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АНОТАЦІЯ
Перебийніс Володимир Борисович. Індивідуалізація спортивної
підготовки дзюдоїстів на етапі виходу із спорту вищих досягнень. –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного
виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01 – олімпійський і професійний
спорт. Харківська державна академія фізичної культури, Міністерство освіти
і науки України, Харків, 2019.
У першому розділі «Сучасний стан проблеми побудови тренувального
процесу і техніко-тактичної підготовки єдиноборців-ветеранів» розкрито
питання щодо вікових груп у змаганнях дзюдоїстів після виходу із спорту
вищих досягнень та особливостей індивідуалізації їх спортивної підготовки.
Представлено фізіологічні особливості окремих вікових груп спортсменівветеранів та їх функціональних станів. Визначено особливості травматизму
дзюдоїстів-ветеранів під час тренувань і змагань.
Проведений аналіз літературних джерел та практичний досвід
тренувань дзюдоїстів після виходу із спорту вищих досягнень свідчить, що
на сьогодні не сформована система підготовки спортсменів-ветеранів, яка
передбачає підготовку і успішний виступ на

змаганнях без шкоди для

здоров’я.
У зв’язку з цим потрібні дослідження з визначенням величини
навантажень (кількості тренувань, використання об’єму і спрямованість
навантажень), виконання техніко-тактичних дій відповідно до рівня прояву
рухових якостей, використання позатренувальних чинників для підвищення
працездатності дзюдоїстів-ветеранів.
У другому розділі «Методи й організація дослідження» представлено
перелік та зміст методів дослідження, серед яких:
1. Теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичних літературних
джерел, пошук і використання інформації у глобальній мережі Internet.
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2. Педагогічні методи дослідження (спостереження, анкетування,
хронометрування, аналіз відеоматеріалів змагальної діяльності дзюдоїстівветеранів).
3. Тестування з використанням морфо-функціональних показників та
показників фізичної підготовленості.
4. Метод експертних оцінок.
5. Педагогічний експеримент.
6. Методи

математико-статистичної

обробки

отриманих

матеріалів

дослідження.
Організація досліджень передбачала чотири етапи дослідження.
На першому етапі (2012-2013 рр.) здійснено теоретичний аналіз
науково-методичної

літератури,

в

результаті

якого

визначено

й

систематизовано основні аспекти наукової проблеми у світі сучасних
наукових даних підготовки спортсменів, сформовано робочу гіпотезу
дисертації, доповнено й конкретизовано положення щодо практичної
значущості дослідження, підтверджено значну актуальність теми, уточнено
способи реалізації цілей і вирішення завдань роботи.
На другому етапі (2013-2014 рр.) визначалися чинники, що впливають на
вихід зі спорту вищих досягнень дзюдоїстів-ветеранів (окрім віку). Здійснено
аналіз травматизму, що притаманний єдиноборцям, та визначено заходи до його
зниження. Встановлено динаміку рівня прояву фізичних якостей дзюдоїстівветеранів різних вікових груп (30-34; 35-39; 40-44 років, по 12 спортсменів у
кожній) з використанням результатів у показниках: тесту Купера, бігу на 30 м,
стрибка в довжину та вгору з місця, п’ятикратного стрибка, бігу на 200 м,
човникового бігу 4×10 м, підтягування на поперечині, часу 10-ти підтягувань на
поперечині, часу виконання 18 кидків дзюдоїстів середньої вагової категорії.
Виявлено зміни антропометричних і функціональних показників
організму дзюдоїстів-ветеранів в окремі вікові періоди після активних занять
спортом.

Встановлено

кореляційний

взаємозв’язок

показників

функціонального стану та тестів прояву фізичних якостей дзюдоїстів після
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виходу зі спорту вищих досягнень, що дало змогу індивідуалізувати
тренувальний процес з урахуванням впливу засобів підготовки на стан
функціонування систем організму та збереження здоров’я спортсменівветеранів.
На третьому етапі (2014-2016 рр.) було розроблено тренувальні річні
програми для різних вікових груп дзюдоїстів-ветеранів та в експерименті
перевірено їх ефективність для участі у змаганнях і впливу тренувальних
навантажень на функціональний стан систем їх організму. На основі
проведених досліджень щодо впливу традиційних тренувальних занять на
показники функціональних систем та рівня розвитку рухових якостей
визначено основні особливості кількості тренувань та сполучень засобів
підготовки протягом річного макроциклу спортсменів-ветеранів різних
вікових груп. Розроблені тренувальні програми були впроваджені у
підготовку дзюдоїстів-ветеранів різних вікових груп: 30-34; 35-39; 40-44
років по 12 спортсменів середньої вагової категорії, в результаті яких
визначено доцільність використання 3-х, 4-х і 5-ти разових тренувань у
кожній віковій групі.
Подальші дослідження були спрямовані на визначення впливу
інтервального гіпоксичного тренування у сполученні з використанням
комплексів вправ колового тренування у передзмагальній підготовці
дзюдоїстів-ветеранів 35-39 років, як однієї із найбільших груп спортсменів.
Курс гіпоксичного нормобаричного тренування складався із 10 сеансів, які
проводилися по 10 серій з додатковим використанням колового тренування,
що включало 10 вправ: згинання й розгинання рук на брусах; підвороти з
амортизованим джгутом; стрибки через лавку; жим штанги лежачи під кутом,
вузьким хватом (40% максимальної ваги); присідання (40% максимальної
ваги); жим штанги лежачи (40% максимальної ваги); підіймання тулуба з
положення, сидячи на лавці; підтягування на поперечині; гіперекстензія,
вправа для м’язів спини; застрибування на тумбочку 0,5 метри. Колове
тренування проводилося в кінці заняття.
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На

четвертому

етапі

(2017‒2018

рр.)

систематизувалися

і

оброблялися результати педагогічного експерименту; визначалися чинники,
що негативно впливають на розвиток спорту ветеранів та встановлено
основні напрямки реалізації становлення ветеранського єдиноборства в
Україні; формувалися висновки й практичні рекомендації за результатами
проведеного дослідження, оформлялися акти впровадження та дисертаційна
робота.
В третьому розділі «Аналіз морфо-функціонального стану та рівня
показників рухових якостей дзюдоїстів-ветеранів різних вікових груп після
виходу зі спорту вищих досягнень» представлено чинники, що впливають на
вихід із спорту вищих досягнень дзюдоїстів-ветеранів, серед яких ті
спортсмени, які не досягли високих результатів і мають велику мотивацію та
спортсмени, що займалися іншими видами спорту та боротьби і потребують
перш за все підвищення техніко-тактичної підготовленості.
Визначено чинники ризику виникнення травм та представлена
класифікація травм і доведена необхідність оцінювання рівня травм на
змаганнях і тренуваннях із боротьби дзюдо серед ветеранів з метою їх
попередження.
Встановлено, що показники морфофункціонального стану дзюдоїстівветеранів знижуються після активних виступів у змаганнях, починаючи з 3034 років, проте достовірні зрушення (р<0,05) відбуваються у віці після 41
року.
Росто-вагові показники дзюдоїстів-ветеранів мають достовірні (р<0,05)
зміни в частині ваги тіла спортсменів, яка підвищується по відношенню до
оптимального: в 30-34 роки (t=2,44; р<0,05), 35-39 (t=2,95; р<0,05) і 40-44
років (t=2,38; р<0,05), в той же час довжина тіла ветеранів достовірно
(р<0,05) не зменшується.
Найбільші зміни

показників серцево-судинної системи ветеранів

відзначено в даних ЧСС (30-34 років - t=2,99; р<0,05; 36-40 років - t=4,55;
р<0,01; 40-44 років - t=5,15; р<0,001; АТсист (t=2,77; р<0,05; t=3,94; t=4,45;
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р<0,01 відповідно), АНАМЕ (t=2,90; р<0,05; t=3,71; t=4,19; р<0,01
відповідно) і АМЕ (t=3,44; t=4,40; t=4,57; р<0,01 відповідно).
Показники рівня прояву фізичних якостей в більшій мірі знижуються
у

перший період виходу із спорту вищих досягнень (30-34 роки). Так,

достовірно погіршилися результати у тесті Купера (t=2,47; р<0,05), стрибку
вгору з місця (t=2,86; р<0,05), п’ятикратному стрибку (t=2,68; р<0,05), бігу на
200 м (t=4,40; р<0,001), човниковому бігу 4×10 м (t=2,44; р<0,05), часу
виконання 18 кидків (t=2,13; р<0,05) та часу 10 підтягувань на поперечині
(t=2,70; р<0,05).
У другий віковий період по відношенню до показників, які мали
дзюдоїсти під час етапу реалізації максимальних можливостей, достовірно
зменшилися результати у всіх тестах (р<0,05-0,001).
У той же час, у подальшому результати тестування стабілізувалися і не
мають достовірної (р>0,05) різниці.
Отримані результаті свідчать, що їх погіршення, особливо в тестах

з

виконанням силових вправ, пов’язано, перш за все, зі збільшенням маси тіла
та стану м’язових волокон верхніх кінцівок, а також про поступове зниження
рухового потенціалу ветеранів-дзюдоїстів.
У подальшому результати тестування стабілізуються і по більшості
показників

не мають суттєвої різниці по відношенню до попередніх

результатів у віковому періоді 40-44 років у порівнянні з попередніми
вимірами (35-39 років) (р>0,05).
Отримані цифрові дані щодо показників фізичних якостей та
функціонального стану дзюдоїстів-ветеранів у різні вікові періоди дозволили
встановити кореляційні зв’язки між ними.
Так, у віці 30-34 роки середній рівень кореляції існує між: тестом
Купера та бігом на 200м (r=-0,57), довжиною тіла (r=-0,67), АТ сист. (r=-0,74),
АНАМЕ (r=0,62) і АМЕ (r=0,62); бігом на 30м та стрибком у довжину з
місця (r=-0,63), п’ятикратним стрибком (r=-0,54), стрибком вгору з місця
(r=-0,57), човниковим бігом (r=0,63), ЧСС (r=-056), АТ сист (r=-0,56), АТ диаст.
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(r=0,53), АНАМЕ (r=-0,72), стрибком у довжину з місця та п’ятикратним
стрибком (r=0,68), стрибком вгору з місця (r=0,56), масою тіла (r=-0,59),
АНАМЕ (r=0,56); п’ятикратним стрибком та бігом на 200м (r=-0,53),
стрибком вгору з місця (r=0,54), масою тіла (r=-0,75), АТсист

(r=0,59),

АНАМЕ (r=0,68); бігом на 200 м та масою тіла (r=0,56), АНАМЕ (r=-0,65);
стрибком вгору з місця та масою тіла (r=0,61); підтягуванням на поперечині
та часом підтягувань на поперечині (r=0,78) та масою тіла (r=-0,78); часом 10підтягувань на поперечині та масою тіла (r=-0,72), АНАМЕ (r=0,62); часом
виконання 18 кидків та АНАМЕ (r=0,56).
У 35-39 та 40-44 років залишаються зазначені кореляційні зв’язки,
окрім тих, що отримані з показниками маси тіла, яка стабілізувалася у
ветеранів-дзюдоїстів.
Встановлений кореляційний взаємозв’язок
тренувальних

програм

враховувати

дає змогу при розробці

комплексний

вплив

вправ,

що

використовуються для рішення поставлених завдань.
У четвертому розділі «Розробка та впровадження тренувальних
програм борців-дзюдоїстів при виході зі спорту вищих досягнень»
представлено розроблені тренувальні програми підготовки дзюдоїстівветеранів різних вікових груп з 3-х, 4-х та 5-ти разовими тренуваннями на
тиждень у підготовчому періоді, які включали втягуючий мезоцикл
(втягуючий, втягуючий, ударний, поновлюючий мікроцикли), базовий з ЗФП
(втягуючий, ударний, ударний, поновлюючий мікроцикли), базовий з ЗФП
(втягуючий, ударний, ударний, поновлюючий мікроцикли).
В результаті проведених досліджень визначено, що застосування 3-х
разових тренувань на тиждень є оптимальним для дзюдоїстів 45-49 років та
старше, 4-х разові тренування доцільно використовувати для дзюдоїстів 4044 років, а 5-ти разові – для дзюдоїстів 30-34 і 35-39 років. Зазначене
пов’язано з отриманими показниками впливу навантажень на функціональну
систему організму ветеранів-дзюдоїстів різних вікових груп. Особливо значні
для дзюдоїста навантаження впливають на зниження результатів анаеробної
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метаболічної

ємності

серцевого

м’яза,

артеріального

тиску,

РФС,

адаптаційного потенціалу, показники яких є гранічними до достовірних змін
(t=2,15).
Застосування різних режимів тренувань не в однаковій мірі впливають
на рівень прояву рухових якостей.
Так, 3-разові на тиждень тренування дзюдоїстів 45-49 і старших років
здійснюють позитивний вплив на показники підтягування на поперечині,
часу 10-ти підтягувань на поперечині, часу виконання 10-ти кидків та серії
кидків (р>0,05). В більш ранні вікові періоди дана кількість занять не сприяє
значному зрушенню в зазначених показниках. У той же час при 4-х разових
тренуваннях позитивний вплив отримано у вікових групах 30-34, 35-39 та
40-44 роки, а 5-ти разові тренування негативно впливають на дзюдоїстів 4044 років, зрушення

зазначених показників достовірні (р<0,05) після

впровадження експериментальної програми тренувань у підготовчому
періоді дзюдоїстів-ветеранів, що свідчить про оптимальний стан напруження
систем організму для виконання навантажень.
Представлено також результати використання у передзмагальній
підготовці дзюдоїстів-ветеранів в 30-34 років інтервального нормобаричного
гіпоксичного тренування тривалістю 10 сеансів по 10 серій у сполученні з
коловим тренуванням, складеним із 10 вправ, які виконувалися у
максимальному темпі тривалістю 15с, що дозволило підвищити показники
киснево-транспортної системи: тривалості зворотного дихання (t=2,20;
р<0,05), концентрації вуглекислого газу в повітрі, що видихається (t=4,00;
р<0,001), концентрації кисню в повітрі, що вдихається (t=3,36; р<0,01),
дихального об’єму (t=2,89; р<0,01), частоти дихання (t=5,74; р<0,001),
хвилинного об’єму дихання (t=2,15; р<0,05), частоти серцевих скорочень
(t=5,00; р<0,001) та коефіцієнту використання кисню (t=2,13; р<0,05).
Також

підвищилися результати в: тесті Купера

(t=2,53; р<0,05),

стрибку у довжину з місця (t=2,88; р<0,05), п’ятикратному стрибку (t=2,56;
р<0,05), човниковому бігу 4х10 м (t=2,19; р<0,05), бігу на 200м (t=2,88;
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р<0,05), підтягуванні на поперечині (t=2,79; р<0,05), часу виконання 10-ти
підтягувань на поперечині (t=2,72; р<0,05), час виконання 18-ти кидків
(t=2,23; р<0,05) та серії кидків (t=2,12; р<0,05).
Таким чином, гіпоксичне нормобаричне тренування у сполученні із
спеціальними фізичними вправами є ефективною методикою підготовки до
змагань

дзюдоїстів-ветеранів,

не

викликає

значного

напруження

кисневотранспортної системи і сприяє підвищенню загальної та спеціальної
фізичної працездатності.
У п’ятому розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження»
визначено чинники, що негативно впливають на розвиток спорту ветеранів,
до яких відносяться:
а) системні виклики – недостатня увага з боку держави, недостатнє
фінансування; погіршення здоров’я і фізичного розвитку дорослого
населення України, яке обумовлене економічною і політичною ситуацією в
країні; недоврахування ролі боротьби у розвитку ветеранського спорту,
пропаганді здорового способу життя і зміцнення здоров’я значної частини
населення; відставання розвитку інноваційних спортивних технологій у
ветеранському

єдиноборстві;

слабке

залучення

механізму

державно-

приватного партнерства для поліпшення фінансування ветеранського спорту
і маркетингу для посилення його масовості;
б) специфічні чинники, що впливають на розвиток ветеранського
спорту: відсутність науково обґрунтованої методичної бази для організації
тренувального процесу спортсменів-ветеранів; послаблення фінансування
розвитку ветеранського єдиноборства на рівні регіонів України; недостатня
кількість

наукових

досліджень,

що

стосуються

проблеми

розвитку

ветеранського спорту: недостатня підготовка тренерів і суддів з урахуванням
сталої тенденції активізації ветеранського спорту; слабкий розвиток
інфраструктури для занять спортсменів-ветеранів в регіонах України;
відсутність управлінських рішень щодо підвищення

комерційної і

інвестиційної привабливості клубного руху і змагань серед ветеранів-
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дзюдоїстів; відсутність моделі розвитку ветеранського спорту з подальшим її
тиражуванням на сферу спорту.
Встановлено основні напрямки реалізації розвитку ветеранського
єдиноборства в Україні, а саме: пропаганда занять спортом й участі у
змаганнях ветеранів, позитивного впливу спорту на організм людей у
зрілому віці; створення умов для ефективної підготовки резерву й основного
складу збірних команд України та її регіонів із єдиноборств серед ветеранів;
розробка заходів щодо стимулювання розвитку ветеранського спорту й
управління цим спортивним рухом; вдосконалення системи підготовки і
перепідготовки тренерського і суддівського корпусів з урахуванням
активізації ветеранського спорту; розробка і впровадження перспективних
наукових і методичних концепцій в роботу щодо розвитку єдиноборств серед
ветеранів; модернізація існуючої матеріально-технічної бази єдиноборств з
урахуванням активізації ветеранського спорту; підвищення комерційної й
інвестиційної привабливості клубного руху і змагань з єдиноборств серед
ветеранів; розвиток інфраструктури для занять ветеранів-дзюдоїстів в усіх
регіонах України; впровадження методів сучасного маркетингу і створення
умов для розвитку спонсорства і залучення інвестицій для ветеранівдзюдоїстів; подальше зміцнення міжнародних зв’язків для розвитку
ветеранського єдиноборства у рамках EJU й SJF; реалізація нової моделі
розвитку ветеранського спорту на прикладі єдиноборств з подальшим її
тиражуванням на всю сферу спорту; підвищення ефективності розвитку
єдиноборств серед ветеранів; розвиток ветеранського спорту України.
Подальші

дослідження

можуть

бути

спрямовані

на

розробку

тренувального процесу для різних вікових груп дзюдоїстів-ветеранів.
Представлено три групи отриманих даних: результати, що отримано
вперше, які підтверджують дані інших авторів,та результати,які доповнюють
уже наявні відомості.
Вперше: розроблено систему заходів щодо здійснення спортивнооздоровчих занять на етапі виходу зі спорту вищих досягнень, які

10

передбачають: визначення чинників виходу зі спорту вищих досягнень;
проведення обов’язкового медичного обстеження з вирішенням можливостей
подальшої

участі

у змаганнях

ветеранів;

встановлення

можливостей

виконання техніко-тактичних дій дзюдоїстів; встановлення кореляційних
зв’язків показників різних сторін підготовленості та розробка індивідуальних
тренувальних планів для дзюдоїстів з урахуванням рівня техніко-тактичної і
фізичної підготовленості та функціонального стану; визначено рівень прояву
рухових якостей та стану морфо-функціональних показників дзюдоїстівветеранів у різні вікові періоди; встановлено чинники травматизму, що
притаманні єдиноборцям, та заходи до їх зниження; встановлено кореляційну
залежність показників функціонального стану і тестів, що відображають
рівень розвитку фізичних якостей дзюдоїстів-ветеранів різних вікових груп;
розроблено та впроваджено тренувальні програми з 3-, 4- і 5-разовими
заняттями на тиждень у дзюдоїстів-ветеранів після виходу зі спорту вищих
досягнень; визначено доцільність кількості тренувань на тиждень відповідно
до віку дзюдоїстів-ветеранів, а саме 30-34 роки – 5 разів, 35-39 –
4 рази, 40-44 і старше – 3 рази; встановлено ефективність використання
інтервального

гіпоксичного

тренування

у

передзмагальній

підготовці

дзюдоїстів-ветеранів після виходу зі спорту вищих досягнень; визначено
чинники, які негативно впливають на розвиток спорту ветеранів-дзюдоїстів та
встановлено основні напрямки щодо їх подолання.
Підтверджено дані науковців (В.В. Кім, 1991; У.Б. Лідбеттер, 2002;
М.С. Страдіна, 2005) щодо чинників, які впливають на вихід зі спорту вищих
досягнень дзюдоїстів-ветеранів.
Доповнено дані щодо:
- мотивації подальших тренувань після виходу зі спорту вищих
досягнень (Ю.В. Болтіков, 2002);
- динаміки

прояву

фізичних

якостей

та

морфофункціональних

показників спортсменів-ветеранів різних вікових груп (Д.М. Гаврилов,
Є.Є. Романова, A.B. Мамінін, 1999; А.Гончаров, Л.Рубан, К.Ананченко, 2017;
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Т. Євдокімова,

В. Правосудов,

Е. Медвидчук,

Л. Цап’юк,

2007;

2000;

Г. Коробейніков,

В.В. Мулик,

Н. Харковляк,

В.І. Перевозник,

2017;

В.М. Платонов, 2004, 2015);
- травм дзюдоїстів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень та
загальних і специфічних чинників ризику їх виникнення (A.A. Батукаєв,
2008; В.А. Геселевич, 2005; В.В. Горіневська, 1982);
- заходів профілактики травматизму та індивідуалізації технікотактичної підготовки дзюдоїстів-ветеранів з урахуванням специфічних
чинників ризиків і недоліків у їх спеціальній фізичній підготовці
(В.Ф. Андрен-Сандберг, 2003; Г.М. Арзютов, 2000; В.Ф. Башкіров, 1989;
В.А. Геселевич, 2005; В.Ф. Бойко, Г.В. Данько, 2004; П. Каннус, 2002;
Я.К. Коблев, 1990; Є.М. Матвієнко, 2002;Є.І. Перова, 2007).
Ключові слова:

