
 

 346 

 

каэфіцыентаў а, b, с.  

Перманентны кантроль эфектыўнасці трэніровачнага працэса і прагноз дасягненняў 

дазваляюць своечасова заўважыць недапушчальнае зніжэнне эфектыўнасці трэніровасч-

нага працэса і ўнесці ў яго неабходныя карэкціроўкі.  

 

ЩОДО ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БАР’ЄРИСТІВ З ВАДАМИ СЛУХУ НА 

ЕТАПІ МАКСИМАЛЬНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

 

Д.І. Степаненко, Г.І. Печко 

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту 

 

Фізична підготовка спортсмена займає особливе місце в системі спортивного тре-

нування. Як стверджують численні автори (Л.П. Матвєєв, В.Н. Платонов, Н.І. Волков, 

В.М. Костюкевич та ін..), лише за умови належного рівня розвитку фізичних якостей, 

спортсмени можуть швидко й якісно оволодіти технічними прийомами й тактичними 

діями та ефективно їх застосовувати у процесі напруженої змагальної діяльності [8, 9]. 

Проблема удосконалення фізичної підготовки у спорі є однією з найбільш актуаль-

них і перспективних. У сучасній науковій літературі знайшли відображення результати 

досліджень за цією темою в різних ігрових видах спорту: баскетболі ( Л.Ю. Поплавський, 

2004; С.Г. Защук, 2007), волейболі (М.М. Линець, Я.І. Гначук, 2007 та ін.), гандболі ( О.В. 

Базильчук, 2004; С.Г. Кушнірюк, 2008 та ін..), футболі ( Г.А. Лісенчук, 2003; В.М. Ко-

стюкевич, 2012 та ін.), циклічних видах спорту ( В.О. Бережанський, 2002;  К.С. Дунаєв, 

2008 та ін.),  спортивній гімнастиці ( А.Н. Сисоєв, 2010 та ін.) та в інших видах спорту. 

Серед населення України, останнім часом, спостерігається негативна тенденція 

зростання кількості захворюваностей, які пов’язані з порушеннями слухового апарату. За 

даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), в економічно розвинутих 

країнах світу, в тому числі США і країнах Західної Європи, 7 – 9 % населення страждає 

на зниження слуху, в тому числі на глухоту – від 0,1 до 0,4 % новонароджених дітей та 

близько 1% дорослих, до 2020 року кількість людей з порушенням слуху, за даними ВО-

ОЗ, збільшиться на 30 %.  За останніми даними в Україні налічується близько 300 тисяч 

дітей і 1 мільйон дорослих з порушенням слуху (які потребують слухопротезування), в 

тому числі з глухотою – 11 тисяч дітей та 100 тисяч дорослих [6]. Втрата слуху супро-

воджується дисгармонією фізичного розвитку у 62 % випадків, у 43,6 %  – дефектами 

опорно–рухового апарату, у 80 % випадків – затримка моторного розвиту, супутні захво-

рювання спостерігаються у 70 %  дітей [2]. 

У системі спортивних тренувань, серед спортсменів з вадами слуху легка атлетика 

є провідним видом спорту.     

Протягом останніх років, серед найсильніших  легкоатлетів світу з вадами слуху 

значно зросли  результати, розширилася географія учасників, в наслідок чого, загостри-

лась конкуренція.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій  науковців Бріскіна Ю.А., Передерій 

А.В., Євсеєва С.П. (2013) дозволив ознайомитись з характеристикою адаптивного спорту, 

історичним розвитком, класифікацією спортсменів, програмою та особливостями ор-

ганізації змагань [4]. Такі вчені як Байкіна Н.Г.,   Хода Л.Д. (2001), працювали над особ-

ливостями фізичного розвитку дітей з вадами слуху. Крет Я.В. (2012), Байкіна Н.Г. 

(2003), Заворотна О.А. (2014), Овчаренко С.В. (2013) у своїх дослідженнях  розкрили 

особливості рухової діяльності людей з вадами слухового апарату [1, 2]. Богданова Т.Г. 

(2002) дослідила психологічні особливості людей з вадами слуху та закономірності їхньо-

го розвитку [3].  

Проте у ході вивчення науково–методичної літератури, нами виявлено недостатню 

кількість матеріалів, які стосуються фізичної підготовки  висококваліфікованих легкоат-

летів з вадами слуху. Сучасна система підготовки дефлімпійців базується на застосуванні 

методики тренування, яка розрахована на здорових спортсменів, що є непередбачуваним 

та педагогічно необґрунтованим процесом. Підбір засобів та методів для корекції нав-

чально–тренувального процесу, спрямованого на досягнення високих результатів у 
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спортсменів з вадами слуху, повинен здійснюватися, насамперед, на підставі врахування 

нозологічних особливостей функціонального і психічного станів та їхніх рухових можли-

востей (Захарова Л., Ганзіна Н., Євсєєв С.П., Бріскін Ю.А. [10]. 

