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Анотація. У статті представлено матеріали дослідження показників фізичної підготовленості 60 
юних веслярів-слаломістів: 42 хлопці та 18 дівчат груп початкової підготовки. Вік спортсменів – 11–12 ро-
ків, стаж занять веслувальним слаломом – 1 рік. Зроблено порівняльний аналіз отриманих результатів та 
нормативних вимог, пропонованих навчальною програмою для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеці-
алізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та училищ 
олімпійського резерву. 
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Постановка проблеми. На цей час із усіх видів веслування, які належать до програми 
Олімпійських ігор, веслувальний слалом в Україні є найменш вивченим видом спорту. Зро-
стання його популярності у світі змушує підійти до вивчення багаторічного тренувального 
процесу спортсменів, використовуючи об’єктивний і експериментальним шляхом обґрунто-
ваний матеріал. На сучасному етапі розвитку веслувального слалому неможливо нехтувати 
специфікою спортивної підготовки на початковій стадії, на якій закладається «фундамент» 
для майбутніх спортивних результатів [1, 3]. Головним чинником, що забезпечує реалізацію 
спортсменом індивідуальних можливостей у веслувальному слаломі, є оптимальна структура 
тренування як за величиною тренувальних навантажень, так і за спрямованістю їх дії. Саме 
тому для ефективного управління підготовкою юних спортсменів необхідно, щоб нормативні 
показники тренувальних навантажень були відповідними навантаженням, вживаним на яко-
му-небудь з етапів [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомо, що сучасна система тренування у 
спорті вищих досягнень викликає глибокі функціональні зміни в діяльності всього організму 
спортсмена [5]. Вплив спортивного тренування сприяє підвищенню працездатності спорт-
сменів через досягнення деякого рівня функціонування певних, для конкретного виду діяль-
ності, систем організму. Це потребує вдосконалення процесу підготовки за рахунок раціона-
льного планування навчально-тренувальних навантажень, методично грамотного застосуван-
ня фізичних вправ, об’єму та інтенсивності навчально-тренувальних навантажень [4, 7]. Не-
обхідною передумовою для досягнення високої спортивної майстерності є систематичне й 
поступове зростання технічної та фізичної підготовленості юних веслярів-слаломістів. В ос-
новному тренувальний процес проходить без достатнього оперативного контролю за темпом 
зростання рухових якостей [2]. Відсутність точних даних про рівень розвитку рухових яко-
стей ускладнює ведення науково-обґрунтованого тренувального процесу юних веслярів-сла-
ломістів та пошук найбільш раціонального шляху при побудові тренувального процесу. Тому 
дуже актуальним є пошук шляхів удосконалення процесу підготовки спортсменів, викори-
стання яких дозволяє значно підвищити рівень розвитку рухових якостей від занять спортом. 

Дослідження спрямовано на виявлення деяких причин низького рівня майстерності 
юних спортсменів на підставі вивчення показників фізичної підготовленості юних веслярів-
слаломістів. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконується згі-
дно зі Зведеним планом науково-дослідних робіт у галузі фізичної культури і спорту на 2011 
– 2013 рр. за темою 2.8 "Вдосконалення підготовки спортсменів в окремих групах видів спо-
рту"(номер Держреєстрації 011U003125).  

Мета дослідження – визначити рівень фізичної підготовленості веслярів-слаломістів 
11–12 років.  
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Завдання дослідження: 
1. Визначити рівень розвитку рухових якостей у веслярів-слаломістів за допомогою пі-

дібраного комплексу тестів. 
2. Порівняти отримані дані з нормативними вимогами, запропонованими навчальною 

програмою для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл 
олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності й училищ олімпійського резерву. 