борці-дзюдоїсти, етап виходу із спорту вищих

досягнень, тренувальний процес, фізичні якості, морфо-функціональні
показники, мотивація, травматизм, інтервальне гіпоксичне тренування, вікові
періоди ветеранів-дзюдоїстів.
Abstract
Perebyinis V.B. Individualization of training programs in annual
macrocycles of judoists at the stage of retiring from high-performance sports.
– Qualification scientific work as the manuscript.
Thesis for the Degree of Candidate in Physical Education and Sport (Ph.D.)
on specialty 24.00.01 – Olympic and Professional Sports. – Kharkiv State
Academy of Physical Culture. Ministry of Education and Science of Ukraine. –
Kharkiv, 2018.
In the first chapter, “The current state of the problem of building a training
process and technical and tactical training of judo old-timers” the question of age
groups in judo competitions after retiring from high-performance sport and the
features of individualizing their sports training is disclosed. The physiological
features of individual age groups of old-timers athletes and their functional states
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are presented. The features of injuries of judo old-timers during trainings and
competitions are determined.
The analysis of literary sources and the practical experience of judo training
after retiring from high-performance sport testify that today the system of
preparation of old-timers athletes is not formed, which involves preparation and
successful performance in competitions without harm to health.
In this regard, studies are required to determine the magnitude of loads (the
number of trainings, the use of volume and the direction of the loads), the
implementation of technical and tactical actions in accordance with the level of
manifestation of motor qualities, the use of extra-training factors to improve the
performance of judo old-timers.
The second chapter, “Methods and organization of research”, presents a list
and content of research methods, including:
1. Theoretical analysis and synthesis of scientific and methodological
literature sources, search and use of information in the global Internet.
2. Pedagogical research methods (observation, questioning, timekeeping,
video analysis of the competitive activities of judo old-timers).
3. Testing using morpho-functional parameters and physical preparedness
indicators.
4. Method of expert assessments.
5. Pedagogical experiment.
6. Methods of mathematical-statistical processing of the obtained research
materials.
Organization of research included four stages of research.
At the first stage (2012-2013), a theoretical analysis of the scientific and
methodological literature was carried out, which resulted in identifying and
systematizing the main aspects of the scientific problem in the world of modern
scientific data for preparing athletes, forming a working thesis for the dissertation,
supplementing and specifying the provisions regarding the practical significance of
the study, confirmed the significant relevance of the topic, clarified ways to
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implement the goals and tasks of the work.
At the second stage (2013-2014), the factors influencing the retiring from highperformance sport of judo old-timers (except age) were determined. The analysis of
injuries inherent in wrestlers is carried out, and measures to reduce it are identified. The
dynamics of the manifestation of the physical qualities of judo old-timers of different
age groups (30-34; 35-39; 40-44 years, 12 athletes each) were established using the
results in the following indices: Cooper test, 30 m run, long jump and up from the spot,
fivefold jump, 200 m run, shuttle run 4×10 m, pulling up on the crossbar, time of 10
pulling up on the crossbar, lead time 18 throws.
Changes in anthropometric and functional indicators of the body of judo oldtimers in certain age periods after active sports are identified. The correlation
interrelation of the functional status indicators and tests of the physical qualities of
judoists after retiring from high-performance sport has been established, which
made it possible to individualize the training process taking into account the
influence of the training means on the functioning of the body systems and
preserving the health of old-timers athletes.
At the third stage (2014-2016), an annual training program was developed
for different age groups of judo old-timers and the experiment tested their
effectiveness for participating in competitions and the effect of training loads on
the functional state of their body systems. On the basis of the conducted research
on the impact of traditional training sessions on the performance of functional
systems and the level of development of motor abilities, the main features of the
number of training sessions and messages of training facilities during the one-year
macrocycle of old-timers athletes of different age groups were determined. The
developed training programs were introduced into the training of judo old-timers of
different age groups: 30-34; 35-39; 40-44 years old 12 athletes, as a result of which
the feasibility of using 3, 4 and 5 one-time training in each age group has been
determined.
Further studies were aimed at determining the effect of interval hypoxic
training in combination with the use of complexes of circular training exercises in
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the pre-competitive training of judo old-timers aged 35-39 years, as one of the
largest groups of athletes. The course of hypoxic normobaric training consisted of
10 sessions, which were carried out in 10 series with the additional use of circuit
training, which included 10 exercises: flexing and stretching the arms on the
uneven bars; gateway with amortization harness; jumping over the bench; bench
press lying at an angle, narrow grip (40% of maximum weight) squats (40% of
maximum weight) bench press (40% of maximum weight) lifting the body from a
position sitting on a bench; tightening on the crossbar; hyperextension, exercise for
back muscles; jumping on the bedside table 0,5 meters. Circular training was held
at the end of the lesson.
In the fourth stage (2017-2018) the results of the pedagogical experiment
were systematized and processed; the factors that negatively influenced the
development of old-timers sports were determined and the main directions of
realization of the formation of veteran martial arts in Ukraine were established;
conclusions and practical recommendations were drawn up based on the results of
the study, the acts of implementation and dissertation work were completed.
The third chapter “Analysis of the morpho-functional state and the level of
indicators of the motor qualities of judo old-timers of different age groups after
retiring from high-performance sport ” presents the factors influencing the retiring
from high-performance sport of judo old-timers, including those athletes who did
not achieve high results and have great motivation and athletes, engaged in other
sports and wrestling and require primarily increasing technical and tactical
training.
Risk factors for injuries have been identified and a classification of injuries
has been presented and the need to assess the level of injuries in competitions and
judo wrestling training among old-timers has been proved in order to prevent them.
It is established that the indicators of the morpho-functional state of judo
old-timers decrease after active performances in competitions starting from 30-34
years old, however, significant changes (p<0.05) occur after the age of 41 years.
Growth and weight indicators of judo old-timers have significant (p<0.05)
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changes in the part of the athletes' body weight, which increases with respect to the
optimal: in 30-34 years (t=2,44; (p<0,05), 35-39 (t=2,95; (p<0,05) and 40-44 years
(t=2,38; (p<0,05), at the same time, the body length of old-timers is significant
(p<0,05) does not decrease.
The greatest changes in the indices of the cardiovascular system of oldtimers were observed in the HR data (30-34 years – t=2,99; p<0,05; 35-39 years –
t=4,55; p<0,01; 40-44 years – t=5,15; p<0,001; BPsyst (t=2,77; p<0,05; t=394;
t=4,45; p<0,01, respectively), ANMC (t=2,90; p<0,05; t=3,71; t=4,19 p<0,01,
respectively) and AMC (t=3,44 ; t=4,40; t=4,57 p<0,01, respectively).
Indicators of the level of manifestation of physical qualities to a greater
extent are reduced in the first period of retiring from the sport of higher
achievements (30-34 years). So, the results in the Cooper test (t=2,47; p<0,05),
jump up (t=2,86; p<0,05), fivefold jump (t=2,68 p<0,05), running for 200m
(t=4,40; p <0,001), shuttle running 4×10m (t=2,44; p<0,05), run time of 18 throw
(t=2,13 p <0,05) and time 10 pull-ups (t=2,70; р<0,05).
In the second age period, in relation to the indicators that judoists had during
the revation stage of maximum opportunities, the results in all tests significantly
decreased (p <0,05–0,001).
At the same time, the test results subsequently stabilized and do not have a
significant (p>0,05) difference.
The results indicate that their deterioration, especially in tests with the
implementation of strength exercises, is associated primarily with an increase in
body weight and the state of the muscle fibers of the upper limbs, as well as a
gradual decrease in the motor potential of judo old-timers.
In the future, the test results stabilize and for most indicators do not have
significant differences compared to previous results in the age period of 40-44
years compared with previous measurements (35-39 years) (р>0,05).
The obtained digital data on indicators of physical qualities and functional
status of wrestling veterans in different age periods allowed us to establish
correlations between them.
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So, at the age of 30-34, the average level of correlation exists between:
Cooper test and 200 m run (r=-0,57), length of the body (r=-0,67), BPsyst. (r=-0,74),
ANMC (r=0,62) and АМC (r=0,62); running at 30m and standing long jump (r=0,63), a fivefold jump (r=-0,54), jump up from the place (r=-0,57), shuttle run
(r=0,63), HR (r=-056), BPsyst. (r=-0,56), BPdiast..(r=0,53), ANMC (r= -0,72),
standing long jump and fivefold jump (r=0,68), jump up from the place (r=0,56),
body weight (r=-0,59), ANMC (r= 0,56); fivefold jump and 200 m run (r=-0,53),
jump up from the place (r= 0,54), body weight (r= -0,75), BPsyst. (r= 0,59), ANMC
(r= 0,68); 200 m run and body weight (r=0,56), ANMC (r=-0,65); jump up from
the place and body weight (r=0,61); pulling up and time of pulling (r=0,78) body
weight (r=-0,78); time of 10 pulling up and body weight (r=-0,72), ANMC
(r=0,62) run time of 18 throws and ANMC (r=0,56).
At 35-39 and 40-44 years, these correlations remain, except for those obtained
with body mass indicators, which have stabilized in judo old-timers.
A correlation relationship has been established which allows for the
development of training programs to take into account the complex effect of the
exercises used to solve the set tasks.
In the fourth chapter «Development and implementation of training programs
for judoists at the stage of retiring from high-performance sport» presented
developed training programs for training judo wrestlers of different age groups
from 3, 4 and 5 one-time workouts per week in the preparatory period, which
included the retractor mesocycle (retractor, retractor, shock, recovery microcycles),
base on general physical preparation retractor, shock, shock, recovery
microcycles), base on general physical preparation (retractors, shock, shock,
recovery microcycles).
As a result of the research it was found that the use of 3 one-time workouts
per week is optimal for judo wrestlers aged 46-50 and older, 4 one-time workouts
should be used for wrestlers 40-44 years old, and 5 one-time workouts for judo
wrestlers 30 34 and 35-39 years old. This is related to the obtained indicators of the
impact of loads on the functional system of the body of judo old-timers of different
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age groups. Especially significant for a the loads that affect the decrease in the
results of anaerobic metabolic capacity of the heart muscle, blood pressure, RFU,
and the adaptive potential, the indicators of which are limited to significant
changes (t=2,15).
The use of different training regimes does not equally affect the level of
manifestation of motor qualities.
Thus, 3-time per week training sessions for judoists aged 46–50 and older
have a positive effect on the pull-up performance, time of 10 pull-ups , the
execution time of 10 throws and the series of throws (p>0,05). In earlier age
periods, this number of classes does not contribute to a significant shift in these
indicators. At the same time, with 4 one-time workouts, a positive impact was
obtained in the age groups of 30-34, 35-39 and 40-44 years, and 5 one-time
trainings negatively affect on judo wrestlers 40-44 years old, the shifts in these
indicators are significant (p<0,05) after the introduction of an experimental training
program in the preparatory period of judo old-timers, indicates an optimal state of
tension of the body’s systems for executing loads.
The results of the use of interval normobaric hypoxic training with a duration
of 10 sessions of 10 episodes in combination with a circular training consisting of
10 exercises, which were performed at a maximum pace of 15 seconds, are
presented in pre-competitive training of judo old-timers in 30-34 years. transport
system: the duration of return breathing (t=2,20; р<0,05), carbon dioxide
concentration in exhaled air (t=4,00; p<0,001), oxygen concentration in the inhaled
air (t=3,36; p<0,01), tidal volume (t=2,89; p <0,01), respiratory rate (t=5,74;
p<0,001), minute respiratory volume (t=2,15; p<0,05), heart rate (t=5,00, p<0,001)
and coefficient use of oxygen(t=2,13; р<0,05).
Also increased results in: Cooper test (t=2,53; р<0,05), standing long jump
(t=2,88; р<0,05), fivefold jump (t=2,56; р<0,05), shuttle run 4х10 m (t=2,19;
р<0,05), 200 m run (t=2,88; р<0,05), pulling up (t=2,79; р<0,05), time of 10
pulling up (t=2,72; р<0,05), run time of 18 throws (t=2,23; р<0,05) and a series of
throws (t=2,12; р<0,05).
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Thus, hypoxic normobaric training in combination with special physical
exercises is an effective method of preparing for the competitions of judo oldtimers, does not cause significant stress on the oxygen transport system and
contributes to an increase in general and special physical preparedness.
In the fifth chapter, «Analysis and synthesis of research results» factors that
adversely affect the development of old-timers athletes are identified, which
include:
а) system calls – insufficient attention from the state, insufficient financing;
deterioration of the health and physical development of the adult population of
Ukraine, which is caused by the economic and political situation in the country;
failure to take into account the role of the struggle in the development of old-timer
sports, promoting a healthy lifestyle and strengthening the health of a large part of
the population; the lag in the development of innovative sports technologies in oldtimer martial arts; weak involvement of the public-private partnership mechanism
to improve funding for old-timer sports and marketing to enhance its mass
character;
б) specific factors affecting the development of old-timer sports: the lack of a
scientifically based methodological basis for organizing the training process of oldtimers athletes; weakening the financing of the development of old-timer martial
arts at the level of regions of Ukraine; insufficient amount of research related to the
development of old-timer sports: insufficient training of coaches and judges, taking
into account the constant trend of activization of old-timer sports; poor
development of infrastructure for training old-timers athletes in the regions of
Ukraine; lack of management decisions to increase the commercial and investment
attractiveness of the club movement and competition among old-timers wrestlers;
the lack of a model for the development of old-timer sports with its subsequent
replication to the field of sports.
The main directions for the implementation of the development of old-timer
martial arts in Ukraine, namely: the promotion of sports and participation in
competitions of old-timers, the positive impact of sports on the body of people in
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adulthood; the creation of conditions for the effective training of the reserve and
the basic composition of the national teams of Ukraine and its regions in martial
arts among old-timers; development of measures to stimulate the development of
old-timer sports and the management of this sports movement; improvement of the
system of training and retraining of coaching and judicial corps, taking into
account the intensification of old-timer sports; development and implementation of
promising scientific and methodological concepts in the work on the development
of martial arts among old-timers; modernization of the existing material and
technical base of martial arts, taking into account the intensification of old-timer
sports; increasing the commercial and investment attractiveness of the club
movement and martial arts competitions among old-timers; development of
infrastructure for training old-timers wrestlers in all regions of Ukraine;
introduction of modern marketing and creating conditions for the development of
sponsorship and investment for old-timers wrestlers; further strengthening of
international relations for the development of old-timers martial arts in the
framework of the EJU and SJF; the implementation of the new model of
development of old-timers sport on the example of martial arts, followed by its
replication to the entire sport sphere; improving the development of martial arts
among old-timers; development of old-timer sports in Ukraine.
Further research may be aimed at developing a training process for various
age groups of veteran wrestlers.
Three groups of received data are presented: the results obtained for the first
time, confirming the data of other authors, and the results which complement the
already existing data.
For the first time: a system of measures has been developed for the
implementation of sports and recreational activities at the stage retiring from the
sports of highest achievements, which includes: determining the factors of retiring
from a high-performance sport; conducting a mandatory medical examination with
the decision of the possibilities of further participation in the competitions of oldtimers the establishment of opportunities for the performance of technical and
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tactical actions of wrestlers; the establishment of correlation indicators of the
various aspects of preparedness and the development of individual training plans
for the wrestlers, taking into account the level of technical-tactical and physical
fitness and functional state; the level of motor qualities and the state of morphofunctional indices of judo old-timers in different age periods was determined; the
injury factors inherent in wrestlers, and measures to reduce them; the correlation
dependence of the functional status indicators and tests reflecting the level of
development of the physical qualities of judo old-timers of different age groups was
established; training programs with 3-, 4- and 5-time lessons per week in judo oldtimers after retiring from high-performance sport have been developed and
implemented; determined the appropriateness of the number of training sessions per
week in accordance with the age of judo old-timers, namely 30-34 years, 5 times,
35-39, 4 times, 40-44 and older, 3 times; effectiveness of the use of interval
hypoxic training in the pre-competitive training of judo old-timers wrestlers after
emerging from the sports of highest achievements was established.
Confirmed data of scientists (V. Kim, 1991; W. B. Leadbetter, 2002; M. S.
Stradina, 2005) about the factors that affecting on the achievement of the highest
sport result of judo old-timers.
Supplemented by data on:
- motivation for further training after the retiring of the highest
achievements sport (Yu.V. Boltikov, 2002);
- dynamics of manifestation of physical qualities and morphofunctional
indicators of old-timers athletes of different age groups (D. M. Gavrilov,
E. E. Romanova, A. B. Maminin, 1999; A. Goncharov, L. Ruban, K. Ananchenko,
2017; T. Evdokimova, V. Pravosudov, 2007; G. Korobeynikov, N. Harkovlyak,
E. Medvidchuk, L. Tsapyuk, 2000; V. V. Mulik, V. I. Perevoznik, 2017;
V. . Platonov, 2004, 2015);
- judo injuries at the stage of retiring the sport of the highest achievements
and general and specific risk factors of their occurrence (A. A. Batukayev, 2008;
V. Geselevich, 2005; V. V. Gorinevsky, 1982);
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- measures of injury prevention and individualization of technical-tactical
training of judo old-timers taking into account specific risk factors and deficiencies
in their special physical training (V. Andren-Sandberg, 2003; M. Arzyutova, 2000;
F. Bashkirov, 1989; V.А. Geselevich, 2005; F. Boyko, V. Danko, 2004; P.
Kannussi, 2002; JK Koblevo, 1990; EM Matvienko, 2002; E.I. Perova, 2007).
Key words: wrestlers-judoists, stage of retiring from the sport of the highest
achievements, the training process, physical qualities, morpho-functional
indicators, motivation, injury, interval hypoxic training, age periods of judo oldtimers.
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КВО2 – коефіцієнт використання кисню;
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РФС – рівень фізичного стану;
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FeCO2 – концентрація вуглекислого газу в повітрі, що видихається;
FeO2 – концентрація кисню в повітрі, що видихається.
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ВСТУП
Актуальність. Міжнародних рух ветеранів спорту як соціальне явище
охоплює велику кількість людей – спортсменів, уболівальників, глядачів,
привертає увагу організацій та установ, отримує можливість пошуку нових
джерел фінансування. Виступи колишніх, всесвітньо відомих спортсменів
привертають увагу до занять фізичною культурою та спортом мільйонів
людей, особливо тих, кому за 35 років, створюються нові спортивні клуби за
інтересами,

залучаються

спонсори

та

засоби

масової

інформації,

створюються громадські організації [48, 118, 158].
Кількість учасників на останніх чемпіонатах світу та Європи серед
ветеранів-дзюдоїстів, під час яких брали участь спортсмени з понад 60 країн,
свідчить про популяризацію та масовість ветеранського спорту.
Аналіз

проведених

багаторічних

досліджень

індивідуалізації

спортивної підготовки [22, 80, 92, 111, 155, 159] дозволив констатувати, що
тренувальний процес та індивідуалізація техніко-тактичної підготовки
дзюдоїстів на етапі спорту ветеранів практично не вивчалися.
Враховуючи значну кількість спортивних змагань як на внутрішній, так
і міжнародній арені та спортивні досягнення окремих ветеранів українського
спорту, слід зазначити, що у вітчизняній науково-методичній літературі
бракує публікацій з розвитку руху ветеранів спорту і його різних аспектів.
Проблема удосконалення підготовки спортсменів завжди залишається
актуальною незалежно від того, на якому віковому етапі це відбувається,
водночас важко розрізнити межу між особливостями підготовки й участю у
змаганнях спортсменів від 30-34 до 75 років і старше.
Наукових

досліджень,

що

стосуються

особливостей

побудови

тренувального процесу на етапі спорту ветеранів, не достатньо [113, 124,
151]. Варто зазначити, що багато борців не закінчують своєї спортивної
діяльності після 30 років та беруть участь у змаганнях ветеранів. Стає
очевидним незакінченість багаторічного тренувального процесу, у зв’язку з
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чим актуалізується наукова проблема побудови тренувального процесу
борців на етапі спорту ветеранів. З урахуванням цього, науково-методичне
обґрунтування, практична розробка і реалізація програми індивідуалізації
спортивної

підготовки

дзюдоїстів-ветеранів

є

актуальним

науковим

напрямком у теорії і методиці побудови тренувального процесу, розвиток
якого дозволить підвищити ефективність підготовки спортсменів та зміцнити
їх здоров’я.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну
роботу виконано відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи у
сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр. Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України за темою 2.9. «Індивідуалізація
тренувального процесу кваліфікованих дзюдоїстів» (номер державної
реєстрації

0111U001723)

та

ініціативної

теми

кафедри

одноборств

Харківської державної академії фізичної культури на 2016-2018 рр. «Психосенсорна регуляція рухової діяльності спортсменів ситуативних видів
спорту» (номер державної реєстрації 0116U008943). Роль автора у виконанні
теми полягала в організації та проведенні досліджень, а також у аналізі та
теоретичному узагальненні отриманих даних.
Мета дослідження – встановити особливості побудови тренувального
процесу дзюдоїстів різних вікових груп після виходу зі спорту вищих
досягнень.
Завдання дослідження:
1. Здійснити аналіз наукових джерел та практичного досвіду щодо
підготовки та участі у змаганнях спортсменів після виходу зі спорту вищих
досягнень.
2. Визначити особливості показників морфо-функціонального стану
організму й рівня фізичної підготовленості та їх кореляційний взаємозв’язок
у дзюдоїстів-ветеранів різних вікових груп (30-34; 35-39; 40-44; 45-49 років).
3. Розробити та впровадити тренувальні програми індивідуалізації
річної підготовки дзюдоїстів різних вікових груп при виході зі спорту вищих
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досягнень.
4. Встановити чинники, що негативно впливають на розвиток спорту
ветеранів та визначити основні напрямки реалізації програми розвитку
ветеранського єдиноборства в Україні.
Об’єкт дослідження – тренувальний процес дзюдоїстів на етапі виходу
зі спорту вищих досягнень.
Предмет дослідження – побудова тренувальних програм дзюдоїстівветеранів різних вікових груп у процесі річного макроциклу на етапі виходу
зі спорту вищих досягнень.
Для розв’язання поставлених завдань у процесі дослідження були
використані такі методи дослідження:
1. Теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичних літературних
джерел, пошук і використання інформації у глобальній мережі Internet.
2. Педагогічні методи дослідження (спостереження, анкетування,
хронометрування, аналіз відеоматеріалів змагальної діяльності дзюдоїстівветеранів).
3. Тестування з використанням морфо-функціональних показників та
показників фізичної підготовленості.
4. Метод експертних оцінок.
5. Педагогічний експеримент.
6. Методи математико-статистичної обробки отриманих матеріалів
дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів. У результаті проведених
досліджень представлено три групи даних: результати, що отримано вперше,
які підтверджують дані інших авторів, та результати, які доповнюють наявні
відомості.
Вперше:
- розроблено систему заходів щодо здійснення спортивно-оздоровчих
занять на етапі виходу зі спорту вищих досягнень, які передбачають:
визначення чинників виходу зі спорту вищих досягнень; проведення
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обов’язкового медичного обстеження з вирішенням можливостей подальшої
участі у змаганнях ветеранів; встановлення можливостей виконання технікотактичних дій дзюдоїстів; встановлення кореляційних зв’язків показників
різних сторін підготовленості та розробка індивідуальних тренувальних
планів для дзюдоїстів з урахуванням рівня техніко-тактичної і фізичної
підготовленості та функціонального стану;
- визначено рівень прояву рухових якостей та стану морфофункціональних показників дзюдоїстів-ветеранів у різні вікові періоди;
встановлено чинники травматизму, що притаманні єдиноборцям, та заходи
до їх зниження;
- встановлено кореляційну залежність показників функціонального
стану і тестів, що відображають рівень розвитку фізичних якостей
дзюдоїстів-ветеранів різних вікових груп;
- розроблено та впроваджено тренувальні програми з 3-, 4- і 5разовими заняттями на тиждень у дзюдоїстів-ветеранів після виходу зі
спорту вищих досягнень;
- визначено доцільність кількості тренувань на тиждень відповідно до
віку дзюдоїстів-ветеранів, а саме 30-34 роки – 5 разів, 35-39 – 4 рази, 40-44 і
старше – 3 рази;
- встановлено ефективність використання інтервального гіпоксичного
тренування у передзмагальній підготовці дзюдоїстів-ветеранів після виходу
зі спорту вищих досягнень;
- визначено чинники, які негативно впливають на розвиток спорту
ветеранів-дзюдоїстів та встановлено основні напрямки щодо їх подолання.
Підтверджено дані щодо чинників, які впливають на вихід зі спорту
вищих досягнень дзюдоїстів-ветеранів.
Доповнено дані щодо:
- мотивації подальших тренувань після виходу зі спорту вищих
досягнень;
- динаміки прояву фізичних якостей та морфофункціональних
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показників спортсменів-ветеранів різних вікових груп;
- травм дзюдоїстів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень та
загальних і специфічних чинників ризику їх виникнення;
- заходів профілактики травматизму та індивідуалізації технікотактичної підготовки дзюдоїстів-ветеранів з урахуванням специфічних
чинників ризиків і недоліків у їх спеціальній фізичній підготовці.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
розроблено зміст тренувальних програм з урахуванням кількості занять на
тиждень та комплексів вправ швидкісно-силової спрямованості, які
впроваджені в практику роботи клубу з дзюдо «Слобожанець» м. Харкова,
збірних команд Харківської області з дзюдо, КСДЮШОР «Динамо»
м. Харкова, збірних команд України з дзюдо серед ветеранів, а також до
навчального процесу Харківської державної академії фізичної культури, що
підтверджується

актами

впровадження

(від

10.04.2018,

18.05.2018,

30.05.2018, 04.06.2018, 31.08.2018).
Особистий внесок здобувача полягає в постановці проблеми і шляхів
її вирішення, розробці теоретичних моделей до практичної діяльності,
організації дослідження, проведення експерименту, а також аналізі й
теоретичному узагальненні отриманих результатів і впровадженні їх у
практику. У наукових працях, виконаних у співавторстві, особистий внесок
здобувача полягає в постановці завдань, проведенні досліджень, підготовці
матеріалів до публікації, обґрунтуванні висновків та розробці практичних
рекомендацій.
Апробація

результатів

дослідження.

