основного матеріалу. Аналізуючи результати анкетування ми виявили, що на 

прослуховування музики в повсякденності 1 спортсмен витрачає менше ніж годину, 33 спорт-
смени – 1-2 години, 35 спортсменів – 3-4 години, а 31 спорстмен − понад 5 годин (рис. 1).  

Рис.1. Показники прослуховування музики спортсменами різної спеціалізації за добу 
(n=100) 

 

До використання музики у тренувальному процесі позитивне ставлення виявило 86 спо-
ртсменів, п'ять респондентів – проти, дев'ять виявили байдужість до її застосування (рис. 2). 

Своєю чергою перед тренувальним заняттям 76 спортсменів прослуховують музичні 
композиції, 10 інколи прослуховують та 14 не слухають. Після тренувального заняття 69 спо-
ртсменів прослуховують музику, 15 інколи слухають та 16 не слухають. Перед змаганнями 
музику прослуховують 59 спортсменів, а після змагань 55 спортсменів (рис. 3). 

При цьому на запитання щодо впливу музики на тренувальне заняття 90 спортсменів від-
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повіли, що вона матиме позитивний вплив; 4 респонденти відповіли, що негативний; 6 респон-
дентів, що музика тільки заважатиме проведенню тренування. 
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Рис.2. Дані ставлення спортсменів, щодо застосування музики  
під час тренувального заняття (n=100) 
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Рис.3. Показники прослуховування музики спортсменами різної спеціалізації (n=100) 
 

Висновки: 
1. Аналіз робіт дослідників в сфері музичної психології, музичної терапії, психофізі-

ології, спортивної психології свідчить, що прослуховування музичних композицій має безпо-
середній вплив на організм людини, а саме на серцево-судинну систему та психологічний 
стан людини. 

2. За даними проведеного анкетування свідчать, що, незалежно від виду спорту та 
кваліфікації, спортсмени самостійно використовують музику як засіб для стимуляції праце-
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здатності або відновлення. Прослуховують музику до тренування − 76%, після тренування − 
69%, перед змаганнями − 59% та після змагань − 55% опитаних спортсменів.  

3. Результати анкетування дають нам підставу для більш детального вивчення впиву 
музики на організм спортсменів. Адже правильний добір музичних композицій може допомог-
ти прискорити період психологічного відновлення як після тренування або змагання, так і 
сприяти підвищенню працездатності у тренувальному занятті. 

Перспективи подальших досліджень пов`язані із встановленням впливу музики на ор-
ганізм спортсменів у процесі тренувальних занять. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ СПОРТА И МУЗЫКИ 
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Аннотация. В статье представлены данные анкетирования, в котором приняли участие более 100 спорт-
сменов различной квалификации и специализации. Цель опроса – выявить отношение спортсменов к примене-
нию музыки в качестве средства восстановления, сбор данных об использовании спортсменами музыки до и по-
сле тренировочной и соревновательной деятельности. 

Результаты анкетирования отражают показатели прослушивания музыки спортсменами различной специ-
ализации в течение суток, а также данные по вопросу отношения спортсменов к применению музыкальных ком-
позиций в тренировочном процессе. Результаты исследования дают нам возможность и основания для более де-
тального и глубокого изучения вопроса о влиянии музыки на организм спортсменов. 

 

Ключевые слова: восстановление, спортивная деятельность, средство восстановления, работоспособ-
ность. 
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Abstract. The article presents the surveys data, which was attended by more than 100 athletes of different 
qualifications and specialization. The purpose of the survey – to reveal the attitude of athletes to use of music as a means 
of recovery and the collection of data on the use of music by athletes before and after training and competitive activities. 

Results of the surveys represent parameters of listening to music by athletes of different specialization during the 
day, as well as data on the attitude of athletes to the use of musical compositions in the training process. 

The study results give us an opportunity and the grounds for a more detailed and in-depth study of the influence of 
music on the athletes’ organism. 

 

Key words: recovery, sporting activity, recovery means, working capacity. 