Методи дослідження: 
1. Теоретичний аналіз і узагальнення даних наукової та методичної літератури. 
2. Педагогічні контрольні випробування (тести). 
3. Методи математичної статистики. 
Результати дослідження та їх обговорення. У дослідженнях узяло участь 42 хлопці та 

18 дівчат 11–12 років, які займаються веслувальним слаломом у спортивній секції СДЮШОР 
“Маяк+” м. Харкова у групі початкової підготовки. Визначення та оцінювання фізичної під-
готовленості здійснювалися за нормативами, установленими для веслярів-слаломістів на по-
чатковому етапі підготовки. Тестування проводилося за такими показниками: 

– швидкість (оцінювалася за результатами бігу на 30 м, з високого старту);  
– сила (оцінювалася за показниками згинання та розгинання рук в упорі лежачи, а також 

підтягування);  
– швидкісно-силові якості (оцінювалася за даними піднімання тулуба з положення ле-

жачи за 30 секунд та стрибків зі скакалкою за 30 секунд );  
– витривалість (визначалася за допомогою тесту Купера).  
Методики проведення зазначених тестів обґрунтовано у джерелах [1, 6]. Тестування для 

більшої достовірності результатів здійснювалося у вигляді змагань. Обробка результатів те-
стування проводилася за допомогою методів математичної статистики. 

Результати тестування рівня фізичної підготовленості веслярів-слаломістів на етапі по-
чаткової підготовки, а також кількісне й відсоткове порівняння досліджених показників наве-
дено в табл. 1 та рис. 1. 

Таблиця 1 
Показники фізичної підготовленості веслярів-слаломістів 11–12 років 
 

Рухові якості 

Хлопці 
(n=42) 
X ± σ 

V 

Нормативні 
вимоги  

програми  
для груп  

початкової  
підготовки  

1 року  
навчання  
(хлопці) 

Δ, 
% 

Дівчата 
(n=18) 
X ± σ 

V 

Нормативні 
вимоги  

програми  
для груп  

початкової  
підготовки  

1 року  
навчання  
(дівчата) 

Δ, 
% 

Біг на 30 метрів, (с) 5,33±0,06 
2,03 5,1 4,5 5,61±0,09 

2,6 5,2 5,9 

Згинання і розгинання рук  
в упорі лежачи,  
(к-сть разів) 

22,28±0,54 
3,6 20 11,4 13,42±1,24 

10,1 15 11 

Підтягування,  
(к-сть разів) 

6,61±0,44 
7,5 6 10,1 2,15±0,34 

15,32 3 28 

Тест Купера (м) 2090±85,71 
5,2 2200-2300 8,23 1896±93,56 

5,6 2000-2100 8 

Стрибки зі скакалкою 1хв,  
(к-сть разів) 

56,09±2,13 
4,5 60 6 65,05±2,05 

3,8 60 10 

Підйом тулуба  
з положення  
лежачи за 30 с, (к-сть разів) 

17,06±0,52 
3,8 18 6 13,73±0,55 

4 15 8 
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Рис. 1. Відсоткове співвідношення показників рівня фізичної підготовленості  
юних веслярів-слаломістів 

 
За результатами порівняння отриманих даних з нормативами можна зазначити, що в те-

стах на силу хлопці показали результати кращі від установлених у нормативах. У тестах на 
швидкість та швидкісну силу результати хлопців практично не відрізняються від норматив-
них вимог. Найнижчі вони показали тестах на витривалість. У дівчат кращий результат у 
швидкісно-силовому тесті, але у всіх інших тестах результати нижчі від нормативних вимог.  

У тестах на виявлення рівня сили показники хлопців у підтягуванні становлять 
X =6,61±0,44, що на 10,1% більше ніж у встановлено програмою. Результати дівчат станов-
лять X =2,15±0,34, що на 28% менше ніж установлено програмою. Результати тестів у зги-
нанні й розгинанні рук в упорі лежачи у хлопців становлять X =22,28±0,54, відсоткова пере-
вага відповідає 11,4%. У дівчат результати в цьому тесті становлять X =13,42±1,24, що на 
11% менше від програмних вимог. 

Оцінку витривалості спортсменів характеризує тест Купера – X =2057±35,71 (у хлоп-
ців) та X=1886±43,56 (у дівчат), що на 8% менше від нормативних вимог.  

Рівень швидкості спортсменів відображають контрольні випробування у бігу на 30 ме-
трів, з високого старту – у хлопців X =5,33±0,06, та дівчат X =5,51±0,09, що на 4,5% та 5,9% 
гірше від нормативних вимог. 