Основні

положення

й

результати дослідження викладено в доповідях і повідомленнях на наукових
конференціях: IX, Х, ХІІ, XIV Міжнародних наукових конференціях
«Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих
навчальних закладах» (Харків, 2013, 2014, 2016, 2018), VII Міжнародній
науково-методичній конференції «Актуальні проблеми розвитку традиційних
і східних єдиноборств» (Харків, 2013), IX Міжнародній науково-практичній
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конференції «Наука і інновації – 2013» (Польща, м. Перемишль, 2013),
IX Міжнародній науково-практичній конференції «Новини наукової думки –
2013»

(Чехія,

м. Прага,

2013),

X

Міжнародній

науково-практичній

конференції «Ключові аспекти наукової діяльності – 2014» (Польща,
м. Перемишль, 2014), X Міжнародній науково-практичній конференції
«Актуальні наукові розробки – 2014» (Болгарія, м. Софія, 2014),
XІ, ХІІ Міжнародних науково-практичних конференціях «Напрями наукової
думки» (Великобританія, м. Шеффілд, 2015, 2016), ІХ Міжнародній науковометодичній конференції «Сучасні технології в галузі фізичного виховання та
спорту» (Харків, 2015).
Результати дисертації доповідалися на щорічних наукових семінарах
кафедри спортивних єдиноборств Харківської державної академії фізичної
культури, випробувалися на навчально-тренувальних зборах збірних команд
України при підготовці до чемпіонатів світу серед ветеранів.
Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображено у
35 наукових публікаціях, серед яких: 9 статей у фахових виданнях України,
1 стаття у міжнародному виданні, що входить до наукометричної бази
Scopus, 3 статті у виданнях України, які внесено до міжнародних
наукометричних баз, 22 статті у збірниках матеріалів науково-практичних
конференцій.
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РОЗДІЛ 1
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ ТРЕНУВАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ І ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
ЄДИНОБОРЦІВ-ВЕТЕРАНІВ
1.1. Особливості тренувального процесу та індивідуалізації
підготовки ветеранів спорту
Починаючи з 1994 року, ветерани спорту України є постійними
учасниками Всесвітніх ігор майстрів, чемпіонатів світу і Європи. У 20132015 рр. щорічно 700-800 провідних спортсменів-ветеранів країни беруть
участь в міжнародних змаганнях, де отримують значну кількість нагород.
У

сучасному

українському

фізкультурно-спортивному

русі

спостерігається активний розвиток і структуризація руху ветеранів фізичної
культури і спорту. Цьому сприяє ряд об’єктивних чинників розвитку, як і
самої сфери фізичної культури і спорту, так і суспільно-політичного,
соціального розвитку України. Аналізуючи ту кількість федерацій і
асоціацій, які існують в Україні, і збільшену популярність ветеранського
руху у світі, можна говорити про необхідність підтримки ветеранського руху
[8].
Розвитку руху ветеранів спорту сприяє правильне вирішення питання
про спортивну кваліфікацію, присудження спортивних розрядів за виступи на
змаганнях ветеранів європейського і світового рівня [9, 96].
Нині кількість видів спорту ветеранів, що активно розвиваються,
збільшилася до 25. При цьому більша кількість жителів України стала
стежити за своїм здоров’ям, готувати себе до змагань і брати активну участь
в заходах ветеранів спорту України, що проводяться Асоціацією.
Проведений нами статистичний аналіз підсумкових протоколів і
контент-аналіз інформаційних матеріалів зарубіжних змагань ветеранів і
любителів дзюдо упродовж ряду років виявив, що в розвинених країнах
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(США, Великобританія, Японія, Китай, Франція, Італія, Іспанія, Австрія та
ін.) організація видовищного суперництва спортсменів, що беруть участь в
змаганнях з дзюдо, не є головною метою. Ця частина змагань є лише малою
частиною загальної системи, головною метою якої є формування звички до
здорових форм дозвілля широких верств населення [238].
Будь-який старт у рамках основного змагання в кожній віковій
категорії, навіть серед професіоналів, є складовою частиною проведення
усього змагання в цілому [10]. Обов’язковим елементом аматорського спорту
є залік за віковими групами, в якому не враховуються професіонали. За
даними проаналізованих нами протоколів доля учасників-ветеранів і
аматорів, навіть на змаганнях по дзюдо найвищого світового рівня (світова
чемпіонська серія, етапи чемпіонатів світу, кубків світу) складає близько
98,5% від загальної кількості учасників змагань. Усі ветерани і аматори
ранжуються за віковими групами, починаючи від 30 і до 75 та більше років.
Вікові групи наступні: 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69;
70-75; >75 [8].
Істотно заохочує розвиток руху ветеранів спорту те, що для того, щоб
отримати звання ЗМС України, спортсмени-ветерани повинні, як мінімум,
брати участь в змаганнях більше 10 років і бути чемпіоном Світу в трьох
різних вікових групах.
Державним органам управління сфери фізичної культури і спорту
необхідно звернути увагу на підвищення статусу ветеранського спорту на
державному рівні [140]. Ветерани спорту не мають офіційного статусу і тому
вимушені займатися спортом без підтримки держави, що фактично є
серйозною помилкою соціальної політики, яка веде до посилювання багатьох
проблем нашого суспільства.
Потрібно визнати, що і раніше багато спортсменів своїми письмовими
і усними заявами намагалися звернути увагу різних державних органів
управління і державних діячів на необхідність офіційного визнання
державою ветеранського спорту на рівні з дитячо-юнацьким і резервним
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спортом.
На сьогодні змагання є багатоденними фестивалями єдиноборств, у
рамках яких проводяться не лише старти з дзюдо, здача нормативів («катів»),
але і змагання з інших видів єдиноборств, а також розважальні заходи і
виставки. У Україні існують два окремі напрями в організації і проведенні
змагань з різними календарями [1]:
– серед спортсменів-професіоналів
– серед спортсменів ветеранів і любителів дзюдо.
Незважаючи на наявність недоліків в розвитку ветеранського дзюдо в
Україні, не можна не відмітити досягнення наших атлетів на світовій арені
[198, 228]. Так, українські спортсмени привезли з Чемпіонату світу з дзюдо
серед ветеранів, що проходило з 21 по 24 вересня 2015 р. в Амстердамі
(Нідерланди), 7 медалей: одну золоту і по три – срібних і бронзових.
Чемпіоном світу став 33-річний дніпропетровець Сергій Балабан (– 90 кг, М–
1, 30-34 роки). «Срібло» підкорилося також представникам Дніпропетровська
– Віталію Рудому (– 73 кг, М–2, 35-39 років). Срібними призерами ЧМ серед
ветеранів стали також киянин Нугзар Месаблішвилі (– 90 кг, М–5, 50-54
роки) і представник Славутича (Київська область) Віктор Єрохов (– 100 кг,
М–1, 30-34 роки). Ветеран з Орджонікідзе Сергій Синілов у двобою за
«бронзу» отримав перемогу над росіянином Олексієм Мешавкіним. Ще дві
«бронзи» в командний залік додали представники Дніпропетровська Артем
Ільєнко (– 60 кг, М–1, 30-34 роки) і В’ячеслав Клешня (– 100 кг, М–2, 35-39
років) [123].
Заняття ветеранським спортом сприяють активному довголіттю.
Проблема активного довголіття людини постійно знаходиться під пильною
увагою учених і практиків. Роботи останніх років в області геронтології
показали, що старіння – це складний біологічний процес, що починається
задовго

до

старості

і

обумовлений

глибокими

морфологічними,

функціональними і біохімічними перетвореннями. Одним з найбільш
суттєвих способів уповільнення цього процесу є постійне виконання фізичної
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роботи, раціонально спланованої за спрямованістю, глибиною дії, вживаними
засобами [75].
Проблема удосконалення підготовки спортсменів завжди залишається
актуальною незалежно від того, на якому віковому етапі це відбувається. В
той же час важко розрізнити грань між підготовкою і участю в змаганнях з
дзюдо спортсменів від 30 до 75 років і старші.
Останніми роками в різних видах спорту активується участь
ветеранів, проте в наукових публікаціях не представлені конкретні
рекомендації, що стосуються особливостей побудови тренувального процесу
[150, 169].
Чемпіонати світу серед дзюдоїстів-ветеранів включені в офіційний
календар Міжнародної федерації дзюдо з 2009 року. Завданнями змагань є
популяризація дзюдо, формування здорового способу життя, повернення на
татамі атлетів, що завершили професійну кар’єру у великому спорті.
Щорічно на головний старт у ветеранському дзюдо приїжджають тисячі
спортсменів з різних країн.
Аналіз

виступів

на

змаганнях

дзюдоїстів-ветеранів

дозволяє

стверджувати, що ветеранський спорт допомагає вирішувати ряд як
соціальних, так оздоровчих завдань. Але тільки цього мало – потрібна
переорієнтація свідомості на розумне відношення до тренувального процесу
[122].
Аналіз сучасних наукових досліджень і публікацій

дозволив

встановити, що ефективність тренувальних занять зростає, якщо їх
методологічна сторона буде індивідуалізована відповідно до рухових
можливостей спортсмена-ветерана [12, 236]. У цьому напрямі певний інтерес
представляють матеріали дослідження підготовки ветеранів, у минулому –
провідних спортсменів у дзюдо, які займаються не лише для підтримки
фізичної форми, але і тренуються для того, щоб показувати спортивний
результат.
Літературний аналіз дозволив нам виявити той факт, що важливе
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значення має визначення оптимального рухового режиму. Ефект оздоровчої
дії на людину може забезпечуватися регулярними заняттями фізичними
вправами упродовж усієї життєдіяльності. Слід зазначити, що зміни рухового
режиму, пов’язані з різкою зміною на певному етапі життя звичного рівня
функціонування організму, нерідко виявляються небезпечними для здоров’я
[127].
Якщо підготовку дзюдоїстів-ветеранів розглядати в соціальнопедагогічних і медичних аспектах, краще звернутися до вікової періодизації,
яка охоплює увесь життєвий цикл людини [125]. Ми детальніше зупинимося
на її другій частині – ветеранській.
До 35 років чоловіки і жінки знаходяться в першому періоді зрілого
віку. Для дзюдо при хорошому збігу обставин – це час для видатних успіхів
на змаганнях будь-якого рангу. Згідно з численними спостереженнями і
дослідженнями,

організм

спортсмена,

що

досяг

своїх

найвищих

функціональних можливостей до 25 років, може стабільно утримувати цей
рівень до 35 років [160]. Потім починається повільне згасання функцій
організму. Проте відзначаються випадки перемог на Олімпійських іграх і в
більш старшому віці.
Ветеранський спорт в дзюдо в останні 10-15 років бурхливо
розвивається. Проводяться Кубки світу майстрів, чемпіонати світу і Європи –
найпрестижніші змагання у ветеранському русі, щорічно організовувані
Міжнародною федерацією. Аналіз результатів змагань надає можливість
виявити закономірності багаторічної системи підготовки в найширшому
віковому діапазоні, а для ветеранського віку – не розділяти надмірно і іноді
штучно оздоровчу і змагальну складові.
У дзюдоїстів-ветеранів змагання проводяться в тих же вагових
категоріях, що і в олімпійському дзюдо: 60, 66, 73, 81, 90, 100, понад 100 кг
(чоловіки); 48, 52, 57, 63, 70, 78, понад 78 кг (жінки). Нагороди розігруються
в командному турнірі і у10 вікових групах : F1/M1 (30-34 роки), F2/M2 (35-39
років), F3/M3 (40-44 роки), F4/M4 (45-49 років), F5/M5 (50-54 роки), F6/M6
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(55-59 років), F7/M7 (60-64 роки), F8/M8 (65-69 років), F9/M9 (70-75 років),
F10/M10 (75 років і старші). З 30 до 90 років – це істотний проміжок часу. З
багатьох причин мало хто доходить до 10-12-ої групи, але є і спортивні
довгожителі, які успішно виступають у старших групах [220].
Тривалість двобоїв спортсменів у віці від 30 до 60 років складає 3
хвилини, старші 60 років – 2 хвилини.
В цілому існуюча класифікація виправдовує себе із спортивної точки
зору: середні результати в групах з роками стають гірші, хоча результати
переможців в окремих групах можуть бути іноді краще, ніж у молодших
спортсменів. Незважаючи на послаблення функціональних можливостей
організму, у спортсменів-ветеранів знижується працездатність, погіршуються
основні рухові якості – швидкість, сила, витривалість [36, 52]. Проте
дзюдоїсти-ветерани здатні демонструвати виняткові результати [87].
Ставши ветераном, дзюдоїсти за інерцією продовжують змагатися з
молодими, нерідко плануючи свій календар і виступаючи з 20-30-річними
спортсменами. Значною мірою це пояснюється тим, що виступи в категорії
ветеранів у дзюдо починаються відносно рано – з 30 років, коли спортсмен
знаходиться ще в розквіті сил [192].
Стан опорно-рухового апарату у дзюдоїстів-ветеранів багато в чому
визначається рівнем культури фізичної активності. Характер вікових змін
морфофункціональних властивостей апарату руху залежить від способу
життя, рівня і змісту фізичної активності [202].
Здійснення індивідуалізації можливе лише при постійному вивченні
та обліку особливостей дзюдоїстів-ветеранів в процесі систематичного
педагогічного і лікарського контролю, при постійному зіставленні їх
фізичних і психічних можливостей з тренувальними навантаженнями і
реакціями на них. При цьому важливо враховувати умови життя, роботи,
відпочинку та харчування дзюдоїстів-ветеранів, взаємовідношення в їх
родинах [191].
На думку А.Ф. Алексєєва, К. В. Ананченка, Н.В. Бойченко [2],
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сутність принципу індивідуалізації в області спортивного тренування полягає
в тому, що фізичні вправи, їх форма, характер, інтенсивність і тривалість,
методи виконання підбираються у відповідності з віком і статтю спортсменів,
рівнем

функціональних

можливостей

їх

організму,

спортивної

підготовленості та стану здоров’я.
Індивідуалізація спортивної підготовки та техніки дзюдоїстівветеранів полягає в приведенні її у відповідність з тими конституційними
особливостями фізичного розвитку та підготовки спортсмена, що сприяють
підвищенню

спортивного

результату.

Не

менше

значення

мають

функціональні можливості рухової діяльності спортсменів [99, 219].
Серед багатьох показників індивідуальних особливостей організму
дзюдоїстів-ветеранів великий інтерес представляють антропоморфологічні
ознаки. Вони впливають на прояв сили, швидкості, витривалості, гнучкості,
адаптації

до

різних

умов

зовнішнього

середовища,

працездатність,

відновлення та спортивні досягнення [170].
На характер техніки дзюдоїстів-ветеранів впливають дві особливості –
будова тіла і функціональні можливості [56, 61, 72, 81, 98, 130]. До
особливостей форми і будови тіла, які впливають на техніку, відносяться:
зріст, довжина ланок тіла, пропорції тіла [210]. Дослідження особливостей
будови тіла дзюдоїста-ветерана дозволяють певною мірою об’єктивно
прогнозувати їх рухові можливості, а також відповідні здібності для
досягнення результатів [114]. Знаючи характерні специфічні особливості
будови тіла дзюдоїста-ветерана, можна не тільки об’єктивно судити про його
рухові можливості, але і рекомендувати йому різні види фізичних вправ,
відповідний режим рухової діяльності і тренування для досягнення високих
спортивних результатів. Ігнорування даних про особливості будови тіла
дзюдоїста-ветерана може привести не тільки до того, що він не досягне
високих спортивних показників, а й призведе до зайвих витрат часу на довгі
безплідні тренування, а також до порушення стану його здоров’я [166, 168].
Одним з факторів впливу на індивідуальну варіативність техніки рухів
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є конституційні особливості дзюдоїстів-ветеранів. Індивідуальні особливості
будови тіла спортсменів здійснюють значний вплив на параметри
координаційної структури і являються об’єктивною причиною варіативності
системи рухів, які слід враховувати при корекції індивідуальної моделі
структури рухів дзюдоїстів-ветеранів [237].
В дзюдо існує класифікація пропорцій тіла спортсменів середнього
зросту (у своїй ваговій категорії) [2, 88].
1. Широкоплечий – з дещо сплощеною грудною кліткою, тазом
середньої ширини, ногами середньої довжини. Загальний центр ваги
розташовується в межах норми. Такі ознаки дозволяють при відносно
вільному виході зі стартової позиції (при розгоні) створювати велику
кількість руху.
Це забезпечується: вигідним застосуванням м’язових зусиль при
відносно коротких ногах (у порівнянні з легкоатлетами, ігровиками);
вигідним застосуванням м’язових зусиль при відносно широкому тазі
(порівняно з гімнастами); великим радіусом при обертанні плечової осі.
Високорослі дзюдоїсти-ветерани з такою будовою мають, як правило,
відносно довгі ноги і більш високо розташований загальний центр ваги. Це
дає певні переваги, але ставить проблему підвищення стійкості в атаці та
захисті. Низькорослі цього ж типу мають більш короткі ноги і більш широкі
плечі. Це дозволяє вести більш «силову» боротьбу з додатком зусиль в
основному до плечового поясу противника.
2. Середньоплечий – має довгий циліндричний тулуб, середньої
ширини таз, короткі і сильні ноги. Незважаючи на порівняно вузькі плечі,
плечові

суглоби

таких

дзюдоїстів-ветеранів

забезпечені

потужними

дельтоподібними м’язами. Загальний центр ваги розташований в межах
норми. При такому складі ефективні прийоми з розгинанням в колінному і
тазостегновому суглобах, обертальні рухи в проекції на сагітальну площину
(за рахунок м’язів-згиначів, розгиначів тулуба). Порівняно вузькі плечі
дозволяють досить легко прориватися на ближню дистанцію (особливо з

19

відверненням від противника).
Високорослі дзюдоїсти-ветерани з такою будовою зустрічаються
порівняно рідко. Низькорослих з такою фігурою важко виводити з рівноваги.
3. Вузькоплечий – має широкий таз, масивні і порівняно довгі ноги.
Загальний центр ваги розташований нижче норми. Зустрічаються дзюдоїстиветерани з широкими плечима, але в цьому випадку вони мають дуже
короткий тулуб. Низькорослі спортсмени таку фігуру мають досить рідко.
При такій будові тіла ефективні прийоми з розгинанням в колінному і
тазостегновому суглобах без глибокого підходу до противника з переважним
елементом перетягування. Таких дзюдоїстів-ветеранів важко вивести з
рівноваги [139, 143].
В залежності від індивідуальності дзюдоїста-ветерана, побудови його
тіла, фізичного розвитку, темпераменту, волі, рухових можливостей у нього
формується притаманна тільки йому індивідуальна манера ведення двобою, і,
відповідно, ще індивідуальна тактика. Врахування манери ведення двобою є
невід’ємною частиною процесу індивідуалізації техніко-тактичної підготовки
дзюдоїстів-ветеранів високого класу на етапі виходу зі спорту вищих
досягнень [72, 73, 83, 85].
Виявлення манери ведення двобою дзюдоїста-ветерана здійснюється
за домінуючими у нього фізичними якостями: здатність до прояву сили
характеризує «силовика», витривалості – «темповика», здатність до технікотактичного обігравання – «ігровика» [128, 147, 212]. Ці манери ведення
двобою є загальноприйнятими. Але кожен окремий вид боротьби має певні
специфічні доповнення до них, а інколи виокремлює свої манери,
характеристика яких визначається специфікою змагальної діяльності [203].
Тренеру-викладачу необхідно враховувати, що дзюдоїсти-ветерани
«ігpoвoї» манери ведення двобою відрізняються умінням експромтом
проводити

атакуючі

дії

з

урахуванням

особливостей

ситуації,

використовувати помилки суперника, зосереджуючись на зустрічних атаках і
контратаках у відповідь [185, 222]. Для вдосконалення своєї змагальної
майстерності їм необхідно: постійне поповнення арсеналу техніко-тактичних
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дій; вдосконалення здатності творчо, оригінально діяти в різних ситуаціях,
що виникають у ході двобою; боротьба в двобою за завданням;
удосконалення вміння проводити комбінаційні атакуючі дії, використовуючи
різні способи тактичної підготовки (виклик, подвійний обман, зворотний
виклик, повторну атаку) [76, 187].
«Ігровики» – це своєрідні універсали. Вони з однаковим успіхом
використовують в стійці кидки: «поворотом», «відворотом», збивання, а в
партері – задушливі та больові прийоми. Морфофункціональні показники у
них середні у порівнянні з «силовиками» і «темповиками» і найбільш
оптимальні для даної вагової категорії [223]. Дзюдоїстів-ветеранів з даної
манерою найбільша кількість у категоріях 73 та 81 кг., а зі зменшенням або
збільшенням ваги їх кількість зменшується. Таким універсалом є призер
чемпіонату світу К.В. Ананченко (вага 73 кг), який у фіналі чемпіонату світу
2014 року використовував певні комбінації і повторні атаки, що і призвело до
високого результату.
Дзюдоїсти-ветерани

–

«силовики»,

характеризуються

використовувати хороший фізичний розвиток: вести двобій

умінням

на ближній

дистанції, виконувати технічні дії на щільних захопленнях, застосовуючи
виведення з рівноваги і сковування [184]. «Силовики» в стійці частіше
виконують кидки «скручуванням», «прогином» і «нахилом». Більше часу
приділяють боротьбі в партері, де застосовують перевороти і утримання.
Мають відносно низький зріст, короткі кінцівки, довгий тулуб, більш широку
стопу, тобто мають велику стійкість, оскільки загальний центр маси
розташований нижче, і площа опори у них більша. Використовують саме ці
кидки тому, що велика фізична сила і короткі важелі покращують
«підйомну» роботу. «Силовики» частіше знижують вагу тіла перед
змаганнями. Дзюдоїст-ветеран з такою манерою ведення двобою частіше
зустрічається в більш важких вагових категоріях – 90 кг, 100 кг, +100 кг
[188].
Для двобоїв дзюдоїстів-ветеранів – «темповиків» характерні висока
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рухова активність і насиченість техніко-тактичними діями. Дзюдоїстиветерани такого стилю здатні вести двобій від початку до кінця у високому
темпі, безперервно проводячи атакуючі дії, і здатні вірно виконувати технічні
дії в умовах стомлення. «Темповики» частіше використовують в стійці кидки
«відворотом», «поворотом». У партері боротися не люблять, але якщо вже
пішли туди, то їх улюблені прийоми «удушення». Дзюдоїсти-ветерани
даного стилю мають більший зріст, ніж інші, довгі кінцівки, тулуб коротше,
велику життєву ємність легенів, кращу функціональну підготовленість,
меншу стійкість, велику рухливість. Найбільша кількість цих спортсменів в
менших і середніх вагових категоріях – 60 кг, 66, 73 кг [43].
Так само необхідно враховувати і приналежність дзюдоїстів-ветеранів
до різних видів тактики [179, 190]. Так, у відповідності з індивідуальними
психічними, фізичними особливостями один із спортсменів може віддавати
перевагу наступальній тактиці (безперервним або епізодичним атакам),
інший – контратакуючій. Однак сучасний рівень дзюдоїстів-ветеранів на
етапі виходу зі спорту вищих досягнень вимагає, щоб спортсмени володіли
усіма видами тактики і вміли доцільно застосовувати їх, поєднувати між
собою у відповідності з особливостями противника, своєю підготовленістю,
конкретною обстановкою у двобою і в змаганнях.
1.2.

Побудова

тренувального

процесу

дзюдоїстів-ветеранів

з урахуванням особливостей їх підготовки
Основні дослідження в дзюдо спрямовані на побудову тренувального
процесу,

який

може

підвищити

ефективність

змагальної

діяльності

дзюдоїстів-ветеранів [5, 22, 57, 97, 106].
Основна мета спортивного тренування – забезпечити високий рівень
здоров’я

спортсменів,

оволодіння

спортивною

технікою,

виховання

моральних та вольових рис характеру, розвиток фізичних якостей (сили,
швидкості, витривалості, спритності) і на цій основі – досягнення високих

22

показників в обраному виді спорту. Все це обов’язково має передбачати
навчання й тренування спортсменів будь-якої підготовленості – від новачка
до майстра спорту [46, 49, 74, 11, 121, 154].
Система

тренування

передбачає

відповідну

організацію

та

планування. Тренувальні заняття дзюдоїстів-ветеранів проводяться тричотири рази на тиждень тривалістю до двох годин. Будуються вони за
загально прийнятою структурою і складаються з трьох частин: підготовча,
основна і заключна [16].
Залежно

від

підготовленості

завдання, періоду тренувань,

дзюдоїстів-ветеранів

застосовують

а

головне

і

інший

–

від

варіант

тренувальних занять – з чотирьох частин: вступна, підготовча, основна та
перехідна [162].
У програмі підготовки дзюдоїстів рекомендують такі варіанти
тренувальних

занять:

перший

варіант

(з

3-х

частин)

здебільшого

застосовується в заняттях з більш підготовленими спортсменами; другий (з 4х частин) – в групових заняттях з недостатньо підготовленими та новачками,
в групах здоров’я і т. і. [162].
У тренувальному занятті дзюдоїстів-ветеранів з трьох частин час
розподіляється так: розминка триває 20–30 хвилин, основна частина – 80–90,
перехідна – 10 [2].
Підготовленим

дзюдоїстам-ветеранам

рекомендуються

додаткові

індивідуальні заняття (за завданням тренера), які проводяться самими
спортсменами протягом 30-40 хвилин щодня. Такі заняття вирішують одне
або два вузьких завдання (наприклад, розвиток сили певних груп м’язів,
вдосконалення окремих елементів техніки тощо). Проводити їх можна як
ранкову гімнастику, а також і в інший час [54, 82].
Докладніше зупинимось на змісті і завданнях тренувальних занять, які
складаються з чотирьох частин. Вступна частина (тривалість 8–10 хвилин)
має на меті організувати групу до занять. Засобами виконання цього завдання
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є: шикування групи, рапорт, перевірка відвідування, пояснення завдань і
змісту заняття; чергування ходьби і бігу, виконання вправ під час ходьби,
перешикування для виконання фізичних вправ у підготовчій частині [67].
У підготовчій частині (тривалість до 30 хвилин) відповідними
вправами вирішуються завдання попередньої підготовки всіх груп м’язів з
метою

розвитку

еластичності,

підвищення

рухливості

в

суглобах,

вдосконалення координації (погодженості) рухів та ознайомлення з
елементами техніки.
Ця частина особливо важлива в тренувальному занятті з новачками та
з недостатньопідготовленими дзюдоїстами-ветеранами.
Основна частина (тривалість 70 хвилин) вирішує завдання підвищення
всебічної фізичної та спеціальної підготовки, навчання й вдосконалення
спортивної техніки і тактики, виховання вольових і фізичних якостей. Зміст
основної

частини

занять

змінюється

залежно

від

підготовленості

спортсменів, їх віку, статі, періоду тренувань, спортивної спеціалізації та
інших обставин. Але завжди навчання і тренування повинні мати таку
раціональну послідовність – вправи переважно для навчання техніці або
тактиці і їх вдосконалення; вправи, спрямовані переважно на розвиток
швидкості; вправи, спрямовані переважно на розвиток витривалості.
До основної частини одного тренувального заняття дзюдоїстівветеранів включають вправи для розвитку одної або двох з названих якостей.
Перехідна частина (тривалість до 10 хвилин) – обов’язкова для
тренувальних занять з будь-якими контингентами, бо завдяки їй вирішується
дуже важливе завдання, а саме: поступове зниження навантажень,
приведення організму в стан, близький до норми.
Добираючи вправи для перехідної частини, треба мати на увазі, що
різкий перехід від тренувальної роботи до спокою викликає зниження
самопочуття і може призвести до порушень кровообігу. З огляду на це
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заключна частина проводиться в спокійному рівномірному темпі (ходьба,
дихальні вправи, вправи на поновлення тощо).
Розподіл часу за окремими частинами занять може змінюватись
залежно від багатьох обставин (завдань, які повинні вирішуватись на даному
занятті, підготовленості групи, періоду тренувань тощо) [18].
Ефективність тренувального заняття дзюдоїстів-ветеранів цілком і
повністю залежить від педагогічного вміння, творчої активності тренера.
Щоб кожне заняття проходило цікаво, емоційно, вони повинні ретельно
готуватись до його проведення, широко застосовувати елементи змагань при
виконанні вправ, не залишати без уваги жодного вихованця [121, 176].
Найважливішою умовою ефективності тренувань та успіху в
спортивних змаганнях є систематична підготовка дзюдоїстів-ветеранів
протягом року. Здійснення цілорічних тренувань вимагає правильного
планування.

