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Анотація. У статті розглянуто структуру підготовки лижників-ветеранів на першому етапі підготов-
чого періоду з характерними специфічними особливостями: перехід від снігової підготовки до літньої, пе-
ребудова рухової активності, зміна засобів тренування, відносне зниження працездатності і його послідов-
не підвищення за допомогою засобів літнього тренування. Розкрито шляхи пошуку оптимальних величин 
виконуваних навантажень, які забезпечують високий рівень тренованості. У результаті проведеного дослі-
дження встановлено, що загальний обсяг виконуваного фізичного навантаження не має вирішального зна-
чення в досягненні спортивних результатів. 
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Постановка проблеми. Вивчення рухової діяльності лижників-ветеранів з урахуванням 
специфіки виду спорту допомагає у вирішенні одного із кардинальних питань з удосконален-
ня тренувального процесу. У цьому плані дуже важливо визначити основні положення навча-
льно-тренувального процесу: спрямованість, структуру, зміст, засоби та методи, співвідношу-
ння та чергування видів тренувальних занять, варіантів розподілу навчально-тренувальних 
навантажень як у річному циклі, так і в окремих періодах. [1, 3, 6] 

З багатьох чинників, які впливають на формування спеціальної витривалості лижників-
ветеранів, найважливішим є режим виконання циклічних вправ, або метод тренування. [2] 

Методи спортивного тренування в лижних перегонах ветеранів, які застосовуються в 
теперішній час (рівномірний, перемінний, інтервальний, повторний та інші), по суті, є варіа-
нтами перемінного методу. Рельєф тренувальних і змагальних трас настільки перетятий, що 
рівномірність роботи (як за швидкістю, так і інтенсивністю) виключається сама собою. 

У спортивній практиці методи тренування на кожному етапі застосовуються комплекс-
но [3, 4, 5]. У підготовчому періоді (І етап) використовуються в різних варіаціях такі методи: 
рівномірний, перемінний, інтервальний, повторний [2, 5, 7]. Однак досі ще ніхто не вивчав 
впливу кожного методу на спортивну працездатність лижників- ветеранів[5, 6, 8]. 

Дослідження виконано згідно зі Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фі-
зичної культури і спорту на 2011 – 2015рр. За темою 2.5 п ”Удосконалення тренувального 
процесу в зимових видах спорту” 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження, проведенні багатьма авторами, 
дозволили охарактеризувати рухову та вегетативну діяльність організму спортсменів [1, 2, 3, 
5]. Беручи за основу вимоги, які передбачає змагальна дистанція лижника, автори встановили 
залежність швидкості пересування на різних відрізках від кардіораспіраторної діяльності ор-
ганізму, дистанційного поглинання кисню, кисневого боргу, ЧСС [5, 6, 7, 8]. 

Проведення дослідження дали підставу для подальшого вивчення режимів фізичного 
навантаження [4, 8]. Актуальними залишаються питання визначення впливу режимів наван-
тажень циклічних вправ на працездатність лижників-ветеранів у підготовчому періоді. 

Методиці тренувального процесу молодих лижників-перегонців приділяли увагу багато 
фахівців та науковців [1, 2, 3, 4, 5]. У своїх працях вони розкривали питання організації тре-
нувального процесу, застосування засобів і методів тренувань і т.д. Але тенденція планомір-
ного послідовного зростання циклічного навантаження лижників-ветеранів залишається не-
розкритою. 

Мета дослідження – вивчення оптимальних режимів навантаження лижників-ветеранів 
у підготовчому періоді річного циклу тренувань. 
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Завдання дослідження: 
1. Вивчити вплив різних пульсових режимів навантажень на підвищення спеціальної 

працездатності ветеранів спорту. 
2. Визначити ефективність режимів фізичного навантаження у ветеранів спорту в ци-

клічних вправах; 
3. Виявити динаміку тренувальних навантажень у ветеранів спорту тижневих мікро-

циклах та річних макроциклах. 
Методи дослідження: аналіз теоретичних та методичних концепцій вітчизняних та за-

рубіжних спеціалістів; вивчення практичного досвіду шляхом педагогічних спостережень; 
аналіз документів планування та обліку тренувального процесу; соціологічні методи (опиту-
вання, анкетування); спортивно-педагогічне тестування; педагогічний експеримент, хрономе-
траж та пульсометрія; методи математичної статистики. 

Організація дослідження. За результатами контрольних тестів були сформовані три 
групи лижників-ветеранів, які займаються лижними перегонами впродовж 5-ти років з одна-
ковою спортивною підготовленістю (табл. 1). Дослідження проводилися протягом 10 тижнів. 
У лижників-ветеранів трьох груп був взятий за основу один чинник – швидкість бігу по ди-
станції, інші чинники ми не брали до уваги.  

У дослідженні перевіряли три режими навантаження. Перший характеризувався швид-
кістю, яка становила 65–70% від змагальної та інтенсивністю по ЧСС 13010 уд./хв. Другий – 
75% від змагальної, швидкості при інтенсивності 15010 уд./хв. Третій режим передбачав бі-
гове навантаження, яке виконувалося в межах 70–75% від змагальної швидкості, а інтенсив-
ність була 16010 уд./хв. 