Таким чином, тренувальний процес носить, несистемний та випадковий характер, 

що пов’язано з особливостями даного  контингенту  та недостатнім науково–методичним 

вивченням їхньої змагальної та тренувальної діяльності. У зв’язку з цим, великого зна-

чення набувають дослідження, спрямовані на пошук нових шляхів підвищення  спортив-

них результатів  дефлімпійців з урахуванням нозологічних особливостей .  

Виявлені недоліки визначили проблематику дослідження, сутність якого полягає у 

необхідності розробки та обґрунтуванні методики удосконалення фізичної підготовки 

висококваліфікованих легкоатлетів з вадами слуху, які спеціалізуються у бар’єрному 

бігу.   

Дане положення обумовлює актуальність теми дисертаційного дослідження і пред-

ставляє суттєве теоретичне і практичне значення. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робо-

та виконуватиметься у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і 

спорту згідно з темою Зведеного плану  науково–дослідної роботи у сфері фізичної куль-

тури і спорту на 2011–2015 рр.  Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту за 

темою:  4.3 « Реабілітація осіб з обмеженими фізичними спроможностями з урахуванням 

особливостей їх психофізіологічних і компенсаторно–пристосувальних порушень у різ-

них системах організму людини». Номер держреєстрації 0111U001170. 

Мета дослідження – розробити й експериментально обґрунтувати методику вдос-

коналення фізичної підготовки висококваліфікованих легкоатлетів з вадами слуху, які 

спеціалізуються у бар'єрному бігу, з урахуванням їхніх нозологічних особливостей.   

Завдання дослідження: 

1. Вивчити та проаналізувати сучасний стан проблеми фізичної підготовки  легко-

атлетів з вадами слуху. 

2.  Встановити рівень фізичної та функціональної підготовленості і їх взаємозв’язок 

з  результатами змагальної діяльності у висококваліфікованих легкоатлетів з вадами слу-

ху, які спеціалізуються у бар'єрному бігу.  

3. Розробити та експериментально перевірити ефективність розробленої  методики 

вдосконалення фізичної підготовки висококваліфікованих легкоатлетів з вадами слуху, 

які спеціалізуються у бар'єрному бігу, з урахуванням особливостей  розвитку фізичних 

якостей та змагальної діяльності. 

4. Розробити методичні та практичні рекомендації, щодо обґрунтування особливо-

стей  фізичної підготовки  легкоатлетів з вадами слуху. 

 Об'єкт дослідження – тренувальний процес висококваліфікованих легкоатлетів з 

вадами слуху, які спеціалізуються у бар'єрному бігу на етапі максимальної реалізації 

індивідуальних можливостей. 

Предмет дослідження – фізична підготовка висококваліфікованих легкоатлетів з 

вадами слуху, які спеціалізуються у бар'єрному бігу. 

Методи дослідження. Вибір методів досліджень визначається  поставленими зав-

даннями  та існуючими вимогами до проведення педагогічних досліджень. Нами будуть 

використовуватись наступні методи: аналіз науково–методичної літератури й узагаль-

нення досвіду практичної роботи тренерів; педагогічні спостереження, тестування, 

експеримент; функціональні методи дослідження; методи математичної статистики. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

– вперше буде розроблена й експериментально обґрунтована методика вдоскона-

лення фізичної підготовки висококваліфікованих легкоатлетів з вадами слуху, які 

спеціалізуються у бар'єрному бігу, з урахуванням їхніх нозологічних особливостей.     

– вперше будуть отримані дані про рівень фізичного розвитку, функціонального 

стану, фізичної підготовленості висококваліфікованих легкоатлетів з вадами слуху, які 

спеціалізуються у бар'єрному бігу.   

– вперше буде обґрунтовано ефективні засоби та методи удосконалення фізичної 

підготовки та функціонального стану висококваліфікованих легкоатлетів з вадами слуху, 
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які спеціалізуються у бар'єрному бігу. 

– доповнено та розширено знання з теорії адаптивного спорту висококваліфікова-

них легкоатлетів з вадами слуху, які спеціалізуються у бар'єрному бігу. 

Практичне та теоретичне значення   

Полягає в розробці та експериментальному обґрунтуванні методики вдосконалення 

фізичної підготовки висококваліфікованих легкоатлетів з вадами слуху, які спеціалізу-

ються у бар'єрному бігу, особливостей застосування засобів та методів корекції тре-

нувального процесу, в наслідок чого підвищиться рівень спортивної майстерності та зма-

гальних результатів. Отримані наукові дані можуть бути використані у навчальному про-

цесі студентів, у викладанні дисципліни «Адаптивний спорт». Результати дослідження 

можуть  доповнити теорію підготовки легкоатлетів з вадами слуху, які спеціалізуються в 

інших видах легкої атлетики. 

Організація дослідження. Дослідження будуть проводитись під час тренувального 

процесу та навчально–тренувальних зборів збірної команди України з легкої атлетики 

серед спортсменів, з вадами слуху. 

Перший етап складатиметься з вивчення науково–методичної та спеціальної літе-

ратури і   стану проблеми  вдосконалення фізичної підготовки висококваліфікованих лег-

коатлетів з вадами слуху, які спеціалізуються у бар'єрному бігу. 