У

своїй

програмі

підготовки

ми

дотримуємося

загальноприйнятих положень та поділяємо рік на три періоди: підготовчий,
змагальний та перехідний, які складають у сумі річний цикл тренувань.
Таких циклів в одному році може бути й кілька [42, 104, 157].
Періоди тренувань і тренувальний цикл дзюдоїстів-ветеранів у цілому
органічно пов’язуються з календарем спортивних змагань [11, 51].
Підготовчий період у річному циклі тренувань дзюдоїстів повинен зайняти
не менше 4–5 місяців при 4–5 тренувальних заняттях на тиждень для
підготовлених спортсменів та 3–4 – для початківців. За підготовчий період
тренування спортсмени повинні набути таку тренованість, яка дозволила б їм
подолати змагальний період добре підготовленими, з високим рівнем
спортивної техніки, фізичних і вольових якостей. Останнім часом змагання
плануються і проводяться протягом року, в тому числі і в підготовчому
періоді. Календарні плани спортивних заходів для дзюдоїстів-ветеранів
передбачають серію змагань [17].
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Змагальний період. Основні завдання тренувань у цьому періоді
зводяться до подальшого підвищення рівня розвитку фізичних і моральновольових якостей, вдосконалення і закріплення спортивної техніки,
оволодіння тактикою і набуття досвіду змагань.
Перехідний період має на меті створення таких умов, за яких
дзюдоїсти-ветерани після напруженої роботи в змагальному періоді будуть
готові почати наступний цикл тренувань, не знизивши рівня набутих
фізичних якостей і технічних навичок.
Багаторічна підготовка дзюдоїстів-ветеранів поєднує в собі фізичний,
технічній, тактичний, теоретичний, моральний і вольовий аспекти. Вона
безперервно удосконалюється, шляхом відкриття і застосування нових
положень, закономірностей, вимог з урахуванням віку, рівня підготовленості.
Усе все це сприяє подальшому прогресу безперервного зростання
спортивних результатів у дзюдоїстів-ветеранів [12].

1.3. Фізіологічні особливості віку і загальна характеристика
процесу підготовки дзюдоїстів-ветеранів
При розробці плану спортивної підготовки дзюдоїстів-ветеранів
необхідно враховувати вікові градації для старших віків: зрілий – 36-55 років
для жінок і 36-60 для чоловіків, літній – відповідно 56-74 і 61-74, старечий
(для обох статей) – 75-89 і довгожителі – 90 років і старше [47].
Для

дзюдоїстів-ветеранів

боротьба

з

передчасною

старістю,

продовження активного творчого періоду життя можливі тільки завдяки
здоровому способу життя, турботі про своє здоров’я, спілкуванню, доброму,
хорошому характеру, культурі, регулярному медичному спостереженню,
руховій активності, почуттю своєї потрібності рідним, близьким, суспільству.
Темпи старіння індивідуальні, вони міняються залежно від умов життя і
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праці, індивідуальних особливостей, стану здоров’я дзюдоїстів-ветеранів.
Поступово в їх організмі відбуваються зміни усіх процесів, що визначають
старіння, – реактивність і регуляція, біохімічні і фізичні зміни клітин,
зниження імунітету і опірності організму, ендокринні зрушення, зниження
функціонального

резерву

і

адаптації

до

несприятливих

чинників.

Збільшується схильність до хвороб, травм, нещасних випадків [138, 141]. В
тій чи іншій мірі міняються усі фізіологічні системи організму [163, 224].
Однією з найбільш ранніх міняється центральна нервова система:
ослабляються її функції, знижується збудливість, сила і рухливість нервових
процесів, посилюється гальмівний процес, погіршується кровопостачання
мозку,

порушується

Сповільнюється

проведення

утворення

нервових

умовно-рефлекторних

імпульсів,
зв’язків

регуляція.
і

навичок,

погіршується реакція, страждає координація рухів. Раніше усього знижується
функція рецепторів : ослабляється гострота зору, слуху, шкірної чутливості.
Разом з нервовою системою міняється периферична ланка кровообігу – в
стінках судин відкладаються ліпіди і кальцій, формується атеросклеротична
хвороба, виснажується і втрачає еластичність м’язовий шар, звужуються
судини. Звідси можливість закупорки, ушкодження і розриву судин,
особливо при силовій напрузі. Раніше усього страждають аорта і великі
судини кінцівок, вінцеві судини, судини мозку. Звідси атеросклероз (хоча
клінічні

його

прояви

дуже

індивідуальні),

прихована

коронарна

недостатність, ішемічні хвороби серця, раптові інфаркти міокарду. Серце
гіпертрофується (особливо лівий шлуночок). Скорочувальна здатність
понижена, з’являються дистрофія, порушення ритму і провідності. До
глибокої старості серце зменшується в розмірах [93, 177, 178, 215].
Міняється функція ендокринної системи, змінюється гормональний
статус, внаслідок чого ослабляється викид АКТГ, порушується вуглеводний
обмін, функції щитовидної і статевої залоз, що нерідко особливо важко
переноситься пацієнтом [29, 175].
Знижується основний обмін і окислювально-відновні реакції, в першу
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чергу вуглеводний і ліпідний обмін – накопичується холестерин і ліпіди
низької щільності, адренокортикотропний гормон (АКТГ), зменшується
здатність до утилізації кисню, зменшується легеневий об’єм і доставка кисню
тканинам [90, 109, 175].
Ослабляється моторна функція органів травлення, нерідкі порушення
азотовидільної функції нирок.
Із старінням істотно змінюється опорно-руховий апарат [38].
Порушується трофіка м’язів (до старості спостерігається атрофія). М’язова
маса зменшується з 40% маси тіла у дорослої людини до 26-30% у осіб
старіючих віків. Знижується сила і еластичність м’язів, зменшується зміст в
них калію і кальцію. Міняється також скелет, зв’язки, суглоби, знижується
еластичність хрящів – розвивається остеохондроз, остеопороз, остеомаляція.
Легко виникає ламкість кісток навіть при порівняно невеликих ударах.
Підвищується небезпека переломів і інших травм, що обов’язково потрібно
враховувати при розробці плану фізичної підготовки дзюдоїстів-ветеранів
[52, 79, 100].
Істотна зміна стану старіючого організму не може не позначитися на
його адаптації до фізичних навантажень (М. С. Страдіна, 2005 [177]).
Передусім

це

явне

зниження

фізичної

працездатності,

збільшення

хвилинного об’єму крові в основному за рахунок частоти серцевих
скорочень, менше кисневий

пульс, вище

киснева вартість роботи,

порушуються відповідності хвилинного об’єму крові, більш виражені
метаболічні зрушення, частіше гіпертонічні і ступінчасті реакції [177]. Звідси
значне погіршення кисневого постачання тканин при м’язовій роботі,
зниження діапазону адаптації і пристосовних реакцій, значне зменшення
можливості роботи зі значною частотою серцевих скорочень (більше 120-140
ударів в хвилину) і збільшення потреби в кисні, частіше фізичні
перенапруження і нещасні випадки за рахунок порушення координації при
стомленні, гіпертонічні і ступінчасті реакції [50, 68, 131].
Проте саме достатня рухова активність (при дотриманні усіх
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необхідних умов) має особливе значення для підтримки нормальної
життєдіяльності і фізичного стану дзюдоїстів-ветеранів. Літня людина ні в
якому разі не повинна відмовлятися від занять фізичними вправами.
Звичайно, краще, якщо вона займається протягом усього життя, але навіть
якщо вона почала займатися в середньому, літньому віці, вона отримує від
цього поліпшення здоров’я, позитивні емоції і так далі [60, 89, 222].
Фізична

культура

–

потужний

біологічний

стимулятор

життєдіяльності в усіх віках життя людини. Покращується регуляція
збудливості і рухливості нервових процесів, стимулюється обмін речовин,
ендокринна і ферментативна функції, згорають жири, підвищується
споживання кисню, покращується кровопостачання життєво важливих
органів, полегшується виведення продуктів життєдіяльності, активізується
функція опорно-рухового апарату – усе це веде до поліпшення стану здоров’я
старіючої людини і уповільнення прогресу вікових і атеросклеротичних змін,
поліпшення функції органів і систем, підвищення опірності і імунітету,
зниження і пом’якшення захворюваності, інвалідність настає в 3-4 рази
рідше [64].
Дослідженнями виявлені наступні тенденції старіння організму, що не
залежить від індивідуальної фізичної форми (З.Г. Нуретдінова, 2008 [120],
Т.С. Тімакова, 2008 [180]):
– після сорока років збільшується жировий вміст мускульної тканини.
Цим, зокрема, обумовлено зниження максимального рівня переносимих
фізичних навантажень дзюдоїста-ветерана. Між 50 і 60 роками жирові
резерви організму збільшуються на 13-15 відсотків, що веде, природно, і до
збільшення ваги. Тренується людина або ні, практично не впливає на цей
процес;
– аеробна енергетична віддача мускулатури в режимі максимального
споживання тканинами кисню скорочується після 25 років за кожне прожите
десятиліття на 8-10 відсотків. Із збереженням режиму активних тренувань ця
втрата складає 4-5 відсотків за десятиліття, але втрата все одно неминуча;
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– регулярний біг сумарною тривалістю 2-5 годин в тиждень в молоді
роки дозволяє контролювати вагу. У віці

40-70 років такий же режим

дозволяє у кращому разі запобігати утворенню зайвих жирових ускладнень,
але не худнути. На життєвому відрізку 40-70 років процес «зав’язування
жиру» тисне над процесом оптимізації ваги. Жирові тканини наростають
швидше із-за скорочення тестостерону в організмі. У чоловіка, що
переступив поріг двадцятип’ятиріччя, тестостерон убуває в середньому на 1,2
відсотка в рік;
– позначається неминуче вікове пониження рівня соматотропного
гормону [120, 180].
Проблема здоров’я має для дзюдоїстів-ветеранів особливе значення,
бо воно чинить безпосередній вплив на збереження правильної інтеграційної
реакції організму на фізичні навантаження, а тим самим на спортивну
працездатність і результати.
Науковий інтерес проблеми виходить за межі спорту, адже спорт
вищих досягнень – найкраща модель вивчення максимальних можливостей
організму людини в екстремальних умовах. І не випадково саме дослідники
спорту, накопичуючи на великому матеріалі дані про здоров’я і морфофункціональні особливості організму в процесі напруженого тренування і
змагань, про діапазон його функціональних резервів і можливостей, про
перехідні стани від здоров’я до хвороби і ранні ознаки передпатологічних
станів, внесли істотний вклад до становлення науки про здорову людину і
теорію

адаптації,

в

розуміння

фізіологічної

норми

як

оптимуму

життєдіяльності в конкретних умовах [50], що дуже істотно для спортивної
науки [211].
В процесі спостережень Н.Д. Граєвська [64] на підставі зіставлення
клінічних

показників

здоров’я,

функціонального

стану,

спортивної

працездатності і результатів виділяє наступні варіанти стану спортсменів в
процесі багаторічної підготовки.
1. Стабільні показники здоров’я при поступовому підвищенні рівня
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функціональних можливостей, спортивної працездатності і результатів.
2.

Стабільні

показники

здоров’я,

функціонального

стану

і

працездатності.
3. Стабільність або підвищення функціональних можливостей і
працездатності при певних відхиленнях в стані здоров’я.
4. Поступове зниження функціональних можливостей, працездатності
і результатів після тривалого періоду стабільності без погіршення здоров’я.
5. Передчасне (не відповідне зросту) зниження функціональних
можливостей і спортивної працездатності на тлі погіршення стану здоров’я.
6.

Різке

погіршення

усіх

показників

внаслідок

перенесеного

захворювання, травми, фізичного перенапруження.
При цьому для переважної більшості спортсменів (76%), що
спостерігалися, були послідовно характерні 1, 2 і 4-й варіанти, які Н.Д.
Граєвська розглядає як три фізіологічні фази стану спортсменів в процесі
багаторічної підготовки,

що показують можливість збереження здоров’я

упродовж багатьох років напруженого тренування. Короткочасні гострі
захворювання, не пов’язані з тренуванням, без ускладнень і істотного впливу
на працездатність при цьому не враховувалися. 5-й і 6-й варіанти (відповідно
12 і 6% спостережень) показали несприятливий вплив спорту на здоров’я
(причини чого будуть розглянуті нижче). 3-й варіант (8%) спостережень
характеризує високий рівень компенсації тренованого організму. Порівняння
групи 40-49 і 50-59 років показало, що відмінності залежно від віку
проявлялися менше, ніж залежно від способу життя і режиму рухової
діяльності. Тобто вплив віку на здоров’я людини може до певної міри
нівелюватися високим рівнем фізичної підготовленості. У колишніх
спортсменів, що різко і повністю припинили заняття фізичними вправами (2а група), частіше і раніше наставали зміни серця, судин і реактивності, які
прийнято вважати віковими. Саме до цієї групи відносилися виявлені при
обстеженні постінфарктні зміни і летальні результати, у тому числі і в
порівняно «молодому» віці [64].
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Відносна гіподинамія, що настає після тривалого періоду гіперфункції
рухового апарату і обслуговуючих його функціональних ланок організму, на
тлі властивих віку ендокринних і ферментативних зрушень швидко порушує
вироблений упродовж багатьох років рівень життєдіяльності організму,
прискорюючи розвиток вікових процесів [196].
Отже, при правильному тренуванні і здоровому способі життя
дзюдоїсти-ветерани

можуть

тривало

зберігати

здоров’я

і

високі

функціональні можливості організму [240].
Для посилення оздоровчої спрямованості ветеранського дзюдо та його
результативності, потрібна активна позиція лікарів, тренерів і організаторів
спорту, тобто не стільки констатація фактів про частоту і характер
захворювань у спортсменів (тим паче, що такі дані відбиті в численних
роботах і публікаціях), скільки пошук і усунення так званих «чинників
ризику», тобто чинників, дія яких значною мірою підвищує вірогідність
виникнення і розвитку хвороби. Цьому сприяє наукове обґрунтування і
ретельна розробка плану фізичної підготовки дзюдоїстів-ветеранів [146].

1.4. Особливості травматизму дзюдоїстів-ветеранів на етапі
виходу зі спорту вищих досягнень
Важливою складовою частиною державної соціально-економічної
політики в Україні є розвиток масової фізичної культури населення та
спорту. Розвиток ветеранського спорту, гідний виступ спортсменів-ветеранів
на найбільших міжнародних змаганнях є одним із пріоритетних напрямів
державної політики [1, 32]. Усе це повною мірою стосується і дзюдоїстівветеранів. Дзюдо – це той вид спорту, у процесі занять яким спеціально
розвиваються такі якості, як сила, швидкість, спритність, витривалість,
уміння миттєво орієнтуватися у важкій складній обстановці. Дзюдо значною
мірою дозволяють виховувати у спортсменів упевненість у своїх силах,
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наполегливість, завзятість, загартовує волю й характер [6, 10].
Ветеранське дзюдо характеризують нестандартні ациклічні рухи змінної
інтенсивності в результаті використання великих м’язових зусиль у момент
активної протидії суперникові. Потужність роботи борця-ветерана під час
проведення змагання на татамі може оцінюватись як субмаксимальна.
Короткочасна швидкісно-силова напруга при проведенні технічних дій
(прийомів) супроводжується напруженням і затримкою дихання. У моменти
боротьби за захвати переважають статичні зусилля, характерні для відповідних
груп м’язів. Недостатня підготовка опорно-рухового апарату, м’язів і зв’язок
призводить до невиправданого травматизму [19, 194]. Аналіз травматизму у
дзюдоїстів-ветеранів свідчить про невирішеність питань, пов’язаних з його
профілактикою та управлінням фізичним станом спортсменів. Наукові
дослідження, присвячені профілактиці травматизму дзюдоїстів-ветеранів на
етапі виходу зі спорту вищих досягнень, набувають особливої актуальності.
Питанням травматизму в боротьбі присвятили свої дослідження
A.A. Батукаєв [32], В.Ф. Башкіров [33], В.А. Геселевич [58], В.В. Горіневська [62],
Є.М. Матієнко [105], Є.І. Перова [152], Ю.В. Щербаков [202]. Дослідження
травматизму дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень, що
продовжують систематичні тренування, має велике значення для спортивної
науки, медицини, лікувальної фізкультури, геронтології, неврології у плані
вікового нормування фізичних навантажень, оцінки впливу рухового режиму на
стан здоров’я і темп старіння. Проте в сучасній науковій літературі недостатньо
уваги приділено дослідженням травматизму ветеранів дзюдо.
Перше дослідження травматизму в дзюдо було проведене в Японії в
1943 році. Після цього з’явилося більше 20 досліджень на цю тему [28]. У
всіх роботах загальний рівень травматизму був у межах 25,2 – 148 травм на
1000 двобоїв для одного спортсмена. Подібний розкид можна пояснити
різним трактуванням поняття «травма» – в одних випадках під травмою
розумілося будь-яке пошкодження, як синець або подряпина, в інших
роботах за травму вважалися випадки звернення по медичну допомогу. У
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найбільш крупному й репрезентативному дослідженні Frey та ін. (2004)
наводяться дані Французької Федерації Дзюдо про травми на змаганнях (за
фактом звертання до медичної служби змагань) за 9-річний період (з 1993 по
2002 рік), у яких взяло участь 150 007 спортсменів і зафіксовано 17 618 травм
(13 травм на 1000 спортсменів в рік). Загальний рівень травматизму склав 44
пошкодження на 1000 двобоїв. Подібний рівень травм отриманий і в інших
недавніх дослідженнях – 42,6 і 41 [181].
Дані про травматизм колінного суглоба в 12 видах спорту, представлені
Loes і ін. [214], що вивчали травми коліна в 12 видах спорту за 7-річний період,
у тому числі й у дзюдо, свідчать про те, що для всіх досліджених видів спорту
кількість травм коліна була значно більшою у чоловіків. Рівень травматизму
коліна в дзюдо в перерахунку на 10000 годин занять для чоловіків склав 0,20,
для жінок 0,19. Дослідження [138] виявили, що у ветеранському дзюдо ці
показники складають 0,18 і 0,17, відповідно (табл. 1.1).
Таблиця 1.1
Травматизм колінного суглоба в 12 видах спорту [181]
Чоловіки
Вид спорту
Хокей з
шайбою
Футбол
Гандбол
Гірські лижі
Баскетбол
Дзюдо
Ветеранське
дзюдо*
Альпінізм
Волейбол
Фітнес
Спортивна
гімнастика
Піший туризм
Легка атлетика

Кількість
травм, од.

Рівень
травматизму

389
1916
230
164
68
23

0,81
0,75
0,63
0,45
0,36
0,20

19

0,18

18
18

0,18
0,14

57

0,13

18
58
46

0,12
0,12
0,11

Вид спорту
Гірські лижі
Футбол
Гандбол
Альпінізм
Баскетбол
Хокей з шайбою
Волейбол
Спортивна
гімнастика
Дзюдо
Ветеранське
дзюдо*
Піший туризм
Легка атлетика
Фітнес

Жінки
Кількість
травм,
од.

Рівень
травматизму

304
46
115
37
78
4

1,12
0,95
0,88
0,79
0,59
0,46

89

0,27

48
12

0,24
0,19

10

0,17

47
37
42

0,15
0,14
0,12
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В основі походження спортивної травми, так само як і в будь-якій
іншій формі патології, лежать об’єктивні й суб’єктивні чинники, кожен з
яких в одному випадку може бути причиною пошкодження, а в іншому –
умовою його виникнення.
Слід враховувати, крім того, характер і локалізацію травми, що
залежать від кваліфікації та віку спортсмена. Так, у новачків і спортсменів
нижчих розрядів переважають легкі травми, що не вимагають тривалого
лікування (удари м’яких тканин, садна, явища, пов’язані з перевантаженням
опорно-рухового апарату тощо).
У висококваліфікованих спортсменів спостерігається зменшення
кількості травм. Спортивна кваліфікація, стаж і спортивний досвід
дозволяють їм уникнути багатьох пошкоджень. Для спортсменів високої
кваліфікації характерні специфічні травми, пов’язані з особливостями їх
спортивної діяльності та спричинені надмірним багаторазовоповторюваним
навантаженням [37, 101].
Крім того, для визначення напрямів і засобів профілактики
травматизму у спорті необхідно враховувати організаційні та методичні
недоліки в побудові навчально-тренувального процесу, а саме [32]:
–

відсутність

достатньо

тривалого

періоду

попередньої

загальнофізичної, психічної та рухової підготовки, під час якої відповідні
здібності спортсмена доводяться до рівня, що дозволяє розпочати навчання
руховим діям;
– неправильне формування рухової навички при початковому
навчанні, тобто формування помилкової техніки;
– неправильна структура процесу навчання, тобто відсутність
послідовності в постановці завдань, виборі методів і засобів навчання тощо;
– неправильний вибір вправ і навантажень, надмірні навантаження
при недостатньому відновленні, прагнення продовжити перебування в стані
піку спортивної форми, скорочення часу відпочинку для збільшення
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загального часу тренування, недостатня для відновлення перерва між
змаганнями та ін.;
– відсутність індивідуального підходу до спортсмена без урахування
його віку, стану здоров’я, ступеня підготовленості та тренованості, рівня й
особливостей розвитку (типологічні особливості нервової діяльності,
темперамент, психологічні особливості), умов життя, праці і навчання,
мотивації.
Усі ці положення дуже важливі для занять, і виходячи з досвіду
дзюдоїстів-ветеранів, ми бачимо, що велику актуальність мають спортивні
травми, отримані внаслідок неповної підготовки організму до тренувальної і
змагальної діяльності.
Найбільш поширений тип травм у дзюдо згідно з більшістю
досліджень – розтягування м’язів і зв’язок (у середньому 30%), струси мозку
(в середньому 24%), більшість з яких були незначними. Серед серйозних
травм найчастіше трапляються переломи, вивихи, відкриті рани (розтини) й
черепно-мозкові травми [181].
Перевтома, як і перенапруження, може виникати гостро після
одноразового, граничного, надмірного навантаження й накопичуватися
поступово протягом певного проміжку часу. При цьому простежується
абсолютно чітка тенденція до збільшення кількості травм до кінця
тренувального заняття, спортивного змагання, закінчення спортивного
сезону [3, 32] .
У

розвитку

патологічних

явищ,

що

виникають

на

основі

перенапруження тканин, істотну роль грають як мікротравми, так і
дистрофічні зміни. Якщо перевтома вимагає тільки відновних заходів, то
перенапруження, окрім них, має потребу й у проведенні відповідного
лікування [53, 58, 225] .
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1
1. На сьогодні

кількість видів спорту, в яких приймають участь

спортсмени-ветерани, перевершує 25.

При цьому кожного року 700-800

провідних спортсменів-ветеранів країни беруть участь в міжнародних
змаганнях, де посідають провідні місця. Особливих успіхів добилися
дзюдоїсти-ветерани: С.Балабан, К.Ананченко, Г.Манучарян, В.Єрохов,
С.Сикілов та

багато інших.

Тому, враховуючи велику популярність

ветеранського руху, очевидним є необхідність

проведення наукових

досліджень щодо чинників, які заважають розвитку спорту ветеранів, та
розробити основні напрямки реалізації моделі розвитку ветеранського дзюдо
в Україні.
2. Обов’язковою умовою проведення змагань після виходу із спорту
вищих досягнень є врахування вікових груп спортсменів. У єдиноборствах
усі спортсмени-ветерани поділені за віковими групами, починаючи від 31 і
до 75 років: 30-34 роки; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-75;
>75 років.
Розвитку руху ветеранів спорту сприяє як підтримання рівня здоров’я,
так і

отримання звання заслуженого майстра спорту України, для чого

необхідно як мінімум більше 10 років брати участь у змаганнях

і бути

чемпіоном Світу в трьох різних вікових групах.
3.

При

побудові

тренувального

процесу

дзюдоїстів-ветеранів,

необхідний індивідуальний підхід з урахуванням даних педагогічного і
медико-біологічного контролю за фізичним, функціональним і психічним
станом спортсменів.
При цьому необхідно враховувати умови життя, роботи, відпочинку та
харчування, взаємовідношень в їх родинах, які будуть сприяти регулярним
тренуванням та участі у змаганнях. Тому програми тренувань необхідно
будувати індивідуально – фізичні вправи, їх форма, структура, інтенсивність
і тривалість, а також методи виконання підбираються у відповідності до віку

37

і статі, рівня функціональних можливостей їх організму, спортивної
підготовленості і стану здоров’я.
4. Індивідуалізація підготовки спортсменів передбачає урахування
манери

ведення

двобою

дзюдоїста-ветерана,

яка

визначається

за

домінуючими у нього руховими якостями: здатність до прояву сили –
«силовик»; витривалість – «темновик», здатності до техніко-тактичного
обігравання

–

«ігровик».

