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Анотація. У статті висвітлено проблему точності відтворення заданих часових показників студе-
нтами в режимі навчально-тренувального дня. Установлено денну динаміку відтворення різних інтервалів 
часу на ОПР-1 з точністю до 1 с-1. Перегруповано ці показники за режимом дня студентів: 3 заняттями, 
обідом, тренуванням і відпочинок. Визначено найменші показники помилки відтворення заданого часу в 
режимі дня, що припали на час постійного тренування студентів. 
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Актуальність теми. Програма навчання у вищих закладах освіти фізкультурного про-
філю містить вимоги до студентів щодо технічної підготовленості з усіх видів спорту. Оскі-
льки технічна підготовленість взаємопов’язана із вмінням точно відтворювати змагальну 
вправу в цілому та в окремих її ланках, актуальним є детальне вивчення характеристик техні-
ки. Техніку змагальної вправи оцінюють за просторовими, часовими, просторово-часовими та 
динамічними показниками. У попередній статті ми висвітили дослідження просторових хара-
ктеристик у режимі дня студента [8]. Тому продовжуємо розгляд цієї теми з відтворення за-
даних часових показників.  

Аналіз науково-методичних джерел. Відомо, що часові показники техніки впливають 
на зміну темпо-ритмової структури та в основному на результативність виконаної вправи. 
В. Ткачук та інші встановили, що варіативна крива функціонального стану рухової сенсорної 
системи є закономірним наслідком сумації усередині і міжсистемних взаємозв'язків випадко-
вих, і детермінованих коливальних процесів, що відбуваються в центральній нервовій, руховій 
і ендокринній системах організму людини [5]. Точність диференціювання характеристик руху 
(простір, час, зусилля) хвилеподібно змінюється при зміні змісту гормонів у сечі і крові [5, 6]. 

Фізіологічна суть варіативної полягає в її ролі як одного з численних механізмів здій-
снення довготривалої адаптації систем управління довільними й мимовільними рухами лю-
дини в процесі навчання, а також при терміновій адаптації в процесі конкретної діяльності й 
поточного стану організму. Вона (варіативна) є одним з елементів творчих (несвідомих) фун-
кцій пристосування до динамічних умов зовнішнього і внутрішнього середовища [5]. 

Так, А.В. Кізима [2] оцінював розвиток спритності шляхом розвитку точності рухів у бі-
гу на відрізках від 30 до 100 м. У перших спробах визначав максимальний показник у резуль-
татах бігу. Відтак, на тлі відтворення заданої в межах 50 – 80% максимуму величини інтенсив-
ності учні повинні були з мінімальною амплітудою збільшити або зменшити цей показник. 
Оцінювання точності здійснювалося за величиною коливань результатів бігу від заданої ве-
личини. Кількість спроб не перевищувала 4-х разів.  

Автор [2] дійшов висновку, що достатня кількість зайняття, спрямованого на розвиток 
точності рухів, за рекомендованою методикою, знаходиться в межах від 5-ти до 10 уроків в 
одному навчальному році. Статистично достовірно доведений (Р > 0,95) позитивний вплив 
виконання такого роду навчальних завдань не лише на розвиток спритності, але і на інші види 
комплексних рухових здібностей. За рекомендаціями автора [2], широке використання в пра-
ктиці роботи з фізичного виховання засобів і методів розвитку точності рухів допоможе ефе-
ктивніше вирішувати основні завдання фізичного вдосконалення молоді, що вчиться, і дорос-
лого населення. 

 Відтворення часу досліджували Т. Гнітецька та В. Гаврилюк, які дійшли до висновку, 
що ефективність техніки взаємопов’язана з відчуттям часу (r = −0,640). Інтерпретуючи свої 
дані, вони вважають, що рівень розвитку сенсо- і психомоторних можливостей юнаків 17 − 20 
років має значний вплив на якість техніки [1]. 
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Часові показники як форма, в якій відбуваються мисленнєві та поведінкові акти, зазви-
чай віддзеркалюють складні психічні та психофізіологічні процеси, готовність індивіда до 
виконання певної діяльності тощо. Досліджуючи швидкість прийняття рішення, реагування 
(внутрішні психічні та психофізіологічні процеси), визначається сенсорне подразнення як по-
чаток процесу, а м’язове реагування – як кінець цього самого процесу [7].  

Поза увагою залишаються процеси формування нервового імпульсу, швидкість прохо-
дження нервового імпульсу через нервові мережі, просторово-часові та координаційні харак-
теристики образів виконання рухів, дій, рухової діяльності тощо. Попри велику кількість пси-
хофізіологічних досліджень складових латентного часу реакцій [1; 2; 3; 4; 7], проблема вимі-
рювання та інтерпретації отриманих характеристик залишається нерозв’язаною [7].  

Постановка проблеми. Навчаючи студентів техніки змагальних вправ, важливо врахо-
вувати їх здатність відтворювати задані часові показники в режимі навчально-тренувального 
дня. Досі невідомим є те, в який час найефективніше навчати техніки змагальних вправ та як 
режим навчально-тренувального дня студента впливає на точність відтворення заданих часо-
вих показників. 

Дослідження виконане згідно зі Зведеним планом НДР у сфері фізичної культури і спо-
рту на 2011–2015 рр. Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за темою 
№ 0111U006472 “Удосконалення системи фізичної та технічної підготовки спортсменів з 
урахуванням індивідуальних профілів їх підготовленості ”. 

Метою роботи є вивчення точності відтворення заданих часових показників студентами 
в режимі навчально-тренувального дня. 

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, анкетування, педагогічне спостере-
ження, тестування.  