Слід нагадати, що обсяг навантаження за енергозабезпеченням був майже одинаковий у 
всіх групах. 

Спортсмени-ветерани першої та другої групи виконували 1 і 2 режим навантаження без 
інтервалів відпочинку. Третя група виконувала навантаження при ЧСС 16010 уд./хв на 
відрізках 1000 м з інтервалом відпочинку до 100–120 с. Для лижників-ветеранів усіх груп об-
сяг навантаження становив 60–70% від максимального обсягу роботи на цей період року. 

Таблиця 1 
Динаміка зростання спортивних результатів  

(середні показники для груп ) П – 30 
 

Швидкісно-силова  
витривалість  

(імітація в підйом 
4х150м) Гр

уп
и Число  

проведення 

Швидкісна 
витривалість 

(4x400 м) 

Загальна  
витривалість 

(3000 м) 

Спеціальна 
витривалість 
лижоролери 

(3000 м) 
час кількість 

кроків 

1-А з 12.05 по 15.06 
з 23.06 по 30.07 

1,48±0,05 
1,42±0,10 

13,37±0,25 
13,10±0,48 

17,35±1,31 
17,05±1,14 

1,36±0,18 
1,35±0,15 

180±1,61 
181±1,35 

2-А з 12.05 по 15.06 
з 23.06 по 30.07 

1,50±0,04 
1,40±0,05 

13,38±0,31 
12,57±0,32 

17,36±0,37 
16,47±41 

1,35±0,21 
1,34±0,19 

180±1,75 
180±1,87 

3-А з 12.05 по 15.06 
з 23.06 по 30.07 

1,46±0,21 
1,45±0,32 

13,37±1,41 
12,50±1,12 

17,35±34 
16,20±1,33 

1,35±0,31 
1,34±0,15 

184±1,89 
183±1,28 

 

Результати дослідження та їх обговорення. Ефективність того чи іншого режиму фі-
зичного навантаження в циклічних вправах можна визначити як за зростанням спортивних 
результатів у специфічних вправах, так і за збільшенням швидкості бігу в тренувальних за-
няттях (маємо на увазі зростання середньої тренувальної швидкості). 

З даних табл. 2 видно, що в 1 і 2-й групах середня швидкість при заданому пульсовому 
режимі підвищилася на 14–20 секунд, а третій – усього 7–9 секунд. 
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Динаміка тижневих тренувальних навантажень також зазнала значних змін. На рис. 1 
показано її коливання. Перед заключними контрольними змаганнями тижневий обсяг наван-
таження знижувався. 

У нашому дослідженні ефективність режиму оцінювалася за результатом, показаним на 
дистанції 3000 м. На рисунку відображено спортивні результати, які показали лижники-ве-
терани в трьох змаганнях: перші – до початку експерименту, другі – в середині, треті – після 
його завершення. На рисунку видно, що вихідні показники були майже однаковими. 

Таблиця 2 
Зміна тренувальних і змагальних швидкостей  

при заданих пульсових режимах П-30 
 

Тижні 
1-2-3 4-5-6 7-8-9-10 Група 

Пульсові 
режими 
уд./хв 

Досліджу-
ванні  

показники швидкість на 1000-метровому відрізку 

час 5,40±0,07 
5,35±010 

5,30±0,05 
5,25±0,31 

5,10±0,20 
5,04±0,35 

тренування 3.15±0,12 3,25±0,08 3,35±0,18 1-А 130±10 

змагання 4,30±0,30 4,35±0,20 4,40±0,78 

час 5,25±0,05 
5,20±10,10 

5,15±0,05 
5,05±0,56 

4,55±0,31 
4,35±0,45 

тренування 3,25±0,50 3,35±0,78 3,65±0,30 2-А 159±10 

змагання 4,30±1,05 4,45±1,08 4,58±0,87 

час 5,10±0,10 
5,03±0,30 

4,55±0,05 
-4,50±0,10 

4,40±0,27 
4,30±0,10 

тренування 3,35±0,75 3,50±0,65 3,78±0,30 3-А 160±10 

ш
ви

дк
іс

ть
 м

/с
 

змагання 4,30±0,31 4,35±0,75 4,56±0,87 
 

Контрольне змагання, яке проводилося в середині експерименту, показало, що резуль-
тати лижників усіх груп зросли, але їх приріст не однаковий. Отож у першій групі підвищен-
ня становило 0,13 м/с або 29 с., у другій групі швидкість зросла на 0,16 м/с, що дорівнювало 
43 с, а в третій приріст найбільший – 0,20 м/с, тобто 53 с. Контрольне змагання, яке проводи-
лося після експерименту, виявило таке. У першій групі приріст швидкості становив 0,29 м/с 
відносно вихідного положення і 0,16 м/с порівняно з другим змаганням; в другій групі від-
повідно 0,42 і 0,25 м/с, а в третій – 0,32 і 0,10 м/с. 
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Рис.1. Динаміка обсягів досліджуваних груп та результати контрольних тестів 
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Результати контрольних змагань на відрізках 4х400м, 5000м на лижоролерах та імітації 
4х150 м, за якими визначалося зростання швидкісних якостей, спеціальної витривалості та 
швидкісно-силової витривалості (табл. 1), показали, що швидкісні якості залишалися без змін 
у 1-й і 2-й групах, а в 3-й поліпшились на 0,5 с. Достовірні зрушення у швидкісній витрива-
лості спостерігалися тільки у 2-й групі, у 1-й і у 3-й були недостовірними. Показники швид-
кісно-силової витривалості змінилися несуттєво. 