Зазначені

манери

ведення

двобою

є

загальноприйнятними, але деякі дзюдоїсти можуть володіти усіма тактиками
поєдинку та використовувати їх в залежності від свого суперника.
5. Побудова тренувального процесу дзюдоїстів-ветеранів передбачає
наявність підготовчого, змагального і перехідного періодів річної підготовки.
Підготовчий період займає 4-5 місяців з використанням 3-5-ти
тренувальних занять на тиждень у залежності від стану здоров’я спортсменів.
Змагальний період планується відповідно до календаря змагань, участь в
яких має бути індивідуальною з обов’язковим контролем функціонального
стану ветеранів-дзюдоїстів. Перехідний період має на меті створення таких
умов, за яких борці-ветерани після напруженої роботи в змагальному періоді
мають відновити функціонування систем організму і готові будуть почати
наступний річний цикл тренувань.
6. З віком змінюється функціональний стан організму, що позначається
на рівень адаптації до фізичних навантажень, здійснюється зниження
фізичної працездатності, збільшення хвилинного об’єму крові (в основному
за рахунок ЧСС), менше кисневий пульс, вище киснева вартість роботи,
порушуються відповідності хвилинного об’єму крові, більш виражені
метаболічні зрушення, частіше гіпертонічні і ступінчасті реакції. Звідси
значне погіршення кисневого постачання тканин при м’язовій роботі,
зниження діапазону адаптації і пристосованих реакцій, значне зменшення
можливості роботи зі значною частотою серцевих скорочень і збільшення
потреби в кисні, частіше фізичні напруження і нещасні випадки за рахунок
порушення координації рухів при стомленні, що потрібно враховувати при
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побудові тренувального процесу дзюдоїстів-ветеранів.
7. Важливим завданням спортивної науки є вивчення травматизму
ветеранів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень, що сприяє правильній
побудові тренувального процесу й розробці ефективних профілактичних
заходів.

Актуалізуються

питання

розробки

класифікації

травм

у

ветеранському дзюдо, виявлення й ранжування чинників ризику як пускового
механізму виникнення травми, обґрунтування необхідності перспективної
оцінки рівня травм на змаганнях і тренуваннях з дзюдо серед ветеранів і
оцінки ефективності профілактичних заходів.
Під час тренувань і змагань необхідно дотримуватися вимог щодо
запобігання травматизму. До основних

напрямків щодо профілактики

травматизму у дзюдо-ветеранів є: відсутність тривалого періоду для фізичної
і технічної підготовки після виходу із спорту вищих досягнень; неправильне
виконання елементів техніки вправ; відсутність раціональної структури
використання засобів та методів тренування; неправильний вибір вправ і
навантажень, надмірне навантаження при недостатньому відновленні,
скорочення часу відпочинку для збільшення загального часу тренування,
недостатня для відновлення перерва між змаганнями; відсутність урахування
віку і стану здоров’я, умов праці.
8. У спортивній практиці використовують три групи засобів
відновлення: педагогічні, медико-біологічні та психологічні.
Педагогічні засоби відновлення є складовою й невід’ємною частиною
тренувального процесу, які повинні враховуватися при плануванні як
окремого тренувального заняття, так і тижневих мікроциклів, річного й
багаторічного

періодів

тренування

дзюдоїстів-ветеранів.

В

основі

педагогічних засобів відновлення борців-ветеранів лежить оптимізація
тренувальних навантажень при раціональному співвідношенні інтервалів
тренувань і відпочинку, використанні різних форм активного відпочинку,
переході від одного виду діяльності до іншого.
Медико-біологічні засоби відновлення борців-ветеранів – це режим
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дня, повноцінне харчування, вітамінні й фармакологічні препарати,
фізіотерапевтичні й бальнеологічні засоби, різні види масажу, використання
водних процедур, лазні (сауни) і тому подібне. Системне застосування
медико-біологічних засобів відновлення підвищує спортивну працездатність
борців-ветеранів,

сприяє

поліпшенню

перенесення

тренувальних

і

змагальних навантажень, швидкому відновленню витрачених енергоресурсів,
що приводить до поліпшення загального стану і, зрештою, є своєрідною
профілактикою травм.
До психологічних засобів відновлення борців-ветеранів відноситься
психорегулювальне

тренування,

вправи

для

м’язового

розслаблення,

навіяний сон-відпочинок і тому подібне. Ці засоби знімають втому, нервову
напругу, допомагають упевнено й чітко управляти нервовою системою.
9. Раціональне застосування засобів відновлення в навчальнотренувальному процесі борців-ветеранів сприяє не тільки значному
підвищенню тренувального навантаження, але й ефективній профілактиці
травм у спортсменів.
Визначення

специфічних

чинників

моментом у розробці конкретних заходів

ризику

є

основоположним

профілактики травматизму у

борців-ветеранів.
10. До основних специфічних чинників ризику отримання травм
відносяться:
 невідповідність спортивної техніки можливостям борця-ветерана;
 недоліки ранньої спеціальної фізичної підготовки;
 погрішності в розминці;
 невміння правильно виконувати самостраховку;
 невідповідність екіпіровки дзюдоїста-ветерана умовам тренувань і
змагань;
 виготовлення й наявність спортивного інвентарю без урахування
безпеки;
 недосконалість правил змагань ветеранів і необ’єктивне суддівство.
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11. Аналіз літературних джерел свідчить, що на сьогодні спорт
ветеранів є невід’ємною частиною багаторічної підготовки, але потребують
проведення дослідження щодо особливостей побудови тренувального
процесу з метою участі у змаганнях не погіршуючи стан здоров’я
спортсменів.
Матеріали першого розділу дисертаційної роботи відображенні в
наступних публікаціях автора: [10, 18, 127, 134, 136, 145].
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РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Методи дослідження
Для вирішення поставлених завдань були використані методи:
1. Теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичних літературних
джерел, пошук і використання інформації у глобальній мережі Internet.
2. Педагогічні методи дослідження (спостереження, анкетування,
хронометрування, аналіз відеоматеріалів змагальної діяльності дзюдоїстівветеранів).
3. Тестування з використанням морфо-функціональних показників та
показників фізичної підготовленості.
4. Метод експертних оцінок.
5. Педагогічний експеримент.
6. Методи математико-статистичної обробки отриманих матеріалів
дослідження.
2.1.1.
методичної
здійснювалися

Теоретичний
джерел
на

аналіз

проводилися

основі

і
на

використання

узагальнення
усіх

етапах

матеріалів,

науково-

дослідження

і

представлених

в

підручниках, навчальних посібниках, монографіях, статтях, авторефератах і
інших опублікованих роботах, в яких розглядалися різні сторони підготовки
дзюдоїстів-ветеранів. При цьому для створення

повнішого уявлення з

зазначеної теми також аналізувалися публікації психологів і педагогів, які
сприяли конкретизації і уточненню завдань дослідження. Всього було
використано 240 літературних джерела.
Вивчення літературних джерел проводилося для виявлення стану
проблеми дослідження і визначення особливостей тренувального процесу та
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індивідуалізації техніко-тактичної підготовки борців-ветеранів і дозволило
визначити:
-

високу значущість розробки проблеми індивідуалізації техніко-

тактичної підготовки борців-ветеранів з метою підвищення ефективності
тренувального процесу;
-

необхідність

комплексного

підходу

при

визначенні

індивідуальних особливостей борця-ветерана, що включають його основні
морфологічні, фізичні і психічні особливості;
-

потребу теорії і практики ветеранської боротьби в розробці

підходів цілеспрямованого формування індивідуального техніко-тактичного
арсеналу та недопущення травматизму;
-

потребу для вдосконалення багаторічного процесу технічної

підготовки

борців-ветеранів

в

розробці

і

застосуванні

методики

інтерактивних методів педагогічного впливу;
-

напрями покращення управління тренувальним процесом борців-

ветеранів

шляхом

активного

застосування

інтерактивних

методів

педагогічної дії на етапі виходу зі спорту вищих досягнень.
2.1.2.

Педагогічні

методи

дослідження. При

визначені

особливостей тренувального процесу та індивідуалізації техніко-тактичної
підготовки дзюдоїстів-ветеранів були використані:
-

педагогічне

спостереження

проводилося

в

ході

навчально-

тренувальних занять і змагань висококваліфікованих борців-ветеранів. Це
дозволило зібрати первинну інформацію, уточнити методи і засоби
формування

оптимального

індивідуального

технічного

арсеналу

і

скоректувати практичні рекомендації щодо побудови тренувального процесу;
-

статистичний аналіз

підсумкових протоколів і контент-аналіз

інформаційних матеріалів зарубіжних змагань ветеранів і любителів дзюдо
упродовж 2012-2016 рр. (всього 96);
-

виявлення індивідуальних особливостей організму дзюдоїстів-
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ветеранів, їх антропоморфологічних ознак. Далі була проведена оцінка їх
впливу на прояв сили, швидкості, витривалості, гнучкості, адаптації до
різних умов зовнішнього середовища, працездатності, відновлення та
спортивних досягнень дзюдоїстів-ветеранів;
КМС)

результати опитування 30 дзюдоїстів-ветеранів (6 МСМК, 20 МС, 4
стосовно

специфіки

їх

спортивної

підготовки

і

фізичної

підготовленості та узагальнення їх результатів;
-

опитування 30 дзюдоїстів-ветеранів відносно мотивації подальших

занять спортом;
-

результати порівняльного аналізу змагальної техніки діючих

спортсменів і дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу зі спорту вищих
досягнень.
При

дослідженні

побудови

тренувального

процесу

дзюдоїстів-

ветеранів враховувалися дані щоденників багаторічних спостережень – на
основі яких здійснювався аналіз підготовки. Був визначений розподіл часу за
окремими частинами занять дзюдоїстів-ветеранів, який змінюється залежно
від завдань, що повинні вирішуватись на даному занятті, підготовленості
групи, періоду тренувань тощо.
Також в дослідженнях здійснювалося вивчення показників мотивації та
показників пізнавальної сфери дзюдоїстів-ветеранів, показників емоційної
сфери і самосвідомості, вольової сфери, дослідження комунікативних
властивостей і етичних якостей дзюдоїстів-ветеранів, а також ставлення до
спортивної діяльності і професійного самовизначення спортсменів-ветеранів.
До дослідження було залучено 47 спортсменів. Визначення показників
професійно-особового розвитку дзюдоїстів-ветеранів здійснювалося через
виявлення динаміки показників мотивації, самосвідомості, емоційних і
комунікативних властивостей особи, вольових і етичних якостей за
підготовчий і змагальний періоди. Для цього використовувався t-критерій
Стьюдента для залежних вибірок. Ті показники, які виявили статистично
достовірні відмінності за цим критерієм, були розглянуті як інформативні
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ознаки професійної спортивної підготовки дзюдоїстів-ветеранів.
Крім цього було визначено чинники, які негативно впливають на
розвиток ветеранського дзюдо та основні напрямки реалізації моделі
розвитку ветеранського дзюдо в Україні.
Аналіз відеоматеріалів

змагальної діяльності дзюдоїстів-ветеранів

(літніх Всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам’яті М.М. Баки з дзюдо,
Чемпіонатів України, Європи і Світу), проводився протягом 2012-2017 рр.
Всього було проаналізовано 127 двобоїв висококваліфікованих дзюдоїстів.
Відеоаналіз проводився для виявлення характерної для них сукупності
індивідуальних технічних дій. Так само відеоаналіз використовувався для
виявлення

особливостей

дзюдоїстів-ветеранів,

індивідуальної

техніки

висококваліфікованих

для уточнення нюансів і незвичайних моментів у

виконанні ними своїх коронних прийомів, а так само для виявлення коронної
техніки у борців експериментальної групи в тренувальних і змагальних
сутичках, ризиків і недоліків у спеціальній фізичній підготовці при
профілактиці травматизму та індивідуалізації техніко-тактичної підготовки
дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень.
Цей метод застосовувався в ході усіх етапів

експериментальних

досліджень для визначення кількісних показників змагальної діяльності.
Зважаючи на рекомендації Г.С. Туманяна, І.А. Шулики, В.М. Пикуля [188], у
спеціально розроблених таблицях нами фіксувалися усі результативні
технічні дії, що проводяться дзюдоїстами-ветеранами у ході двобою. Крім
того, відзначалися усі атаки і реальні спроби атаки й проведення прийомів.
Точно так фіксувався остаточний підсумок оцінок після закінчення часу
двобою. Такий спосіб реєстрації технічних дій дозволив нам отримати
своєчасні і вичерпні для наступних розрахунків і аналізу спортивно-технічні
показники. Розрахунок цих показників здійснювався з метою визначення
міри ефективності змагальної діяльності дзюдоїстів-ветеранів

і рівня їх

технічної майстерності.
При реєстрації поєдинків використовувалися системи символів і
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методика, запропоновані для боротьби дзюдо Г.С. Туманяном [188, 189].
У

комплекс

спортивно-технічних

показників

і

характеристик

змагальної діяльності дзюдоїстів-ветеранів були включені наступні:
- кількість двобоїв;
- кількість і якість перемог;
- кількість переможців і призерів в змаганнях;
- кількість виграних балів;
- кількість атак (КА), яка характерізує кількість атакуючих спроб
проведення прийому дзюдоїстом-ветераном;
- кількість реальних атак (КРА), яка характеризує абсолютну кількість
реальних атакуючих спроб проведення прийому дзюдоїстом-ветераном;
- кількість реальних атак коронною дією (КРАКД);
- кількість виграних балів (КВБ), яка характеризує абсолютну кількість
отриманих балів за проведення прийому;
- кількість оцінених атак (КОА), яка характеризує абсолютну кількість
оцінених суддями атакуючих дій;
- кількість атак коронною дією (КАКД), яка характеризує абсолютну
кількість оцінених суддями коронних атакуючих дій;
-

ефективність

атак

(ЕФА),

що

характеризується

процентним

співвідношенням кількості вдало проведених технічних дій до загальної
кількості реальних спроб атакувати;
- результативність атак (РА), що характеризується відношенням
кількості виграних балів до кількості вдало проведених технічних дій.
Використання приведених спортивно-технічних показників дозволило
отримати усебічну інформацію про зміст і структуру змагальної діяльності
дзюдоїстів-ветеранів. Вони характеризують різні сторони техніко-тактичної
майстерності дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу зі спорту вищих
досягнень, включаючи відомості про міру ефективності і результативності
коронних прийомів.
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2.1.3.

Тести

з

використанням

морфо-функціональних

показників. Значенню вивчення біологічного віку й методам його оцінки у
спорті присвячено низку робіт, проте вони більшою мірою стосуються
проблем дитячого та юнацького віку. У сучасній науковій літературі
недостатньо уваги приділено дослідженням біологічного віку зрілих
спортсменів і ветеранів дзюдо.
Оцінка біологічного віку й «кількості здоров’я» дзюдоїстів-ветеранів
дає уявлення про рівень функціональних можливостей їх організму на етапі
виходу зі спорту вищих досягнень і надає можливість враховувати їх в
тренувальному і змагальному процесах. Заняття з дзюдо, правильний спосіб
життя позитивно визначив вплив на їх здоров’я, сприяють успішності їх
змагальної діяльності.
Біологічний вік і «кількість здоров’я» дзюдоїстів-ветеранів визначали
за допомогою тестів [120, 153]. З безлічі пропонованих у сучасній науковій
літературі показників для визначення біологічного віку були відібрані також
простіші тести для визначення БВ дзюдоїстів-ветеранів. Вони можуть бути
проведені за бажанням будь-яким спортсменом-ветераном самостійно. Наше
дослідження

виявило,

лабораторними

що

методами

показники,
(наприклад,

які

визначаються

визначення

складними

основного

рівня

метаболізму, рівень цукру, холестерину в крові, вміст кальцію в кістках,
рівень терморегуляції організму та інші показники) змінюються з віком
точно так, як і показники, які можна визначити самостійно простішими
способами.
Тестування дзюдоїстів-ветеранів здійснювалися вранці, до сніданку.
При тестуванні було застосовано: секундомір, сантиметр, прилад для
вимірювання тиску, лінійку, калькулятор.
Біологічний вік розраховувався за методикою Войтенко В.П. (формула 2.1):
БВч = 26,985 + 0,215×АТс – 0,149×ЗДВ – 0,151×СБ + 0,723×СОЗ, (2.1)
де ЗДВ (тривалість затримки дихання після глибокого вдиху)
вимірюється тричі з інтервалом 5 хвилин за допомогою секундоміра.
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Враховується найбільша величина ЗДВ, виміряна в секундах. СБ – статичне
балансування. Воно визначається при стоянні випробовуваного на лівій нозі,
без взуття, очі закриті, руки опущені уздовж тулуба. Цей показник треба
вимірювати без попереднього тренування. Тривалість СБ вимірюється тричі
за

допомогою

секундоміра

з

інтервалом

5

хвилин.

Враховується

якнайкращий результат. СБ вимірюється в секундах. АТп (артеріальний
тиск пульсовий) визначається різницею між АТс (систолічним артеріальним
тиском) і АТд (діастолічним артеріальним тиском). АТп вимірюється в мм
рт.ст. МТ – маса тіла. Визначається за допомогою вагів. Зважування
проводиться в легкому одязі, вранці, без взуття. Вимірюється в кілограмах.
СОЗ (суб’єктивна оцінка здоров’я) проводилася нами за допомогою анкети
[7, 17], що включає 28 питань. А саме:
1. Чи турбують вас головні болі?
2. Чи можна сказати, що ви легко прокидаєтеся від будь-якого шуму?
3. Чи турбують вас болі в ділянці серця?
4. Чи вважаєте ви, що останніми роками у вас погіршав слух?
5. Чи вважаєте ви, що останніми роками у вас погіршав зір?
6. Чи стараєтеся ви пити тільки кип’ячену воду?
7. Чи поступаються вам місце у громадському транспорті?
8. Чи турбують вас болі в суглобах?
9. Чи впливає на ваше самопочуття зміна погоди?
10. Чи бувають у вас такі періоди, коли через хвилювання ви втрачаєте
сон?
11. Чи турбують вас болі в ділянці печінки?
12. Чи бувають у вас запаморочення?
13. Чи вважаєте ви, що зосередитися зараз вам стало важче, ріж у
минулі роки?
14. Чи турбують вас послаблення пам’яті, забудькуватість?
15. Чи відчуваєте ви в різних частинах тіла печіння, колення, «повзання
мурашок»?
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16. Чи турбують вам шум або дзвін у вухах?
17. Чи тримаєте ви для себе в домашній аптечці якісь із цих ліків:
валідол, нітрогліцерин, серцеві краплі?
18. Чи бувають у вас набряки на ногах?
Функціональний стан визначався з використанням показників [176,
182]:
- систолічний артеріальний тиск;
- діастолічний артеріальний тиск;
- проба Штанге. Його

значення визначалося в секундах затримки

дихання на вдиху. Сидячи, розслабившись, дзюдоїст робив максимально
глибоких вдих, потім такий же видих, потім відразу ж слідував спокійний
вдих і затримка дихання;
- проба Генчі. Його значення визначалося в секундах затримки
дихання на видиху. Дзюдоїст-ветеран робив глибокий вдих, видих, ще
вдих, потім спокійно видихав не до кінця і затримував дихання, щільно
затиснувши ніс;
- проба на нормалізацію дихання. Її значення визначалося в секундах.
Для цього дзюдоїст-ветеран робив глибокий вдих і поволі видихав;
- проба Бондаревського. Її значення визначалося за часом стійки на
одній нозі із закритими очима в секундах. Для цього дзюдоїст-ветеран,
стоячи, піднімав одну ногу, зігнувши її в коліні, і приставляв п’ятою до
коліна другої ноги. Результат зараховувався до відриву п’яти від підлоги або
втрати рівноваги;
- проба Руф’є. Її значення визначалося в результаті розрахунку індексу
Руф’є (І

руф),

який показує швидкість відновних процесів серцево-судинної

системи й дає оцінку працездатності серця. У дзюдоїста-ветерана, який
знаходився в спокійному стані в положенні сидячи на стільці, протягом 5
хвилин визначали частоту серцевих скорочень (пульсу) за 15 секунд (П1),
потім протягом 45 секунд він виконував 30 присідань. Після закінчення
навантаження дзюдоїст сідав, і в нього знову визначали частоту пульсу за
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перших 15 секунд (П2), а потім за останніх 15 секунд першої хвилини
відновлення (П3).
Оцінку працездатності серцевого м’яза проводили за формулою 2.2:
І руф = (4 (П1 +П2 +П3) -200)/10

(2.2)

Також використовувалися інші модифікації розрахунку (індекс Руф’єДиксона – І руф.д) (формула 2.3):
І руф.д =[(П2 – 70) + (П3 - П1)] / 10
- індекс Робінсона (І

РОБ).

(2.3)

Він застосувався для оцінки рівня

обмінно-енергетичних процесів, що відбуваються в організмі. За цим
показником опосередковано судили про споживання кисню міокардом.
Крайні значення (І

РОБ)

(верхнє й нижнє за нормативною таблицею)

свідчать про переважний вплив симпатичної або парасимпатичної
вегетативної нервової системи.
Індекс Робінсона розраховували за формулою 2.4:
І РОБ = АТс х ЧСС / 100

(2.4)

де АТс - систолічний артеріальний тиск (мм рт.ст.); ЧСС – частота
серцевих скорочень (ударів на хвилину).
- за методикою, запропонованою С.А. Душаніним, визначалися
аеробна й анаеробна метаболічні ємності (АМЄ и АНАМЄ) серцевого м’язу.
Ці показники визначалися співвідношенням амплітуди зубців (R+S) х 100%.
Аеробна метаболічна ємність розраховувалася за сумою співвідношень,
вказаних зубців ЕКГ у відведеннях V4; V5; V6. АНАМЄ – за даними грудних
відведень V1; V2; V3R.
- індекс Старра (І ст). Він дозволяє оцінити ударний об’єм серця (Оу),
охарактеризувати енергетичні можливості лівого шлуночка серця. З його
допомогою можна опосередковано суди ти про ударний об’єм серця. Крайні
значення (верхнє й нижнє за нормативною таблицею) Іст

свідчать про

можливе зниження компенсаторних можливостей серцево-судинної системи
дзюдоїста-ветерана.
Індекс Старра розраховувався за формулою 2.5:
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І ст = 100 + 0,5 АТс - Атд - 0,6В

(2.5),

де АТд - діастолічний артеріальний тиск (мм рт.ст.); В – вік.
-

адаптаційний потенціал визначається за методикою, розробленою

Р.М. Баєвським [29]. АП визначається в умовних одиницях-балах. Для
виявлення рівня стану здоров’я організму людини Р.М. Баєвським
запропонована методика оцінки адаптаційного потенціалу (АП), що відображає
фізичне здоров’я людини й указує на можливості її організму до адаптації.
Рівень адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи визначався в
балах за формулою 2.6:
АП=0,01×ЧСС+0,01×АТС+0,008×АТД+0,014×В+0,009×МТ-0,009×ДТ-0,27 (2.6)
де:

АП

–

адаптаційний

потенціал;

ЧСС

–

частота

пульсу;

АТС – артеріальний тиск систолічний; АТД – артеріальний тиск діастолічний;
В – вік; МТ – маса тіла, кг; ДТ – довжина тіла, см.
Методика дозволила виділити чотири рівня адаптаційних можливостей
організму спортсменів (табл. 2.1).

Таблиця 2.1
Характеристика рівнів адаптаційного потенціалу
(за Р.М.Баєвським, 1979)
Адаптаційний
потенціал у рівнях
(бали)
І рівень
менш 2,1

Характер
адаптації

Характеристика рівня
функціонального стану організму

Задовільна
адаптація

Високі або достатні функціональні
можливості організму, що
вважається фізіологічною нормою.
Погранічний стан або
донозологічний. Достатні функціональні можливості забезпечуються
за рахунок функціональних резервів.
Зниження функціональних резервів
організму, де виявляються ознаки
певних захворювань.
Різке зниження функціональних
резервів організму, що вказує на
зрив механізмів регуляції.