Показники швидкісно-силових якостей спортсменів відображають результати тесту під-
німання тулуба з положення лежачи за 30 с, та стрибки зі скакалкою за 30 с. Результати тесту 
піднімання тулуба становить X =17,06±0,52 у хлопців та X =13,73±0,55, у дівчат, що на 6% 
та 9% менше від нормативних вимог. Показники хлопців у стрибках зі скакалкою становлять 
X=56,09±2,13, що на 12% гірше від програмних вимог. Результати дівчат у цьому тесті станов-
лять X =66,05±2,05 відсоткова перевага відповідає 10%. 

Отримані значення коефіцієнта варіації (V) свідчать про більше розсіювання результатів 
у тестах на силу та витривалість порівняно з іншими тестами. Це вказує на неоднорідний роз-
виток силових якостей та витривалості у юних веслярів-слаломістів. 
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Висновки: 
1. Порівняльний аналіз результатів фізичної підготовленості веслярів-слаломістів свід-

чить про те, що в середньому показники тестування юних спортсменів відстають від норма-
тивів програмних вимог, що вказує на недостатній рівень фізичної підготовленості.  

2. У результаті дослідження ми виявили, що деякі показники тестів перевищують нор-
мативи, а саме: у тестах на силу у хлопців перевага становить 11,4% і 10%, та у дівчат у швид-
кісно-силовому тесті– 10%. У всіх інших тестах результати були нижчі від нормативних ви-
мог. Найбільше відставання хлопців від програмних вимог у тестах на витривалість – 8%. В 
швидкісно-силових тестах відставання становить 6%, в тестах на швидкість відставання – 5%. 
На відміну від хлопців, у дівчат найбільше відставання від програмних вимог у тестах на силу 
28% та 11%. У швидкісно-силовому тесті відставання становить 9%, у тесті на витривалість 
8%, а в тесті на швидкість – 5,9%. 

3. Таким чином, результати тестових випробувань у хлопців і дівчат засвідчили відста-
вання фізичної підготовленості спортсменів, які брали участь у дослідженні, від нормативних 
вимог. Ці результати не є задовільними і вказують на необхідність у перспективі розробки 
програми для цієї групи спортсменів з урахуванням недостатньо розвинених рухових якостей, 
а саме швидкісно-силових, витривалості та сили. 

Перспективи подальших досліджень базуються на розробці експериментальної мето-
дики тренування веслярів-слаломістів з акцентом на недостатньо розвинені рухові якості, а 
саме: швидкісно-силові, витривалості та силу. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПІДГОТОВЛЕНОСТИ  
ЮНЫХ ГРЕБЦОВ-СЛАЛОМИСТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 

 

Дарья ОКУНЬ 
 

Харьковская государственная академия физического воспитания 
 

Аннотация. В статье представлены материалы исследования показателей физической подготовленности 
60 юных гребцов-слаломистов: 42 мальчиков и 18 девочек групп начальной подготовки. Возраст спортсменов – 
11–12 лет, стаж занятий гребным слаломом 1 год. Проведен сравнительный анализ полученных результатов и но-
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рмативных требований, предъявляемых учебной программой для детско-юношеских спортивных школ, специа-
лизированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, школ высшего спортивного мастерства и училищ 
олимпийского резерва. 

 

Ключевые слова: гребной слалом, анализ, физические качества, тестовые испытания, физическая подго-
товленность. 

 
 
 

INDICATORS ANALYSIS OF PHYSICAL PREPAREDNESS  
AMONG YOUNG WATER SLALOM AT THE INITIAL STAGE OF TRAINING 

 

Dar’ya OKUN 
 

Kharkov State Academy Of Physical Culture 
 

Abstract. The results of the research of physical preparedness parameters among 60 young water slalom athletes 
are presented. 42 boys and 18 girls of initial training groups formed the research group. These athletes were at the age of 
11-12. The experience of the water slalom training made up 1 year. A comparative analysis of the received results and the 
required standards which are offered in the program for young water slalom athletes studying in youth sport schools, spe-
cialized youth sport schools of Olympic reserve as well as advanced sport schools, was held. 

 

Key words: water slalom, research, physical preparedness parameters, young athletes. functional preparedness. 