Для першого етапу підготовчого періоду (з травня до кінця липня 2010 р.) характерні такі 
специфічні особливості: перехід від снігової підготовки до літньої, перебудова рухової актив-
ності, зміна засобів тренування, відносне зниження працездатності і його послідовне підвищен-
ня за допомогою засобів літнього тренування (ходьба, біг, лижоролери, імітація, та ін.) 

Ураховуючи наявні особливості початку підготовчого періоду, ми проаналізували 
отримані дані про ефективність досліджуваних режимів навантаження.  

Результати дослідження чітко виявили перевагу навантаження, яке характеризується 
пульсовим режимом у межах 15010 уд./хв при швидкості 70–75% від вихідної змагальної. 
Тренування з великим напруженням (зусиллям) при ЧСС 17010 уд./хв зі швидкістю 80–85% 
не сприяють постійному зростанню працездатності. Так, між 2-м і 3-м контрольним змаган-
ням зростання швидкості в 1-й групі становить 0,15 м\с, а в 3-й усього на 0,10 м/с, що по часу 
відповідно дорівнює 35 і 19 сек. 

Для 1-ї і 2-ї груп характерний великий обсяг помірної роботи, який викликає в організмі 
передумови для значного зростання працездатності. Виконання великого обсягу помірного 
навантаження в діапазоні швидкості від 70–75% на першому етапі підготовчого періоду ство-
рює кращі можливості для координаційної діяльності між руховою сферою та вегетативними 
функціями, що часто не беруть до уваги ні тренери,ні вчені. 

Порівняльна характеристика наявних методів спортивного тренування з дослідженими 
нами режимами навантаження дозволяє уточнити деякі сторони методів, які широко застосо-
вуються у практиці. Так, на постійне підвищення працездатності найефективніше впливає не 
часта зміна швидкостей від 50 до 100% (від слабкої до максимальної інтенсивності на від-
різку), а довготривале навантаження. Уведення в тренувальні заняття напружених фізичних 
навантажень із зусиллями від 85 до 95%, а також із змагальною швидкістю доцільно, але тіль-
ки з другого етапу підготовчого періоду 3–4 тижневого циклу тренування на снігу. 

Висновки: 
1. Дослідження розвитку працездатності при різних пульсових режимах на першому 

етапі підготовчого періоду дозволило виявити ефективність помірної безперервної роботи для 
ветеранів спорту. 

2. Безперервне навантаження при частоті 15010 уд/хв. на відрізках 1000 м, дозволяє під-
вищувати тренувальність не довше, як впродовж 1,5-2 місяців. Подальше застосування вка-
заного режиму призводить до зниження приросту спортивних результатів ветеранів спорту. 

3. Найбільші зміни у фізичній підготовці ветеранів спорту були відзначені в динаміці 
спеціальних якостей (біг на дистанції 3 км), зміни спеціальної витривалості (біг 5 км на лижо-
ролерах) та швидкісно-силової витривалості (4х150 м в імітації) статистично недостовірні 
(окрім 3-ї групи). 

Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження з цієї проблеми спрямо-
вуватимуться на вивчення параметрів рухової функції та прояву спеціальної працездатності 
спортсменів-ветеранів у багаторічній підготовці. 
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В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ГОДИЧНОГО ЦИКЛУ ТРЕНИРОВОК  
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Аннотация. В статье рассматривается структура подготовки лыжников-ветеранов на первом этапе подго-
товительного периода с характерными специфическими особенностями переход от снеговой двигательной ак-
тивности, изменение средств тренировки, относительное снижение работоспособности с последующим ее повы-
шением при помощи средств летнего режима тренировки. 

Намечены пути поиска максимальных величин выполняемых нагрузок обеспечивающих высокий уровень 
тренированности. В результате проведенного исследования установлено, что общий объем выполняемой физиче-
ской нагрузки не имеет решающего значения в достижении спортивных результатов. 

 

Ключевые слова: режим нагрузок, соревновательная скорость, средства, методы, выносливость, объем, 
способы, тренировка. 

 
 

THE RESEARCH OF CYCLICAL EXERCISES LOADS  
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Abstract. The article considers the questions about the structure of the skiers-veterans preparation at the first stage 
of preparatory period with characteristic specific features: transition from snow to summer training, ateration or motion 
activity, relative decrease of the efficiency with its subsequent increase by means of the summer mode of training. The 
article deals with the ways of optimal loading quantity which provide high level of training. It is investigated that general 
scrope of physical loading does not settle the achievement of sporting levels. 
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