ІІ рівень
від 2,11 до 3,2

Напруження
механізмів
адаптації

ІІІ рівень
від 3,21 до 4,3

Незадовільна
адаптація

ІV рівень
понад 4,3

Перенапруга або
розлад адаптації
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Значення адаптаційного потенціалу дозволяють виділяти 4 групи осіб,
відповідно до запропонованої вище класифікації рівнів здоров’я [30].
Вибір межових значень АП і перевірка точності оцінок проводилися
шляхом порівняння результатів класифікації за АП і результатів оцінок
функціонального стану (віднесення людини до певної групи). У розділі 2
представлена шкала оцінок рівня функціонування системи кровообігу або її
адаптаційного потенціалу за даними вимірювання.
Адаптаційні характеристики виявляються в процесі тестування різних
фізичних якостей з цільовою установкою на досягнення максимально
можливого результату. Традиційно оцінка фізичних здібностей полягає у
вимірюванні фізичних можливостей, тобто тестуванні рухових якостей.
Для

оцінки

рівня

функціонування

організму

спортсменів

використовується термінологія теорії адаптації (задовільна адаптація,
напруга механізмів адаптації, незадовільна адаптація, зрив адаптації). Вибір
граничних значень АП і перевірка точності оцінок проводилися шляхом
порівняння результатів класифікації за АП і результатів експертних оцінок
функціонального стану (віднесення людини до певної групи).
Оцінка рівня функціонування системи кровообігу за АП забезпечує
системний підхід до вирішення завдання кількісного вимірювання рівня
здоров’я. Це визначається тим, що АП як комплексний інтегральний
показник відображає складну структуру функціональних взаємозв’язків, що
характеризують рівень функціонування серцево-судинної системи. Тому
початкові вимірювальні показники, які входять до

складу АП, тісно

пов’язані з основними параметрами гемодинаміки, такими як ударний і
хвилинний об’єм кровообігу (УОК, ХОК), середній динамічний тиск (СДТ),
загальний периферичний судинний опір.
-

рівень

фізичного

стану

(РФС)

О.А. Пирогової (формула 2.7, табл. 2.2):

визначалася

за

методикою
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700  3  ЧСС  2,5  АТср  2,7  В  0,28  МТ
350  2,6  В  0,21  ДТ

РФС 

(2.7)

де ЧСС – частота серцевих скорочень за 1 хв у стані спокою; АТср. –
середній артеріальний тиск; В – вік, років; МТ – маса тіла, кг; ДТ – довжина
тіла, см.
Середній артеріальний тиск визначається за формулою 2.8:
АТср.  АТдіат 

АТсист  АТдіаст
3

(2.8)

Таблиця 2.2
Оцінка рівня фізичного стану
РФС
Низький
Нижче середнього
Середній
Вище середнього
Високий

Чоловіки
0,225-0,375
0,376 - 0,525
0,526 - 0.675
0,676 - 0,825
0,826 і вище

Жінки
0,157-0,260
0,261 - 0,365
0,366 - 0,475
0,476 - 0,575
0,576 і вище

2.1.4. Метод експертних оцінок застосовувався в дослідженні
оптимального індивідуального технічного арсеналу дзюдоїстів-ветеранів,
раціональної побудови їх тренувального процесу, в дослідженні біологічного
віку та «кількості здоров’я» дзюдоїстів-ветеранів, при розробці механізмів
відновлення спортивної працездатності.
Узгодженість думок експертів перевірялася на основі обчислення
коефіцієнта конкордації за наступною формулою 2.9 [65, 115]:

W

12 D
m 2 [ n 3  n]

(2.9)

де W – коефіцієнт конкордації; D – сума квадратів рангів, яка
розраховувалася з використанням формули (2.10); n – кількість об’єктів
ознаки (кількість експертів), що ранжуються; m – кількість аналізованих
порядкових змінних.
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D

2
n
i1 ij

r 

[ in1 rij ]

(2.10)

n

де rij – ранги суджень експертів; n - кількість експертів.
Значення коефіцієнтів конкордації знаходяться на відрізку [0; 1].
Збільшення коефіцієнта від 0 до 1 означає прояв більшої узгодженості
суджень. Якщо усі ці судження співпадають, то W=1.
Оцінка «кількості здоров’я» дзюдоїстів-ветеранів дає уявлення про
рівень функціональних можливостей їх організму.
Кількість здоров’я (К3) визначалася діленням норми (формула 2.11),
відповідної зросту (нормативне табличне значення), - Н, на

отриманий

результат - Р (для тестів №№ 9-14 і 17-18 – навпаки):
К = Н/Р х 100 (%)

(2.11)

Норма, відповідна фактичному віку, складає 100%.
Якщо показник гірший за норму, то при діленні двох цифр виходить
значення менше 100%. Наприклад, у віці 40 років у чоловіка-дзюдоїста пульс
після підйому на 4-й поверх склав не 116 ударів на хвилину, як повинно бути в
нормі (100%), а 109 ударів, що складає 96,7% від норми (116:120). Припустимо,
пульс через 2 хвилини після підйому склав не 100 ударів на хвилину, а 104, що
відповідає 106,4% норми й, до речи, є показником для 35-річного віку.
З позиції філогенезу розвиток організму детермінований складним
механізмом зміни моментів розвитку через послідовну взаємодію ланцюга
біохімічних

реакцій,

які

є

певною

віхою

в

онтогенезі

людини,

відокремлюючи ділянки особливої специфічності, які позначили терміном
«зона біологічного розвитку» (ЗБР) [64]. Через неповторність структури
генома розгортання моментів розвитку за термінами й інтенсивністю
проходження ділянок онтогенезу носить суто індивідуальний характер,
визначаючи темп і ритм процесів розвитку спортсмена. Різна норма реакції з
боку органів і тканин організму, проявляючись відмінностями індивідуальної
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відповіді на стимули внутрішнього й зовнішнього середовища, відбивається
відповідно й різним тренувальним ефектом.
2.1.5.

Педагогічний

експеримент

був

спрямований

на

визначення чинників, що впливають на вихід із спорту вищих досягнень
дзюдоїстів-ветеранів. Встановлення динаміки рівня прояву фізичних якостей
дзюдоїстів-ветеранів різних вікових груп (30-34; 35-39; 40-44 років; n=12), з
урахуванням яких розроблено тренувальні річні програми з 3-х, 4-х та 5-ти
разовими тренуваннями на тиждень і експериментально перевірено
ефективність їх застосування у спортсменів-ветеранів різних вікових груп.
Також проведено дослідження щодо використання інтервального
гіпоксичного тренування, яке включало метод зворотного дихання в
замкнутому просторі (мішок Дугласа об’ємом 20 л) [112]. Сеанс складався із
10 серій поворотного дихання, кожна з яких тривала до самостійного
припинення дихання по самопочуттю. Повітря, зібране в мішку Дугласа,
пропускалося через
судинної

і

газовий годинник і визначалися показники серцево-

дихальної

системи.

Курс

гіпоксичного

нормобаричного

тренування складався з 10 сеансів, які проводилися по 10 серій з невеликими
(15 с) перервами в кінці кожного тренувального заняття [234].
Гіпоксичне тренування здійснювалося у сполученні з коловим
тренуванням, що включало 5 вправ, які виконувалися в максимальному темпі
тривалістю 15с. Перехід від однієї вправи до іншої проходив без відпочинку.
Дослідження проводилися за участю

експериментальної

групи (n=18),

виміри показників киснево-транспортної системи (8 показників) і фізичної
підготовленості (12 показників) здійснювалися на початку і в кінці
дослідження (вересень-грудень 2017 року).
Тести визначення рівня показників фізичної підготовленості:
-

тест Купера-12 хв. біг. Його значення визначалося в метрах за 12 хв.

після бігу на біговій доріжці стадіону;
-

підтягування на високій поперечині до рівня підборіддя;

55

-

кількість присідань з викиданням рук вперед упродовж 45 секунд;

-

підняття тулуба з положення лежачи в положення сидячи;

-

біг на 30 м;

-

стрибок у довжину з місця;

-

стрибок вгору з місця;

-

п’ятикратний стрибок;

-

біг на 200 м;

-

човниковий біг 4×10 м;

-

час 10-ти підтягувань на поперечині;

-

час виконання 18 кидків.

2.1.6.

Методи

математично-статистичної

отриманих матеріалів

дослідження. Увесь

матеріал,

дослідженні,

отриманий

в

оброблявся

обробки

експериментальний
за

допомогою

загальноприйнятих методів математичної статистики, таких як: розрахунок
середньогрупових арифметичних величин; визначення суми квадратів
відхилення, обчислення

дисперсій; виявлення достовірних відмінностей

внутрішньогрупових і міжгрупових показників за F критерієм Фішера;
перевірка рівності середніх значень за допомогою t-критерію Стьюдента;
оцінка рівня значущості відмінностей між показниками кількісно виміряної
ознаки за допомогою U-критерію Манна-Уітни. Також для перевірки
стабільності використовуваного тесту застосувався метод ретеста і за
допомогою формули Браве-Пірсона визначався коефіцієнт кореляції між
відповідними отриманими результатами.
Найбільш складні розрахунки з математичної обробки результатів
проводилися з використанням комп’ютерної техніки за допомогою програми
SPSS

Statistics

20.

Окрім

цього

для

обґрунтування

ефективності

пропонованих методик порівнювалися спортивні результати випробовуваних
і їх спортивно-технічні показники змагальної діяльності.
Математична

обробка

статистичних

даних

здійснювалася

за
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методиками, які представлені у роботах В.С. Ашаніна, В.В. Романенко [27],
М.І. Бочарова [45], В.П. Губи [77], М.О. Масальгіна [103], С.В. Начінської
[115], В.П. Філіна, А.С. Ровного [107] та інших.
2.2. Організація дослідження
Планування та виконання дослідження здійснювалося з урахуванням
основних положень теорії функціональних систем П.К. Анохіна [20]; теорії
адаптації людини, яка викладена у роботах В.М. Платонова [155, 156] і
М.Г. Пшеннікової

[171],

теорії

управління

підготовкою

висококваліфікованих спортсменів В.М. Платонова [158, 159].
Для вирішення поставлених завдань було проведено дослідження, яке
проходило в 4 етапи.
На першому етапі (2012-2013 рр.) здійснено теоретичний аналіз
науково-методичної

літератури,

в

результаті

якого

визначено

й

систематизовано основні аспекти наукової проблеми у світі сучасних
наукових даних підготовки спортсменів, сформовано робочу гіпотезу
дисертації, доповнено й конкретизовано положення щодо практичної
значущості дослідження, підтверджено значну актуальність теми, уточнено
способи реалізації цілей і вирішення завдань роботи.
На другому етапі (2013-2014 рр.) визначалися чинники, що впливають
на

вихід зі спорту вищих досягнень дзюдоїстів-ветеранів (окрім віку).

Здійснено аналіз травматизму, що притаманний єдиноборцям, та визначено
заходи до його зниження. Встановлено динаміку рівня прояву фізичних
якостей дзюдоїстів-ветеранів різних вікових груп (30-34; 35-39; 40-44 років,
по 12 спортсменів у кожній) з використанням результатів у показниках: тесту
Купера, бігу на 30 м, стрибка в довжину та вгору з місця, п’ятикратного
стрибка, бігу на 200 м, човникового бігу 4×10 м, підтягування на поперечині,
часу 10-ти підтягувань на поперечині, часу виконання 18 кидків дзюдоїстів
середньої вагової категорії.
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Виявлено зміни антропометричних і функціональних показників
організму дзюдоїстів-ветеранів в окремі вікові періоди після активних занять
спортом.

Встановлено

кореляційний

взаємозв’язок

показників

функціонального стану та тестів прояву фізичних якостей дзюдоїстів після
виходу зі спорту вищих досягнень, що дало змогу індивідуалізувати
тренувальний процес з урахуванням впливу засобів підготовки на стан
функціонування систем організму та збереження здоров’я спортсменівветеранів.
На третьому етапі (2014-2016 рр.) було розроблено тренувальні річні
програми для різних вікових груп дзюдоїстів-ветеранів та в експерименті
перевірено їх ефективність для участі у змаганнях і впливу тренувальних
навантажень на функціональний стан систем їх організму. На основі
проведених досліджень щодо впливу традиційних тренувальних занять на
показники функціональних систем та рівня розвитку рухових якостей
визначено основні особливості кількості тренувань та сполучень засобів
підготовки протягом річного макроциклу спортсменів-ветеранів різних
вікових груп. Розроблені тренувальні програми були впроваджені у
підготовку дзюдоїстів-ветеранів різних вікових груп: 30-34; 35-39; 40-44
років по 12 спортсменів середньої вагової категорії, в результаті яких
визначено доцільність використання 3-х, 4-х і 5-ти разових тренувань у
кожній віковій групі.
Подальші дослідження були спрямовані на визначення впливу
інтервального гіпоксичного тренування у сполученні з використанням
комплексів вправ колового тренування у передзмагальній підготовці
дзюдоїстів-ветеранів 35-39 років, як однієї із найбільших груп спортсменів.
Курс гіпоксичного нормобаричного тренування складався із 10 сеансів, які
проводилися по 10 серій з додатковим використанням колового тренування,
що включало 10 вправ: згинання й розгинання рук на брусах; підвороти з
амортизованим джгутом; стрибки через лавку; жим штанги лежачи під кутом,
вузьким хватом (40% максимальної ваги); присідання (40% максимальної
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ваги); жим штанги лежачи (40% максимальної ваги); підіймання тулуба з
положення, сидячи на лавці; підтягування на поперечині; гіперекстензія,
вправа для м’язів спини; застрибування на тумбочку 0,5 метри. Колове
тренування проводилося в кінці заняття.
На

четвертому

етапі

(2017‒2018

рр.)

систематизувалися

і

оброблялися результати педагогічного експерименту; визначалися чинники,
що негативно впливають на розвиток спорту ветеранів та встановлено
основні напрямки реалізації становлення ветеранського єдиноборства в
Україні; формувалися висновки й практичні рекомендації за результатами
проведеного дослідження, оформлялися акти впровадження та дисертаційна
робота.
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РОЗДІЛ 3
АНАЛІЗ МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ТА РІВНЯ
ПОКАЗНИКІВ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ ДЗЮДОЇСТІВ-ВЕТЕРАНІВ
РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП ПІСЛЯ ВИХОДУ ЗІ СПОРТУ ВИЩИХ
ДОСЯГНЕНЬ
3.1. Визначення чинників, що впливають на вихід із спорту вищих
досягнень дзюдоїстів-ветеранів
Проблема активного довголіття людини постійно перебуває під
пильною увагою учених і практиків. Роботи останніх років у галузі
геронтології показали, що старіння є складним біологічним процесом, що
починається

задовго

до

старості,

й

обумовленими

глибокими

морфологічними, функціональними й біохімічними перетвореннями.

У

зв’язку з цим актуалізується наукова проблема визначення біологічного віку
й «кількості здоров’я» дзюдоїстів-ветеранів [35, 39, 47, 149].
Починаючи з 1994 року, ветерани спорту України є постійними
учасниками Усесвітніх ігор майстрів, чемпіонатів світу та Європи. З 2011
року, згідно з інформаційною довідкою Ради ветеранів фізичної культури та
спорту, щорічно 700-800 провідних спортсменів-ветеранів беруть участь у
міжнародних змаганнях, де отримують немало нагород [189].
Проведені нами дослідження виявили, що вихід із

спорту вищих

досягнень пов’язаний з декількома факторами (рис. 3.1):
-

передчасне завершення спортивної кар’єри (у зв’язку з травмою;

фізичною і психологічною втомою, що накопичилася за роки тренувань);
-

відсутність

мотивації

виступів

у

спорті

вищих

досягнень

(недостатнє фінансове забезпечення підготовки; відсутність належної
матеріально-технічної бази для занять; неможливість підвищити результати
змагальної діяльності; відсутність підтримки занять з боку родини);
-

ветерани, які почали активно займатися спортом або прийшли з

інших видів спортивної діяльності.
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Вихід зі спорту вищих досягнень, пов’язаний з чинниками

Спортсмени, які не
досягли високих
спортивних
результатів
Спортсмени, які
займалися іншими
видами спорту

Ветерани, які почали
активно займатися
спортом або прийшли з
інших видів спортивної
діяльності

Відсутність підтримки
занять з боку родини

Неможливість
підвищити результати
змагальної діяльності

Відсутність належної
матеріально-технічної
бази для занять

Фізична і
психологічна втома,
що накопилася за
роки тренувань
Недостатнє фінансове
забезпечення
підготовки

У зв’язку з травмою

Передчасне завершення
спортивної кар’єри

Відсутність
мотивації виступів у
спорті вищих
досягнень

Обов’язкове медичне обстеження з вирішенням подальшої
участі у змаганнях ветеранів
Анкетне
Визначення
Визначення
Визначення
Визначення
визначення функціонального
рівня
психологічного біологічного
здоров’я
стану організму
розвитку
стану
віку
спортсмена
спортсмена
фізичних
спортсмена
спортсмена
якостей
Можливість виконання техніко-тактичних дій дзюдоїстів
Встановлення кореляційних зв’язків показників
різних сторін підготовленості
Розробка індивідуальних тренувальних планів для дзюдоїстів з
урахуванням рівня техніко-тактичної і фізичної підготовленості та
функціонального стану
Рис. 3.1. Система заходів щодо здійснення спортивно-оздоровчих
занять на етапі виходу із спорту вищих досягнень
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3.1.1. Аналіз травматизму, що притаманний дзюдоїстам та
заходи до його зниження. Останніми роками в наукових публікаціях з
проблем підготовки спортсменів у переліку значущих для індивідуалізації
показників включають таку характеристику, як біологічний вік (БВ). Проте
слід зазначити, що БВ рідко використовують як критерій управління
спортивною підготовкою, хоча різні автори вказують на його важливість у
цій актуальній якості. Дослідження біологічного віку дзюдоїстів-ветеранів на
етапі виходу зі спорту вищих досягнень, що продовжують систематичні
тренування, має велике значення для спортивної медицини, лікувальної
фізкультури, геронтології, неврології, а також для професійного відбору в
плані вікового нормування розумових і фізичних навантажень, оцінки впливу
рухового режиму на темп старіння [142, 149, 153].
На сьогодні у спорті, медицині, зокрема в спортивній медицині,
лікувальній фізкультурі, реабілітології, педіатрії, геронтології велике
значення

приділяється

визначенню

біологічного

віку.

Визначенню

біологічного віку присвячено роботи Л.М. Бєлозерової [35], Ф. Бульєра [47],
З.Г. Нуретдінової [120], Є.Г. Петренко [153].
Практика єдиноборств давно довела, що форсована підготовка
призводить до захворювань і травм найбільш навантажуваних відділів
опорно-рухового апарату. При спортивній спеціалізації тренер і спортсмен
прагнуть розвивати тільки ті м’язи, які безпосередньо беруть участь у
виконанні технічного прийому, необхідного для досягнення високого
результату. Виникає функціональна невідповідність між сильними групами
м’язів і відносно слабкими, пасивно тренованими м’язами. Наприклад, у
єдиноборствах нерідко велика увага приділяється вправам, спрямованим на
вдосконалення швидкісно-силових якостей трицепсу гомілки, і майже
відсутні вправи для зміцнення м’язів стопи, які беруть участь у реалізації
цілісного руху. Слабкою ланкою в такому випадку є стопа. Під впливом
постійних та інтенсивних фізичних навантажень відбувається порушення її
амортизаційних властивостей, на цьому фоні розвивається патологія в самій
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стопі або ж у вище розташованих відділах усієї нижньої кінцівки. Тому у
процесі тренувальних занять необхідно враховувати також ту обставину, що
механічна міцність сухожиль і зв’язок збільшується повільніше, ніж міцність
м’язів. Тому при форсованому тренуванні швидкісно-силових якостей може
виникнути

невідповідність

між

збільшеними

швидкісно-силовими

можливостями м’язового апарату і недостатньою міцністю сухожиль і
зв’язок єдиноборця-ветерана. При максимальних навантаженнях це може
призвести до травм [37, 79].
Вивчення травматизму дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу зі спорту
вищих досягнень необхідно для правильної побудови тренувального процесу
й розробки ефективних профілактичних заходів [87, 100]. Одним з завдань
нашого дослідження було: розробити класифікацію травм у дзюдоїстівветеранів; виявити й ранжувати чинники ризику як пусковий механізм
виникнення травми; обґрунтувати необхідність перспективної оцінки рівня
травм на змаганнях і тренуваннях з єдиноборств серед ветеранів і оцінки
ефективності профілактичних заходів.
Для організації та проведення дослідження нами були використані
наступні методи отримання ретроспективної інформації:
- аналіз літературних джерел та інших матеріалів;
- системний і функціональний підходи до організації тренувального
процесу дзюдоїстів-ветеранів;
- емпіричні методи отримання поточної інформації: узагальнення
передового педагогічного досвіду у сфері підготовки дзюдоїстів-ветеранів;
- спостереження,

анкетування,

кількісний

та

якісний

аналізи

емпіричних даних;
- педагогічне тестування;
- медико-біологічні дослідження;
- статистична обробка отриманих матеріалів дослідження.
Нами було проведено дослідження існуючих травм у ветеранівдзюдоїстів на

основі контент-аналізу результатів та відеоаналізу двобіїв
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чемпіонатів України з єдиноборств серед ветеранів й опитувань 25 ветеранівспортсменів упродовж 2017-18 рр., результати якого наведено у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1
Травми на чемпіонатах України з єдиноборств
серед ветеранів 2012-2017 рр. (за звітами змагань)
Травми
Садна
Удари
Струс мозку
Травми хребта
Потертості
Вивихи й пошкодження суглобів
Пошкодження м’язів і сухожиль
Черепно-мозкові травми
Інші пошкодження
Разом

Кількість
163

Питома вага %
43,1

79
57
25
11
7
36
378

20,9
15,1
6,6
2,9
1,9
9,5
100,0

Як свідчать отримані результати,

найбільший відсоток травм

приходиться на садна (43,1%) та струс мозку (20,9%), у той же час, як менш
значимі пошкодження м’язів і сухожиль (2,9%) та черепно-мозкові травми
(1,9%).
Травма плеча є найбільш поширеним пошкодженням у ветеранській
боротьбі через велику рухливість верхніх кінцівок і плечового суглоба,
широкого діапазону рухів, швидкої зміни напряму руху й постійного
фізичного контакту. Серед травм плечового суглоба, що мають серйозні
наслідки, слід зазначати такі, як пошкодження обертальної манжети плеча,
розрив акроміально-ключичного зчленування й вивих у плечовому суглобі,
який часто веде до нестабільності плеча.
У ветеранському єдиноборстві біль у спині виникає в результаті
повторних падінь, підйомів супротивника за рахунок м’язів спини,
розтягувань і скручувань. Біль у спині, як правило, лікується із
застосуванням болезаспокійливих препаратів і відпочинку. Фізіотерапія й
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остеопатія також можуть принести певну користь. Пошкодження м’язів
спини можуть відбутися як у того, хто кидає, так і в того, кого кидають.
Різкий рух при виконанні прийому може бути особливо небезпечним і
здатним призвести до розтягувань зв’язок і м’язів і навіть до їх розриву.
Травми хребта у ветеранів зустрічаються відносно рідко, але в
єдиноборствах постійний фізичний контакт, повторні важкі приземлення й
падіння можуть збільшити ризик пошкодження хребта. Травми хребта, як
правило, серйозні й можуть бути потенційно небезпечні для життя. Травми
хребта зазвичай обумовлені високою швидкістю удару об поверхню.
Неправильне приземлення після падіння може мати серйозні наслідки для
хребта. Під травмами хребта маємо на увазі ступінь пошкодження спинного
мозку, що може, в легких випадках, тимчасово вплинути на відчуття і
свідомість, серйозніші травми можуть привести до локалізованого або
повного паралічу й навіть до смерті. Усі травми хребта мають бути
перевірені лікарем, проте такі симптоми, як втрата свідомості й реакції на
стимули, слід оцінити як найшвидше. Відновлення після травми хребта може
зайняти багато часу, і деякі люди ніколи не зможуть відновитися повністю.
Після травми спина повинна залишатися в спокої протягом тривалого
періоду часу одужання й може потрібно носити корсет, щоб вирівняти хребет
і підтримати спину.
При докладному опиті дзюдоїстів-ветеранів, що отримали травму,
з’ясовуються збіги, ледве помітні на перший погляд: низка несприятливих
обставин, що сполучають ті або інші випадковості, які зростають у
закономірний логічний ланцюжок, і деколи виходить, що, не вивчивши
уважно ці обставини, не дослідивши їх досить глибоко, за основну причину
травми приймають ту, яка безпосередньо до неї привела. Якщо ж провести
докладний аналіз, то майже завжди можна знайти якийсь відправний момент,
що є ніби пусковим механізмом виникнення травми. Найчастіше таким
відправним моментом є різні чинники ризику.
Чинники ризику – це агенти, що шкідливо діють, які самі не в змозі
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викликати травму, але в певних умовах сприяють її виникненню і клінічному
прояву, особливо якщо одні чинники поєднуються з іншими. Наприклад,
алкоголь, куріння, недостатня тренованість і тому подібне є чинниками
ризику виникнення перенапружень опорно-рухового апарату у спортсменів.
Кожен з них певною мірою сприяє перенапруженню, але якщо ці чинники
діють у сукупності, вірогідність виникнення травми або захворювання
зростає у декілька разів. І не секрет, що спортсмени-ветерани, що вирішили
відновити спортивну діяльність, дуже часто схильні до цих чинників ризику.
Компенсаторні можливості людського організму дозволяють протидіяти цим
чинникам. У тих же випадках, коли опірність організму знижена з тих або
інших причин, виникають травми.
До загальних чинників ризику отримання травм для дзюдоїстівветеранів відносяться: відхилення в стані здоров’я, недоліки в загальній
фізичній підготовленості, втома, порушення вагового режиму, куріння,
вживання алкогольних напоїв, застосування стимуляторів, несприятливі
погодні та кліматичні умови, порушення правил лікарського контролю й
самоконтролю [136].
Лікарський контроль у ветеранському спорті повинен доповнюватися
самостійними

спостереженнями

спортсмена,

тобто

самоконтролем

–

системою контролю за своїм здоров’ям, за функціональним станом і
перенесенням тренувальних навантажень. За допомогою самоконтролю
спортсмен-ветеран аналізує методику тренування, що використовувалась,
дозування фізичних навантажень і оцінює їх вплив на організм. Крім того,
самоконтроль допомагає в профілактиці травматизму. Найбільш складним
для попередження травм є самоконтроль за станом опорно-рухового апарату
при великих навантаженнях. Невміння правильно оцінити свої відчуття на
початку розвитку патологічного процесу, невчасні профілактичні заходи або
їх відсутність призводять до виникнення травм. Так, з’ясовуючи причину
виникнення більшості спортивних травм, можна почути, що у єдиноборцяветерана й раніше були незначні хворобливі відчуття, яким він не надавав
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значення, а перед двобоєм в нього з’явилося передчуття, що можлива травма,
але він не прислухався до внутрішнього голосу.
Здатність правильно коректувати величину напруги й розслаблення
окремих м’язових груп, змінити темп, амплітуду в процесі виконання вправи,
а також