Об’єкт дослідження: режим навчально-тренувального дня студентів. 
Предмет дослідження: точність відтворення заданих часових показників у режимі на-

вчально-тренувального дня студентів. 
Організація дослідження. У дослідженні брало участь 163 студенти Львівського де-

ржавного університету фізичної культури (ЛДУФК) різної спеціалізації та кваліфікації. Ін-
струментальна методика полягала в застосуванні обчислювача послідовних реакцій (ОПР-1) 
для визначення точності відтворення заданих часових показників упродовж навчально-тре-
нувального дня. Для зниження впливу м’язової роботи на хід ритмічних змін показників сту-
денти були звільнені від навчально-тренувальних занять. Навчально-тренувальний день сту-
дента був розподілений на 6 етапів, які були за часом рівномірно віддалені, а також були на-
ближені до основних видів діяльності студентів. І етап дослідження розпочався о 9.00 год і 
тривав до 9.15 год. Другий етап – об 11.00 год і теж тривав 15 хв. Третій етап – 13.00–
13.15 год. Четвертий етап – 15.00–15.15 год. П’ятий етап – 17.00–17.15 год. Шостий етап – 
19.00–19.15 год. Студенти тестувалися за заданими часовими показниками, які були розподі-
лені на малі – 15–25 мс, середні – 40-50 мс, великі – 70-90 мс. 

Режим дня визначався шляхом анкетування. Слід зауважити, що дослідження проводи-
лися на базі кафедри легкої атлетики ЛДУФК.  

Результати дослідження. Визначаючи відтворення заданих часових показників на ОПР-1 
з точністю до 1 с-1 за середньою величиною помилки cтудентів у трьох вимірах: малому, се-
редньому та великому, встановлено криву, яка відображає денну динаміку зміни цього показ-
ника (рис.1).  

Двопіковість спостерігалася у відтворенні заданих середніх показників. Перший пік (ма-
ксифаза) виявлено під час 5 етапу дослідження (17.00 год) другий пік припадає на час 2 етапу 
(11 год), що відповідає динаміці фізичної працездатності [6]. У відтворенні малих заданих ча-
сових показників встановлено пік-плато у 2–4 етапах. У відтворенні великих заданих часових 
показників спостережено 1 пік, що припав на 4 етап дослідження (15.00 год). 

Провівши анкетування з визначенням режиму дня студентів, ми встановили, що студе-
нти тренуються в певний час дня, а також виявлено тих, хто з різних причин (переважно тра-
вми) не тренуються в середньому приблизно 1 місяць. Тому студентів було розподілено на де-
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кілька груп. У групу А увійшли студенти (n=33), які не тренуються. Студенти (n=40), які за-
ймаються постійно за розкладом занять з підвищення спортивної майстерності (ПСМ) на 
15.00 год, увійшли в групу Б. Групу В становили студенти (n=36), що починають тренуватися 
о 17.00 год. Студенти (n=32) групи Г тренувалися з 19.00 год. Ми виявили також студентів 
(n=23), які тренувалися в різний час дня, вони увійшли в групу Д. 

Рис. 1.  Відтворення заданих часових показників упродовж навчально-тренувального дня 
студентів (n =  163)
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Для аналізу результатів дослідження ми розглянули ці показники в режимі навчально-

тренувального дня студентів. Навчально-тренувальний день розподілили на перше теоретич-
не заняття, друге теоретичне заняття, третє практичне заняття, обід, тренування. Тому відтво-
рення заданих часових показників усіх груп було перегруповане саме за вказаними видами 
діяльності впродовж навчально-тренувального дня. Однак із такого перегрупування виведено 
групу А, оскільки студенти цієї групи не тренувалися, та групу Д, в якій не було постійного 
часу тренувань. Тож, всього 107 студентів. На рис. 2 видно, що всі задані часові показники 
відтворено студентами найкраще саме під час постійного тренування. Другий пік у відтво-
ренні заданих малих часових показників спостерігався під час постійного проведення практи-
чного заняття. До 5 етапу дослідження студенти поступово поліпшували відтворення заданих 
великих часових показників.  
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Висновок. Відтворення заданих часових показників студентами в режимі навчально-
тренувального дня мало найкращі результати під час постійних найбільших фізичних наван-
тажень (тренування). Види діяльності в режимі навчально-тренувального дня впливають на 
величину помилки у відтворенні заданих часових показників. 

Перспективи подальших розвідок пов’язані з дослідженням точності відтворення за-
даних просторово-часових показників студентами в режимі навчально-тренувального дня. 
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ТОЧНОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАДАННЫХ ВРЕМЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СТУДЕНТАМИ В РЕЖИМЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ДНЯ 
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Аннотация. В статье излагается проблема точности воспроизведения заданных временных показателей 
студентами в режиме учебно-тренировочного дня. Установлено дневную динамику воспроизведения разных ин-
тервалов времени на ВПР-1 з точностью до 1 с-1. Перегруппированы данные показатели в режиме дня студентов: 
3 занятий, обедом, тренировкой и отдыхом. Определены самые малые показатели ошибки воспроизведения за-
данного времени в режиме дня, что оказались во время постоянной тренировки студентов. 

Ключевые слова: время, воспроизведение, режим, обучение, тренировка, день, студенты. 
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Abstract. In the article the problem of exactness of recreation of the set sentinel indexes is reflected by students in 
the regime of educational-training day. The daily dynamics of recreation of different time domains is set on CSR-1 within 
1 с-1. These indexes are regrouped after the mode of day of students : by 3 employments, dinner, training and rest. The 
least indexes of error of recreation of the set time are certain in the regime of day, that were students in a time of the 
permanent training. 
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