Другий етап спрямований на дослідження фізичної підготовленості та  функціо-

нальних особливостей,  встановлення взаємозв’язків компонентів змагальної діяльності з 

показниками загальної та спеціальної фізичної підготовки у висококваліфікованих легко-

атлетів з вадами слуху, які спеціалізуються у бар'єрному бігу.   

Третій етап передбачатиме дослідження та експериментальне обґрунтування мето-

дики вдосконалення фізичної підготовки з урахуванням особливостей висококваліфіко-

ваних легкоатлетів з вадами слуху, які спеціалізуються у бар'єрному бігу. А також ро-

зробку методичних та практичних рекомендацій, щодо обґрунтування особливостей 

підготовки легкоатлетів з вадами слуху. 

Четвертий етап  передбачає обробку та аналіз отриманих результатів,   високо-

кваліфікованих легкоатлетів з вадами слуху, які спеціалізуються у бар'єрному бігу до та 

після проведення педагогічного експерименту, узагальнення  отриманих даних до-

слідження, формулювання висновків та оформлення роботи. 

Шляхи впровадження результатів роботи в практику. Передбачається розробка 

методики вдосконалення фізичної підготовки висококваліфікованих легкоатлетів з вада-

ми слуху, які спеціалізуються у бар'єрному бігу, а також розробка методичних та прак-

тичних рекомендацій з приводу використання засобів та методів удосконалення фізичної 

підготовленості висококваліфікованих легкоатлетів з вадами слуху, які спеціалізуються у 

бар'єрному бігу. Впровадження отриманих даних дисертаційного дослідження планується 

у навчально–тренувальний процес Укрцентр «Інваспорт», СФГУ (спортивна федерація 

глухих України), КЗ ДРЦФКіС інвалідів «Інваспорт» Дніпропетровської обласної ради та 

навчальний процес у закладах фізкультурного профілю. 
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РОЗВИТОК ГНУЧКОСТІ У ДІВЧАТ 14 – 15 РОКІВ, 

ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ТАНЦЮВАЛЬНОЮ АЕРОБІКОЮ 

 

А.В. Федоряка 

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, fav65@i.ua 

 

Введення. Останніми роками великого поширення набули різні практики оздоров-

чих тренувань. Популярними стали східні одноборства, фітнес, заняття різними видами 

танців. Так само дуже «популярним» у наш час стало гнучке, пластичне та гармонійно 

розвинуте тіло. 

Танцювальна аеробіка є доволі популярним видом фітнесу не тільки в Україні, але і 

в усьому світі. Вона активно розвивається і набуває все більшої популярності завдяки 

своїй видовищності, яка полягає у поєднанні краси, музики і мистецтва і спорту, виснаж-

ливими тренуваннями та захоплюючими змаганнями. 

У пошуках інноваційних підходів до організації позашкільного фізичного вихован-

ня з дітьми та підлітками слід враховувати особливе значення й привабливість 

танцювальної аеробіки. Танцювальна аеробіка  дозволяє розв’язати цілий комплекс важ-

ливих завдань у роботі з учнями: задовольнити їх потребу у русі, навчити володіти своїм 

тілом, розвивати фізичні якості, розумові та творчі здібності, моральні якості тощо [4, 5, 

8, ]. 

В Україні працюють багато клубів і гуртків танцювальної аеробіки, і тому актуаль-

ною є проблема забезпечення їх необхідною навчально–методичною літературою. Необ-

хідні розробки методик підготовки тих, що тренуються. У літературних джерелах недо-

статньо розкривається проблема розвитку гнучкості на заняттях та особливостей пла-

нування тренувального процесу для тих, що займаються  танцювальною аеробікою. Тому 

ми вважаємо, що дана проблема є актуальною та потребує  детальнішого  вивчення.  

Проблема розвитку гнучкості піднімалася в багатьох роботах різних авторів: 

Л.В.Волков 2002; Т.С.Лисицька 2002; О.А.Череповська 2008; М.М.Линець 2005; 

О.М.Худолій 2007; Т.Ю. Круцевич 2008 та ін. Але більшість публікацій розкривають 

особливості роботи зі спортсменами різної спеціалізації, а робота з дітьми старшого 

шкільного віку які займаються танцювальною аеробікою висвітлювалась лише поверхне-

во.  

Шкільний вік є важливим етапом у розвитку та становленні особистості майбутніх 

громадян України. Організація процесу фізичного виховання школярів, використання 

ефективних засобів впливу на організм дітей, зацікавлення їх у систематичних заняттях 

фізичними вправами має велике значення для виховання здорового підростаючого по-

коління [6, 7]. 

Мета роботи: експериментально обґрунтувати систему тренувальних занять, що 

сприяють розвитку гнучкості у дівчаток 14 – 15  років, які займаються танцювальною ае-

робікою. 

Завдання роботи: 

1. Визначити рівень гнучкості у дівчат 14 – 15 років, що займаються танцювальною 

аеробікою. 

2. Дослідити вплив фізичного навантаження на організм дівчат 14 – 15 років, що 

займаються танцювальною аеробікою.  

3. Експериментально обґрунтувати та визначити ефективність розвитку гнучкості у 

дівчат 14 – 15  років, що займаються танцювальною аеробікою. 
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