тактичну установку залежно від дій суперника, пов’язану зі

ступенем розвитку систем аналізаторів єдиноборця-ветерана, його умінням
правильно оцінювати зрушення в своєму організмі під час тренувань і
змагань.
Проведене нами дослідження профілактики травматизму дзюдоїстівветеранів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень дозволило зробити
наступні висновки [136].
1. Визначені види травм у ветеранському єдиноборстві потребують
врахування загальних та специфічних чинників ризику їх виникнення. Це
дозволило нам обґрунтувати доцільність застосування в спортивній практиці
ветеранського спорту три групи засобів відновлення: педагогічні, медикобіологічні та психологічні.
2. Необхідно для попередження травматизму в ході підготовки
дзюдоїстів-ветеранів створювати такі умови:
- наявність науково обґрунтованої методики спеціальної фізичної
підготовки для попередження травматизму;
- об’єднання в одній групі осіб з однаковим рівнем фізичної та
технічної підготовленості;
- суворе дотримання загальних принципів тренувального режиму
(частота і тривалість, дозування й різновид навантаження на різні частини
опорно-рухового апарату тощо);
- правильний підбір спеціальних вправ для профілактики травматизму,
найбільш

відповідних

фізичним

і

нервово-психічним

можливостям

єдиноборця-ветерана;
- об’єднання в одній групі спортсменів однієї вікової й вагової
категорії;
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- наявність добре оснащеної

матеріально-технічної

бази

для

тренувань і змагань;
- високий рівень методичної підготовленості тренерів у питаннях
профілактики травматизму;
- повсякденний медичний контроль за тренувальним процесом
дзюдоїстів-ветеранів;
- ретельна розминка перед двобоєм на змаганнях і під час
тренувальних занять;
- висока дисципліна під час тренувань.
3. Для запобігання травматизму дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу зі
спорту вищих досягнень доцільно застосовувати такі практичні рекомендації:
- тренерам під час організації тренувального процесу здійснювати
постійний контроль за функціональним станом ветеранів (вимірювати тиск,
пульс, виявляти зовнішні ознаки перевтоми й погіршення самопочуття);
- тренерам при допуску спортсменів до тренувань і змагань після
травм

і

перенесених

захворювань

проводити

ретельне

дослідження

функціонального стану дзюдоїстів-ветеранів;
- після відновлення від перелому ребер на перших тренуваннях
дзюдоїстів-ветеранів уникати щільних захватів за тулуб;
- тренерам після закінчення реабілітаційного періоду у ветеранів,
пов’язаного з вивихами ліктьового і плечового суглобів, особливу увагу слід
приділяти застосуванню вправ для зміцнення зв’язкового апарату цих
суглобів. При цьому поступово включати дзюдоїстів у спаринги;
- тренерам для попередження травм, обумовлених недоліками в
організації й методиці проведення занять, необхідно вибирати програму
тренування

й

підготовленості

методику
та

занять

тренованості

відповідно

до

фізичного

дзюдоїстів-ветеранів;

стану,

контролювати

дотримання послідовності їх тренувального процесу; здійснювати контроль
над вибором правильного дозування фізичного навантаження з урахуванням
індивідуальних особливостей вікових спортсменів;
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- у ході тренувального процесу тренерам слід виключити основні
причини виникнення травматизму у дзюдоїстів-ветеранів: недостатній
медичний контроль за станом здоров’я ветеранів; відсутність самоконтролю
за станом здоров’я спортсменів; недоліки в організації й методиці
проведення занять, тренувань і змагань; незадовільне матеріально-технічне
оснащення місць занять; несприятливі гігієнічні умови;
- тренерам у ході тренувань не допускати об’єднання в одній групі
дзюдоїстів-ветеранів з різним ступенем фізичної підготовленості й різними
ваговими категоріями; виконання кидків у місцях, не пристосованих для
цього; проведення тренувальних занять у пізні години і невдовзі після їжі;
непідготовлених спортсменів до змагань; проведення спортивних тренувань
без попередньої розминки.
Перспективи подальших досліджень у цьому важливому напрямі – це
розробка ефективних засобів боротьби з травматизмом і методичне
забезпечення їх застосування на всіх етапах навчання й удосконалення
дзюдоїстів від ДЮСШ до спортсменів-майстрів. Необхідні ретроспективні та
перспективні дослідження хронічних травм серед дзюдоїстів-ветеранів з
метою розробки ефективних заходів їх профілактики.
Змагання, звичайно, потрібні

для підтримки інтересу до занять і

самоствердження дзюдоїстів-ветеранів, але тільки у своїх вікових групах і
вагових категоріях.
Особливе значення має збереження здоров’я дзюдоїстів-ветеранів, які
протягом

багатьох

років

життя

тренувалися

з

особливо

великими

навантаженнями, і дуже важливо, щоб це не принесло прикростей для
здоров’я надалі. Проведене нами опитування 42 дзюдоїстів виявило, що
вирішальними чинниками в їх здоров’ї є:
- режим і методика тренування в період їх активної спортивної
діяльності (зокрема, відсутність перетренованості, перенапружень, виступів в
хворому стані, способу життя і ін.);
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- режим рухової діяльності після припинення тренувань, спрямованих
на досягнення результату, і особливо в період виходу з великого спорту.
Результати опитування дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу зі спорту
вищих досягнень відносно специфіки їх підготовки наведені на рисунку 3.2.

86,7

Зміни технічного арсеналу
Зміни, повязані з тактикою проведення прийомів і
ведення поєдинку

83,3

Необхідність тренерського супроводу підготовки
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Тренування не менше 3 разів на тиждень
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Рис. 3.2. Результати опитування дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу зі
спорту вищих досягнень відносно специфіки їх підготовки (n=42)
У

результаті опитування були виявлені наступні особливості у

підготовці дзюдоїстів-ветеранів [137]:
- 93,3% ветеранів відзначили зменшення тренувального навантаження у
своїй підготовці, що проявляється в меншій кількості тренувань і їх зниженої
інтенсивності

порівняно

з

етапом

вищої

спортивної

майстерності.

Тренування, за їх словами, проходять у щадному режимі;
- 80% дзюдоїстів-ветеранів тренуються менше 3 разів на тиждень. Інші
спортсмени приділяють тренуванням значний час – 4 і більше тренувань на
тиждень;
- 76,7% опитаних висловлюється за необхідність тренерського
супроводу своєї підготовки;
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- 83,3% дзюдоїстів-ветеранів відзначили зміни, пов’язані з їх тактикою
проведення прийомів і тактикою ведення двобою: більше уваги стали
приділяти плануванню своїх дій, боротьбі за захоплення, знизився темп
двобою;
- у 86,7% спортсменів-ветеранів змінився технічний арсенал, що
зумовлено попередніми травми, нововведеннями

в правилах змагань,

переосмисленням технічної підготовки з нових позицій, а також віковими
змінами.
Як визначили результати опитування, головними засобами відновлення
для ветеранів є лазня, додатковими – масаж, активний відпочинок
(прогулянки, плавання та ін.), фармакологія, здорове харчування [126].
Підготовка до змагань потребує наявності умов для підготовки, до яких
слід

віднести

відсутність

або

недостатнє

фінансування

проведення

підготовки (наявність матеріально-технічного забезпечення та коштів для
здійснення підготовки і виїзду на змагання).
Важливою умовою для подальшої тренувальної діяльності є визнання
неможливості показу високих спортивних результатів, у зв’язку з чим
виникає бажання підтримання здоров’я та фізичної підготовленості
єдиноборця-ветерана (рис. 3.3.).
16,7

Змагальні амбіції
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Спілкування
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Рис. 3.3. Результати опитування дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу зі
спорту вищих досягнень відносно мотивації занять спортом (n=42)
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На мотиваційне бажання занять також впливає ставлення родини до
витрат сімейних фінансів для участі у змаганнях та зменшення часу для
проведення з родиною, особливо якщо це стосується спілкування з дітьми
[44].

3.2. Динаміка рівня прояву фізичних якостей дзюдоїстів-ветеранів
різних вікових груп
Встановлено, що з віком істотно змінюється фізичний стан, фізичні
якості та рухові навички людини. Відбуваються значні зміни і в координації
рухів: знижується точність їх виконання, сповільнюється темп, рухливість,
зменшується швидкість реакції, знижується швидкість освоєння нових
рухових дій [8, 30, 41, 50, 60, 155].
Однак,

незважаючи

на

велике

відображення

цих

аспектів

в

літературних джерелах, слід зазначити суперечливість думок з питань норм і,
особливо, режимів рухової активності, а також регламентації фізичних
навантажень, переважно спрямованих на підтримку рухово-координаційних
здібностей спортсменів-ветеранів.
У процес виконання довільної рухової дії залучаються не тільки рухові
системи організму (м’язи, рухові нерви, що передають імпульси в м’язи від
головного і спинного мозку), але і рухові центри мозку [172, 209]. При цьому
чутливі системи організму в процесі виконання руху задіяні не в меншій мірі,
ніж рухові [173]. У зв’язку з цим М.А. Годік [59] рекомендує координацію
рухів розглядати як сукупність трьох видів координації: нервової, м’язової і
рухової.
Встановлено, що рівень прояву рухових координаційних здібностей
залежить від ступеня розвитку фізичних якостей людини, які з віком
змінюються досить виражено [113, 173].
З огляду на те, що специфічні координаційні здібності і фізичні якості
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важливі для трудової та спортивної діяльності, які необхідно зберегти з
віком, а по можливості й удосконалювати з урахуванням вікових
особливостей, то виявлення рівня фізичних якостей у дзюдоїстів-ветеранів у
різні вікові періоди є актуальним напрямком наукових досліджень.
Дослідження проводилися в трьох вікових групах: 30-34 роки
(І період): 35-39 років (ІІ період): 40-44 років (ІІІ період). Цей поділ на групи
зроблено відповідно до прийнятих в єдиноборствах вікових груп і дає
можливість більш ретельно розглянути стан рівня фізичних якостей
дзюдоїстів. Тести, що використовувалися, взяті із протоколів контрольного
тестування наприкінці підготовчого періоду, як ті, що найбільш часто
застосовуються при визначенні рівня розвитку фізичних якостей у дзюдоїстів
і в той час доступні для виконання спортсменами різного віку [22].
Порівняльний аналіз рівня показників фізичних якостей спортсменівветеранів свідчить про поступове їх зниження (табл. 3.2).

Таблиця 3.2
Порівняльна характеристика показників фізичної підготовленості
дзюдоїстів-ветеранів в 30-34; 35-39 і 40-44 років та в період активних
занять спортом (n1= n2= n3= n4=12)
№
Показники

В період
активних
занять
спортом
X 1  m1

1
2
3
4
5

Після
Після
Після
активних
активних
активних
занять
занять
занять
спортом
спортом
спортом
(30-34 роки) (35-39 років) (40-44 роки)
X 2  m2

X 3  m3

X 4  m4

Тест Купера,
2871,0±39,33 2733,2±39,34 2702,1±37,69 2671,1±38,16
м
Біг на 30м, с
4,14±0,06
4,44±0,08
4,53±0,08
4,59±0,08
Стрибок у
довжину з
251,1±2,77
243,4±2,70
239,4±2,72
234,2±2,71
місця см
Стрибок вгору
50,2±0,96
43,9±0,86
39,4±0,97
36,1±0,88
з місця см
П’ятикратний
13,20±0,11
12,77±0,13
12,50±0,13
12,01±0,14
стрибок, м
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Продовж. табл. 3.2
6
7

Біг на 200 м, с
Човниковий
біг 4×10 м, с
8 Підтягування
на поперечині
к-ть разів
9 Час 10-ти
підтягувань на
поперечині, с
10 Час виконання
18 кидків, с

28,55±0,54

30,54±0,58

31,49±0,59

32,12±0,58

10,11±0,05

10,30±0,06

10,58±0,06

11,18±0,05

23,4±0,43

22,1±0,54

19,3±0,57

16,6±0,55

8,8±0,26

9,8±0,27

10,8±0,28

12,4±0,26

35,8±0,95

38,7±0,97

40,4±0,97

42,9±0,96

Результати виконання тесту Купера показують різке скорочення
довжини дистанції, що долається за 12 хв. в період переходу спортсменів в
статус ветеранів (t=2,47; р<0,05), у той же час як в подальшому зміни між
окремими віковими періодами не достовірні (р>0,05) (табл. 3.3). Зазначене
свідчить про однотипність тренувальної діяльності (2-3 рази на тиждень), що
сприяло стабілізації їх фізичної підготовленості (табл. 3.3).

Таблиця 3.3
Матриця достовірності різниці показників тесту Купера дзюдоїстівветеранів в період активних занять та в період виходу із спорту вищих
досягнень (30-34; 35-39; 40-44 роки) (n1= n2= n3= n4=12)
Вік, роки
30-34 роки
35-39 роки
40-44 роки

До 30 років
t=2,47 (р<0,05)
t=4,82 (р<0,001)
t=5,72 (р<0,001)

30-34 роки

35-39 років

t=0,98 (р>0,05)
t=1,13 (р>0,05)

t=0,58 (р>0,05)

Аналогічну тенденцію мають і швидкісні та швидкісно-силові якості.
Так, результати в бігу на 30м мають суттєве погіршення після третього
виміру (35-39 років) та четвертого (40-44 років) по відношенню до
результатів, що показані борцями в період активних виступів (t=4,82 та 5,72;
р<0,001) (табл. 3.4).
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Таблиця 3.4
Матриця достовірності різниці показників бігу на 30м дзюдоїстівветеранів в період активних занять та в період виходу із спорту вищих
досягнень (30-34; 35-39; 40-44 роки) (n1= n2= n3= n4=12)
Вік, роки
30-34 роки
35-39 роки
40-44 роки

До 30 років
t=1,77 (р>0,05)
t=2,73 (р<0,05)
t=4,50 (р<0,001)

30-34 роки

35-39 років

t=0,36 (р>0,05)
t=1,36 (р>0,05)

t=0,55 (р>0,05)

Швидкісно-силові якості дзюдоїстів-ветеранів, що проявляються в
стрибкових тестах, мають більш виражені зміни в стрибку вгору з місця, в
якому значні достовірні зміни відбулися у другий (t=2,86; р<0,05) та третій
(t=2,52; р<0,05) віковій період (табл. 3.5).

Таблиця 3.5
Матриця достовірності різниці показників стрибку вгору з місця
дзюдоїстів-ветеранів в період активних занять та в період виходу із
спорту вищих досягнень (30-34; 35-39; 40-44 роки) (n1= n2= n3= n4=12)
Вік, роки
30-34 роки
35-39 роки
40-44 роки

До 30 років
t=2,86 (р<0,05)
t=5,04 (р<0,001)
t=10,85 (р<0,001)

У стрибку у довжину з місця

30-34 роки

35-39 років

t=0,80 (р>0,05)
t=6,34 (р<0,001)

t=2,52 (р<0,05)

суттєво погіршено результати між

першим і третім (t=2,50; р<0,05) та другим і четвертим (t=2,40; р<0,05)
періодами (табл. 3.6).

Таблиця 3.6
Матриця достовірності різниці показників стрибку у довжину з місця
дзюдоїстів-ветеранів в період активних занять та в період виходу із
спорту вищих досягнень (30-34; 35-39; 40-44 роки) (n1= n2= n3= n4=12)
Вік, роки
30-34 роки

До 30 років
t=2,04 (р>0,05)

30-34 роки

35-39 років
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Продовж. табл. 3.6
35-39 роки
40-44 роки

t=2,50 (р<0,05)
t=4,37 (р<0,001)

t=1,13 (р>0,05)
t=2,40 (р<0,05)

t=1,35 (р>0,05)

Результати 5-ти кратного стрибка достовірно погіршуються в перший
віковий період спорту ветеранів (30-34 роки) (t=2,68; р<0,05) та у період з 3539 років до 40-44 років (t=2,59; р<0,05) (табл. 3.7).
Таблиця 3.7
Матриця достовірності різниці показників п’ятикратного стрибку
дзюдоїстів-ветеранів в період активних занять та в період виходу із
спорту вищих досягнень (30-34; 35-39; 40-44 роки) (n1= n2= n3= n4=12)
Вік, роки
30-34 роки
35-39 роки
40-44 роки

До 30 років
t=2,68 (р<0,05)
t=3,54 (р<0,01)
t=6,61 (р<0,001)

30-34 роки

35-39 років

t=0,96 (р>0,05)
t=4,00 (р<0,01)

t=2,59 (р<0,05)

Помітна тенденція зменшення довжини стрибка кожної вікової групи по
відношенню до результатів періоду активних занять свідчить про поступове
згасання швидкісно-силового потенціалу дзюдоїстів-ветеранів.
Найбільш трудомістким видом прояву швидкісно-силових якостей у
дзюдоїстів є багаторазові стрибкові вправи, до яких, перш за все, відноситься
п’ятикратний стрибок. Отримані результати мають так само достовірні зміни
відразу ж після припинення активних занять спортом (t=2,68; р<0,05), а
потім відбувається стабілізація їх з деякою тенденцією зниження (t=0,96) на
третьому етапі та суттєвим зниженням на наступному етапі спорту ветеранів
(t=2,59; р<0,05).
Зниження результатів можна пояснити як збільшенням маси тіла, що
виникає за рахунок різкого скорочення часу, відведеного на тренування, так і
відсутністю в заняттях дзюдоїстів-ветеранів спеціальних стрибкових вправ.
Результати у бігу в анаеробно-аеробному режимі (біг на 200 м) суттєво
погіршуються одразу

після виходу із спорту

вищих досягнень (t=4,40;

(р<0,001), а потім стабілізуються (р>0,05) (табл. 3.8).
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Таблиця 3.8
Матриця достовірності різниці показників бігу на 200 м дзюдоїстівветеранів в період активних занять та в період виходу із спорту вищих
досягнень (30-34; 35-39; 40-44 роки) (n1= n2= n3= n4=12)
Вік, роки
30-34 роки
35-39 роки
40-44 роки

До 30 років
t=4,40 (р<0,001)
t=5,80 (р<0,001)
t=6,38 (р<0,001)

30-34 роки

35-39 років

t=1,44 (р>0,05)
t=4,12 (р<0,01)

1,01 (р>0,05)

У свою чергу показники у човниковому бігу погіршуються кожного
вікового періоду (t=2,44; 3,59; 2,31; р<0,05-0,01, відповідно) (табл. 3.9).
Таблиця 3.9
Матриця достовірності різниці показників човникового бігу 4×10 м
дзюдоїстів-ветеранів в період активних занять та в період виходу із
спорту вищих досягнень (30-34; 35-39; 40-44 роки) (n1= n2= n3= n4=12)
Вік, роки
30-34 роки
35-39 роки
40-44 роки

До 30 років
t=2,44 (р<0,05)
t=4,03 (р<0,001)
t=5,88 (р<0,001)

30-34 роки

35-39 років

t=3,59 (р<0,01)
t=4,12 (р<0,01)

t=2,31 (р<0,05)

Спеціальне тестування (час виконання 18 кидків), проведене після
активних занять спортом в перший період спорту ветеранів, мало зниження
результатів на 2,9 кидка (t=2,13; р>0,05) у подальшому результати
стабілізувалися (р>0,05) (табл. 3.10).

Таблиця 3.10
Матриця достовірності різниці показників часу виконання 18 кидків
дзюдоїстів-ветеранів в період активних занять та в період виходу із
спорту вищих досягнень (30-34; 35-39; 40-44 роки) (n1= n2= n3= n4=12)
Вік, роки
30-34 роки
35-39 роки
40-44 роки

До 30 років
t=2,13 (р>0,05)
t=3,38 (р<0,01)
t=4,59 (р<0,001)

30-34 роки

35-39 років

t=1,25 (р>0,05)
t=3,21 (р<0,01)

t=1,86 (р>0,05)
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Силові показники м’язів верхніх кінцівок також змінювалися з кожним
віковим періодом. Так, у підтягуванні на поперечині з кожним періодом
зменшується кількість підтягувань (t2,3=3,57; t3,4=3,41; р<0,01) (табл. 3.11), а
час 10-ти підтягувань суттєво збільшується за час 2-го, 3-го і 4-го вікових
періодів (t1,2=2,67; t2,3=2,57; t3,4=4,19; р<0,05-0,001) (табл. 3.12).

Таблиця 3.11
Матриця достовірності різниці показників підтягування на поперечині
дзюдоїстів-ветеранів в період активних занять та в період виходу із спорту
вищих досягнень (30-34; 35-39; 40-44 роки) (n1= n2= n3= n4=12)
Вік, роки
30-34 роки
35-39 роки
40-44 роки

До 30 років
t=1,88 (р>0,05)
t=5,74 (р<0,001)
t=9,74 (р<0,001)

30-34 роки

35-39 років

t=3,57 (р<0,01)
t=7,14 (р<0,001)

t=3,41 (р<0,01)
Таблиця 3.12

Матриця достовірності різниці показників часу 10-ти підтягувань на
поперечині дзюдоїстів-ветеранів в період активних занять та в період виходу
із спорту вищих досягнень (30-34; 35-39; 40-44 роки) (n1=n2=n3=n4=12)
Вік, роки
30-34 роки
35-39 роки
40-44 роки

До 30 років
t=2,70 (р<0,05)
t=5,26 (р<0,001)
t=9,81 (р<0,001)

30-34 роки

35-39 років

t=2,56 (р<0,05)
t=6,17 (р<0,001)

t=4,21 (р<0,001)

Крім цього, як видно, у дзюдоїстів старше 30 років у багатьох тестах
збільшилося середньоквадратичне відхилення (δ), що свідчить про різний
ступінь зміни результатів у окремих спортсменів.
Очевидно, що погіршення

виконання силових вправ пов’язано зі

збільшенням ваги тіла та стану м’язових волокон верхніх кінцівок, а
отримані показники фізичних якостей свідчать про поступове угасання
рухового потенціалу спортсменів-ветеранів.
Таким

чином,

результати

тестування

в

різних

вікових

групах
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переконують нас в тому, що після припинення активних занять спортом
поступово знижується рівень фізичних якостей, проте в досліджуємих
вікових періодах він відбувається нерівномірно.
У першій віковій групі дзюдоїстів-ветеранів (30-34 роки) більшою мірою
знижуються результати, пов’язані з проявом швидкісно-силових якостей
(р<0,05) і спеціальної швидкісної витривалості (р<0,01), що перш за все
пояснюється припиненням активної тренувальної діяльності і різким
збільшенням маси тіла спортсменів.

3.3.

Порівняльна

характеристика

антропометричних

і

функціональних показників дзюдоїстів-ветеранів 30 років і старше
Основною

особливістю,

облік

якої

необхідний

при

побудові

тренувального процесу спортсменів-ветеранів, є функціональний стан систем
організму. У той же час протягом життя змінюється стан життєво важливих
органів, які визначають працездатність людини [50, 68, 75].
У свою чергу ці зміни відбуваються як поступово (процес еволюції),
так і стрибкоподібно, в результаті різних порушень роботи органів і систем
внаслідок різних стресів, до основних з яких у спортсменів відноситься
перенапруження в результаті неправильного планування тренувального
процесу [116].
Зміна функціонального стану систем організму відбувається і в
залежності від характеру трудової діяльності та фізичної активності людини.
Тому дуже важливим питанням у підготовці ветеранів-дзюдоїстів є
визначення динаміки зміни основних показників функціонального стану їх
організму для подальшого планування тренувального процесу.
У зв’язку з цим метою дослідження в даному розділі було – здійснити
порівняльний аналіз функціонального стану організму різних вікових груп
(30-34, 35-39 років; 40-44 років) дзюдоїстів-ветеранів.
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Дослідження проводилися з групою дзюдоїстів-ветеранів: І група – 3034 роки; ІІ група – 35-39 років; ІІІ група – 40-44 років (n1=n2=n3=12), які
загальноприйняті в змаганнях різних видів боротьби. Група складалася зі
спортсменів, які показували високі спортивні результати, були чемпіонами і
призерами міжнародних і республіканських змагань з єдиноборств, в даний
час постійно (2-3 рази на тиждень) тренуються і беруть участь в змаганнях
дзюдоїстів-ветеранів.
Результати тестування взяті із індивідуальних щоденників тренувань
дзюдоїстів-ветеранів, яке здійснювалося кожного року в кінці підготовчого
періоду.
В якості тестів нами використовувалися росто-вагові показники, які
давали можливість проаналізувати зміни їх в процесі досліджуваних періодів,
оскільки особливо зміна маси тіла людини впливає і на функціонування
систем організму, що забезпечують рухову діяльність [25, 119].
Крім цього нами використовувалися загальнодоступні для вимірювання
показники серцево-судинної системи – частота серцевих скорочень і
артеріальний тиск.
В якості основної методики, що відображає метаболізм серцевого м’яза,
нами застосовувалася електрокардіографія за методикою С.А. Душаніна, за
якою визначалися анаеробні і аеробні можливості спортсменів [67].
Дані тестування наведені в таблиці 3.13.
Як видно, у всіх результатах, що відображають функціональний стан
серцево-судинної системи, помітна тенденція зниження показників за час
першого вікового періоду (30-34 роки), однак, достовірних змін в більшості
показників не виявлено (р>0,05). Так, середньо-групова частота серцевих
скорочень збільшилася на 2 удари на хвилину (t=1,85; (р>0,05) (табл. 3.14),
систолічний артеріальний тиск збільшився за значений час на 5,0 мм рт.ст.
(t=1,72; (р>0,05).
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Таблиця 3.13
Порівняльна характеристика антропометричних і функціональних показників організму дзюдоїстів-ветеранів в
30-34, 35-39; 40-44 років та в період активних занять спортом (n1= n2= n3= n4=12)
В період активних
занять спортом

Після активних
занять спортом
(30-34 роки)

Після активних
занять спортом
(35-39 років)

Після активних
занять спортом
(40-44 років)

X 1  m1

X 2  m2

X 3  m3

X 4  m4

Довжина тіла,см

172,5±1,83

172,3±1,83

172,0±1,81

172,1±1,47

Маса тіла, кг

73,1±1,82

79,2±1,63

79,7±1,84

80,9±2,22

ЧСС у спокої, уд·хв-1

52,8±0,86

54,8±0,73

57,6±0,63

61,1±0,89

Систолічний

112,5±2,26

117,5±3,07

125,0±3,83

125,0±2,16

Діастолічний

69,5±1,66

75,0±1,57

79,5±1,23

79,8±1,53

72,8±0,95

68,2±0,80

64,6±0,89

60,4±1,25

216,7±2,40

205,1±2,32

199,0±2,46

193,4±2,42

2,04±0,04

2,09±0,08

2,26±0,10

2,32±0,11

Показники

Артеріальний
тиск, мм рт.ст.

Метаболізм серця АНАМЕ
за даними ЕКГ,
АМЕ
ум.од.
АП, бали

РФС, ум.од.
0,34±0,01
0,36±0,01
0,48±0,03
0,54±0,04
Умовні позначення: АНАМЕ – анаеробна метаболічна ємність серця; АМЕ – аеробна метаболічна ємність серця;
АП – адаптаційний потенціал; РФС – рівень фізичного стану.
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Таблиця 3.14
Матриця достовірності різниці показників ЧСС дзюдоїстівветеранів 30-34, 35-39 та 40-44 років по відношенню до періоду активних
занять спортом (n1= n2= n3= n4=12)
30-34 років
t=1,85 (р>0,05)

Вік, роки
До 30 років
30-34 років
35-39 років

35-39 років
t=4,53(р<0,01)
t=2,89 (р<0,05)

40-44 років
t=8,06 (р<0,001)
t=5,48 (р<0,001)
t=3,21 (р<0,01)

У той же час у дзюдоїстів-ветеранів 30-34 років зменшилися показники
діастолічного тиску на 5,5 мм рт. ст. (t=2,29; р<0,05) (табл. 3.15).

Таблиця 3.15
Матриця достовірності різниці показників артеріального тиску
дзюдоїстів-ветеранів 30-34, 35-39 та 40-44 років по відношенню до періоду
активних занять спортом (n1= n2= n3= n4=12)
40-44 років
t=3,09 (р<0,01)
До 30 років
t=4,96 (р<0,001)
t=2,67 (р<0,05)
30-34 років
t=1,18 (р>0,05)
t=0,11 (р>0,05)
35-39 років
t=0,07 (р>0,05)
Умовні позначення: в чисельнику – систолічний; в знаменнику –
Вік, роки

30-34 років
t=1,72 (р>0,05)
t=2,29 (р<0,05)

35-39 років
t=2,81 (р<0,05)
t=4,85 (р<0,001)
t=1,61 (р>0,05)
t=1,74 (р>0,05)

діастолічний тиск.
Анаеробна метаболічна ємність серця скоротилася на 4,6 ум.од. (t=3,71;
р<0,01), аеробна метаболічна ємність – на 11,6 ум.од. (t=3,47; р<0,01)
(табл. 3.16).
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Таблиця 3.16
Матриця достовірності різниці показників метаболізму серця за даними
ЕКГ дзюдоїстів-ветеранів 30-34, 35-39 та 40-44 років по відношенню до
періоду активних занять спортом (n1= n2= n3= n4=12)
40-44 років
t=6,35 (р<0,001)
До 30 років
t=4,05 (р<0,01)
t=2,98 (р<0,05)
30-34 років
t=2,96 (р<0,05)
t=2,97 (р<0,05)
35-39 років
t=2,04 (р>0,05)
Умовні позначення: в чисельнику – АНАМЕ; в знаменнику – АМЕ.
Вік, роки

30-34 років
t=3,71 (р<0,01)
t=3,47(р<0,01)

35-39 років
t=6,31(р<0,001)
t=5,46 (р<0,001)
t=3,00 (р<0,05)
t=1,77 (р>0,05)

Отримані результати вказують на тенденцію зниження ефективності
функціонування серцево-судинної системи дзюдоїстів-ветеранів 30-34 років.
Також відзначено достовірне (t=2,50; р<0,05) збільшення маси тіла
спортсменів-ветеранів, яке обумовлено різким зменшенням тренувальних і
змагальних навантажень, порушенням режиму дня та процесу харчування, а
також інших факторів, у той же час довжина тіла протягом усіх вимірювань
залишалася незмінною (р>0,05) (табл. 3.17).

Таблиця 3.17
Матриця достовірності різниці росто-вагових показників дзюдоїстівветеранів 30-34, 35-39 та 40-44 років по відношенню до періоду активних
занять спортом (n1= n2= n3= n4=12)
40-44 років
t=0,18 (р>0,05)
До 30 років
t=2,44 (р<0,05)
t=0,17 (р>0,05)
30-34 років
t=0,62 (р>0,05)
t=0,18 (р>0,05)
35-39 років
t=0,21 (р>0,05)
Умовні позначення: в чисельнику – довжина тіла; в знаменнику – маса
Вік, роки

тіла.

30-34 років
t=0,07 (р>0,05)
t=2,50 (р<0,05)

35-39 років
t=0,19 (р>0,05)
t=2,52 (р<0,05)
t=0,20 (р>0,05)
t=0,21 (р>0,05)
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За наступний віковий період (з 30-34 до 35-39 років) суттєвих зрушень
не отримано в показниках довжини і маси тіла (t=0,20; 0,21; р>0,05), аеробній
метаболічній ємності серцевого м’яза (t=1,77; р>0,05), систолічному (t=1,66;
р>0,05) та діастолічному (t=1,74; р>0,05) тиску. Поряд з цим достовірно
зменшилися показники анаеробної метаболічної ємності серцевого м’яза
(t=3,00; р<0,05) та збільшилася частота серцевих скорочень (t=2,89; р<0,05).
Різниця в показниках, отриманих в перший віковий період (30-34 роки)
по відношенню до наступних вікових періодів, відбулася в результаті того,
що спортсмени старшого віку, як правило, різко скорочували спортивну
діяльність, так як в той час не було системи змагань ветеранів. Різке ж
припинення активної спортивної діяльності сприяло зниженню ефективності
роботи серцево-судинної системи, що і зазначено в наших дослідженнях.
Для більш об’єктивного визначення, особливо стану здоров’я, доцільність
занять і виступів на змаганнях з боротьби нами було використані показники
тестування рівня адаптаційного потенціалу (АП) за методикою Р.М. Баєвського.
Як свідчать результати вимірювання, адаптаційний потенціал має
досить високі показники дзюдоїстів-ветеранів при виході зі спорту вищих
досягнень і подальших заняттях (табл. 3.13).
Так, по відношенню до результатів під час спорту вищих досягнень (до 30
років) достовірні зрушення отримано у віці 40-44 років (t=2,39; p<0,05). Між
іншими віковими періодами показники АП погіршуються не суттєво (p>0,05)
(табл. 3.18).
Таблиця 3.18
Матриця достовірності різниці показників адаптаційного потенціалу
дзюдоїстів-ветеранів 30-34, 35-39 та 40-44 років по відношенню до періоду
активних занять спортом (n1= n2= n3= n4=12)
Вік, роки
До 30 років
30-34 років
35-39 років

30-34 років
t=0,56 (р>0,05)

35-39 років
t=2,00 (р>0,05)
t=1,33 (р>0,05)

40-44 років
t=2,39 (р<0,05)
t=1,54 (р>0,05)
t=0,41 (р>0,05)
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Так, якщо в перші роки спорту ветеранів (30-34 років) 75,0%
дзюдоїстів мають найвищий рівень адаптації, який свідчить про достатньо
високі функціональні можливості організму, що вважається фізіологічною
нормою (табл. 3.19). Інші 25,0% дзюдоїстів мають ІІ рівень адаптаційного
потенціалу, який декілька нижчий за попередній, і мають пограничний стан.

Таблиця 3.19
Показники рівнів адаптаційного потенціалу (за Р.М. Баєвським, 1979)
дзюдоїстів-ветеранів різних вікових груп
Вікові періоди
30-34 (n=12)
35-39 (n=12)
40-44 (n=12)

Адаптаційний потенціал у рівнях, бали
І рівень
ІІ рівень від ІІІ рівень від
IV рівень
<2,1
2,11 до 3,2
3,21 до 4,3
4,3>
9/75,0%
3/25,0%
8/66,7%
4/33,7%
8/66,7%
4/33,7%

У віці 35-39 років кількість дзюдоїстів, які мають 1 рівень адаптації,
зменшився до 66,7%, що обумовлено зниженням рівня функціонування
систем організму дзюдоїстів.
У віковому періоді 40-44 років кількість спортсменів, що відповідають
1 рівню адаптаційного потенціалу, залишається на позначці 66,7%. Зазначене
свідчить, що зниження показників пов’язане з стабілізацією організму за
рахунок використовуємих навантажень.
Таким чином, з кожним роком накопичується втома (фізична,
функціональна,

психологічна)

у

дзюдоїстів-ветеранів,

що

потребує

індивідуального підходу при проведені тренувального процесу і участі у
змагальній діяльності з урахуванням: мотивації тренувань і участі у
змаганнях; рівня функціонального стану організму спортсмена; наявності
матеріально-технічної бази для занять та інше.
Також нами визначався рівень фізичного стану (РФС) у ветеранівдзюдоїстів різних вікових груп, в якому враховувалися показники серцевосудинної системи (ЧСС, АТс, АТд) та довжини і маси тіла (показник маси
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тіла є важливим чинником у видах одноборств), розрахункова формула якого
приведена у розділі 2.
Як свідчать результати досліджень, представлені в таблиці 3.13, рівень
фізичного стану поступово зменшується.
Так, після виходу із спорту вищих досягнень (30-34 роки) РФС знизився
не суттєво (t=1,43; p>0,05), у той час, як у наступних вікових періодах (35-39 та
40-44 років) показник має достовірно нижчі результати (t=2,79; p<0,05; t=4,00;
p<0,01) (табл. 3.20). У перший період спорту ветеранів (30-34 роки) показник
РФС суттєво вищий ніж у наступні роки (t=2,73; p<0,05; t=3,60; p<0,01).

Таблиця 3.20
Матриця достовірності різниці показників фізичного стану (РФС)
дзюдоїстів-ветеранів 30-34, 35-39 та 40-44 років по відношенню до періоду
активних занять спортом (n1= n2= n3= n4=12)
30-34 років
t=1,43 (р>0,05)

Вік, роки
До 30 років
30-34 років
35-39 років

35-39 років
t=2,79 (р<0,05)
t=2,73 (р<0,05)

40-44 років
t=4,00 (р<0,01)
t=3,60 (р<0,01)
t=1,20 (р>0,05)

Таким чином, показники, що відображають функціональний стан
ветеранів-дзюдоїстів (адаптаційний потенціал та рівень фізичного стану),
свідчать про поступове їх зниження, що пов’язано з природним погіршенням
роботи різних систем організму.

3.4.

Встановлення

функціонального стану

кореляційної

залежності

і тестів, що відображають

показників

рівень розвитку

фізичних якостей дзюдоїстів-ветеранів різного віку
Проведений
функціонального

кореляційний
стану

аналіз

дзюдоїстів-ветеранів

взаємозв’язку
різних

показників

вікових

періодів

(табл. 3.21) свідчить, що існує кореляційна залежність окремих показників в
різні вікові періоди.

86

Таблиця 3.21
Матриця кореляційної залежності показників морфо-функціонального стану і тестів,
що відображають рівень розвитку фізичних якостей дзюдоїстів-ветеранів 30-34 років
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2
0,29

3
0,01
-0,63

4
-0,06
-0,54
0,68

5
-0,57
0,14
-0,46
-0,53

6
0,44
0,57
0,56
0,54
0,11

7
0,41
0,62
0,46
0,47
0,48
0,11

8
0,26
0,21
0,16
0,41
0,14
0,12
0,10

9
0,22
0,19
0,48
0,50
0,15
0,10
0,12
0,78

10
0,34
0,16
0,30
0,14
0,26
0,27
0,26
0,48
0,51

11
0,67
0,22
0,12
0,37
-0,04
0,32
-0,60
0,17
0,18
0,45

12
0,38
-0,07
-0,59
-0,75
0,56
-0,61
0,09
-0,78
-0,72
0,48
0,21

13
0,38
-0,55
0,06
0,36
-0,51
0,31
-0,30
0,48
0,50
0,42
0,16
0,42

14
-0,74
-0,56
0,05
0,59
-0,11
0,28
-0,36
0,28
0,46
0,50
0,11
0,48
0,48

15
-0,17
0,53
0,51
-0,57
-0,60
0,21
0,35
0,26
0,48
0,46
0,17
0,37
0,44
0,50

16
0,62
-0,72
0,56
0,68
-0,65
0,55
-0,13
0,51
-0,62
0,56
0,20
0,41
0,51
0,48
0,38

17
0,62
0,33
-0,47
-0,41
0,31
0,21
0,53
0,28
0,54
0,53
0,18
0,48
0,50
0,47
0,32
0,46
Примітки: 1 – тест Купера; 2 – біг на 30 м; 3 – стрибок в довжину з місця; 4- п’ятикратний стрибок; 5 – біг на

200 м; 6 – стрибок вгору з місця; 7 – човниковий біг 4×10 м; 8 – підтягування на поперечині; 9 – час 10-ти підтягувань на
поперечині; 10 – час виконання 18 кидків; 11 довжина тіла; 12 – маса тіла; 13 – ЧСС; 14 – АТ сист; 15 – АТ діаст;
16 – АНАМЕ; 17 – АМЕ

87

Так,

визначена

тісна

кореляційна

залежність

діастолічного

артеріального тиску і ваги тіла дзюдоїстів (35-39 років – r=0,60; 40-44 років –
r=0,53). Це може свідчити про те, що з віком збільшення маси тіла тягне за
собою підвищення викиду крові з порожнини серця за рахунок збільшення
кількості скорочень, тобто частоти пульсу.
Крім цього є кореляційна залежність між артеріальним систолічним
тиском і частотою серцевих скорочень у дзюдоїстів-ветеранів 35-39 років
(r=0,59), 40-44 років (r=0,61). Зазначений взаємозв’язок виправданий, оскільки
заснований на скорочувальній функції серцевого м’яза. Також є кореляційна
залежність між складовими артеріального систолічного і діастолічного тиску в
трьох вікових періодах спорту ветеранів (r=0,50; r=0,56; r=0,57).
Як свідчать результати, протягом досліджуваних вікових періодів
змінюються показники функціонального стану організму дзюдоїстівветеранів, а також існує кореляційна залежність між окремими їх
показниками, що відображають діяльність серцево-судинної системи.
Результати кореляційного аналізу дзюдоїстів-ветеранів в 30-34 років
(табл. 3.21) показують середній негативний взаємозв’язок результатів бігу на
30 м і стрибка в довжину з місця (r=-0,63) та п’ятикратного стрибка (r=-0,54);
бігу на 200 м і тесту Купера (r=-0,57), п’ятикратного стрибка (r=-0,53) та
човникового бігу (r=0,62) . Так само виявлено середній кореляційний зв’язок
між стрибковими вправами: п’ятикратним стрибком та стрибком у довжину з
місця (r=0,68) і стрибком вгору з місця (r=0,54).
Також, при зміні рівня прояву фізичних якостей в перший період
спорту ветеранів існує кореляційний взаємозв’язок між стрибковими
вправами (r=0,68; r=0,56; r=0,54), а також тестами, пов’язаними з бігом (тест
Купера – біг на 200 м, r=-0,57) і стрибками (біг на 30 м – стрибок у довжину з
місця; r=-0,63; біг на 200 м – п’ятикратний стрибок, r=-0,53).
Поряд з цим виявлено кореляційну залежність між масою тіла дзюдоїстів
і стрибковими тестами (r=-0,59; r=-0,75; r=-0,61), а також підтягуванням на
поперечині (r=0,78) та часом 10-ти підтягувань (r=0,72), результати яких значно
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зменшилися у зв’язку зі збільшенням маси тіла. Також зі збільшенням маси тіла
дзюдоїстів збільшився час подолання дистанції 200 м (r=0,56).
Крім цього відзначено середній негативний кореляційний взаємозв’язок
показників систолічного артеріального тиску і результатів тесту Купера
(r=- 0,74) і бігу на 30 м (r=-0,56). Показники в бігу на 200 м мають також
середню кореляційну залежність від діастолічного артеріального тиску (r=0,60).
Анаеробна метаболічна ємність серцевого м’яза корелює з тестами, які
передбачають прояв швидкісно-силових якостей: біг на 30 м (r=-0,72),
стрибок в довжину (r=0,56), п’ятикратний стрибок (r=0,68), біг на 200 м
(r=-0,65). Аеробна метаболічна ємність має середню кореляційну залежність з
результатами тесту Купера (r=0,62).
Зіставлення тестів, що відображають рівень прояву фізичних якостей і
функціонального стану організму дзюдоїстів-ветеранів вказує на наявний
кореляційний

взаємозв’язок між:

частотою серцевих скорочень і бігом на

30 (r=-0,55) та 200 (r=-0,51) метрів; артеріальним систолічним тиском і тестом
Купера (r=-0,74) та бігом на 30 м (r=-0,56) і п’ятикратним стрибком (r=0,59);
діастолічним артеріальним тиском і бігом на 200 м (r=-0,60); анаеробною
метаболічною ємністю серцевого м’яза і бігом на 30 (r=-0,72) і 200 (r=-0,65) метрів, а
також стрибком в довжину (r=0,56) і вгору (r=0,55) з місця; аеробною метаболічною
ємністю і результатами тесту Купера (r=0,62) і човниковим бігом 4×10 м (r=0,63).
У наступному віковому періоді (35-39 років) (табл. 3.22) є така ж, як і в
попередньому, тенденція кореляційної залежності між окремими показниками
фізичної підготовленості, а також даними тестів функціонального стану
організму дзюдоїстів-ветеранів. Зниження результатів відбулося в усіх
стрибкових тестах, що виражалося в тісному кореляційному взаємозв’язку
між: стрибками в довжину і вгору з місця (r=0,81), стрибком вгору і
п’ятикратним стрибком (r=0,75), стрибком в довжину і п’ятикратним стрибком
(r=0,55). Також відзначена середня негативна кореляційна залежність між
бігом на 200м і бігом в тесті Купера (r=-0,59), бігом на 200 м і п’ятикратним
стрибком (r=-0,53), бігом на 30 м і п’ятикратним стрибком (r=-0,62).

89

Таблиця 3.22
Матриця кореляційної залежності показників морфо-функціонального стану і тестів,
що відображають рівень розвитку фізичних якостей дзюдоїстів-ветеранів 35-39 років
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2
0,29

3
0,01
-0,33

4
-0,06
-0,62
0,55

5
-0,59
0,14
-0,46
-0,33

6
0,44
-0,57
0,81
0,75
0,11

7
0,41
0,63
0,46
0,47
0,48
0,11

8
0,26
0,21
0,16
0,41
0,14
0,12
0,10

9
0,22
0,19
0,48
0,20
0,15
0,10
0,12
0,78

10
0,34
0,16
0,30
0,14
0,26
0,27
0,26
0,48
0,51

11
0,47
0,22
0,12
0,37
-0,04
0,32
-0,60
0,17
0,18
0,45

12
0,38
-0,07
-0,59
-0,75
0,56
0,61
0,09
0,78
0,72
0,48
0,30

13
0,38
-0,63
0,06
0,50
-0,58
0,31
-0,30
0,48
0,50
0,42
0,18
0,29

14
-0,74
-0,63
0,05
0,61
-0,11
0,28
-0,36
0,28
0,46
0,50
0,22
0,32
0,59

15
-0,55
0,53
0,51
-0,57
0,72
0,21
0,35
0,26
0,48
0,46
0,26
0,60
0,47
0,56

16
0,45
-0,55
0,56
0,38
0,64
0,20
-0,13
0,51
0,62
0,56
0,21
0,26
0,38
0,28
0,27

17
0,64
0,33
-0,47
-0,41
0,31
0,21
0,31
0,28
0,54
0,53
0,18
0,19
0,36
0,24
0,26
0,28
Примітки: 1 – тест Купера; 2 – біг на 30 м; 3 – стрибок в довжину з місця; 4- п’ятикратний стрибок; 5 – біг на

200 м; 6 – стрибок вгору з місця; 7 – човниковий біг 4×10 м; 8 – підтягування на поперечині; 9 – час 10-ти підтягувань на
поперечині; 10 – час виконання 18 кидків; 11 довжина тіла; 12 – маса тіла; 13 – ЧСС; 14 – АТ сист; 15 – АТ діаст;
16 – АНАМЕ; 17 – АМЕ
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Негативна кореляційна залежність встановлена між частотою серцевих
скорочень і бігом на коротку дистанцію 30 м (r=-0,63) і довгим спринтом (біг
200 м) (r=-0,57).
Середню кореляційну залежність також мають показники систолічного
артеріального тиску і тестів з проявом швидкісно-силових якостей – бігу на
30м (r=0,63) і п’ятикратного стрибка (r=0,61).
Негативну кореляцію мають діастолічний артеріальний тиск з біговими
тестами – тестом Купера (r=-0,55) і бігом на 200 м (r=-0,72), а також
анаеробна метаболічна ємність серцевого м’яза з коротким (30 м) і довгим
(200м) спринтом (r=-0,55; r=-0,64).
Аеробна метаболічна ємність серця має тісний взаємозв’язок з тестом
Купера (r=0,64).
Крім цього результати педагогічного тестування в усі вікові періоди
корелюють

з

масою

тіла

(r=0,56-0,78)

спортсменів-ветеранів,

який

підвищується, особливо відразу ж після закінчення активної тренувальної
діяльності, що позначається на зниженні результатів тестування фізичних
якостей.
У подальшому віковому періоді (40-44 років) проходить стабілізація
прояву рухових якостей по відношенню до морфо-функціональних показників.
Представлена у табл. 3.23 кореляційна залежність показників морфофункціонального стану і тестів, що відображають рівень розвитку фізичних
якостей у повній мірі відповідає і для дзюдоїстів подальших вікових груп.
Так, існує середній рівень кореляції виконання тестів рухових якостей:
тесту Купера і бігу на 200 м (r=0,59); бігу на 30м і стрибку у довжину з місця
(r=-0,63) та п’ятикратного стрибка (r=-0,54); стрибку у довжину з місця і
п’ятикратного стрибка (r=0,55) та стрибка вгору з місця (r=0,54);
п’ятикратного стрибка і бігу на 200м (r=-0,53) та човникового бігу (r=-0,47);
бігу на 200 м і човникового бігу (r=0,48); підтягування на поперечині і часу
10-ти підтягувань на поперечині (r=-0,78).
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Таблиця 3.23
Матриця кореляційної залежності показників морфо-функціонального стану і тестів,
що відображають рівень розвитку фізичних якостей дзюдоїстів-ветеранів 40-44 років
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2
0,29

3
0,01
-0,63

4
-0,06
-0,54
0,55

5
-0,59
0,14
-0,46
-0,53

6
0,44
0,57
0,51
0,45
0,11

7
0,41
0,63
0,46
-0,47
0,48
0,11

8
0,26
0,21
0,16
0,41
0,14
0,12
0,10

9
0,22
0,19
0,48
0,50
0,15
0,10
0,12
-0,78

10
0,34
0,16
0,30
0,14
0,26
0,27
0,26
0,48
0,51

11
0,67
0,22
0,12
0,37
-0,04
0,32
-0,30
0,17
0,18
0,45

12
0,38
-0,07
-0,59
-0,75
-0,56
0,61
0,09
-0,78
-0,72
0,68
0,21

13
0,38
-0,53
0,06
0,56
0,51
0,31
0,56
0,48
0,50
0,52
0,16
0,12

14
-0,74
-0,56
0,05
0,47
-0,11
0,28
0,56
0,28
0,46
0,50
0,22
0,53
0,61

15
-0,17
-0,53
0,31
-0,37
0,60
0,21
0,35
0,26
0,28
0,46
0,09
0,51,
0,28
0,57

16
0,15
-0,72
-0,56
0,38
0,65
0,20
0,53
0,51
0,62
0,56
0,14
-0,42
0,38,
0,32
0,32

17
0,52
0,33
-0,27
-0,41
0,31
0,21
0,31
0,28
0,54
0,53
0,17
-0,38
0,36
0,29
0,27
0,30
Примітки: 1 – тест Купера; 2 – біг на 30 м; 3 – стрибок в довжину з місця; 4- п’ятикратний стрибок; 5 – біг на

200 м; 6 – стрибок вгору з місця; 7 – човниковий біг 4×10 м; 8 – підтягування на поперечині; 9 – час 10-ти підтягувань на
поперечині; 10 – час виконання 18 кидків; 11 довжина тіла; 12 – маса тіла; 13 – ЧСС; 14 – АТ сист; 15 – АТ діаст;
16 – АНАМЕ; 17 – АМЕ
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Також кореляційну залежність під впливом тренувальних занять мають
морфо-функціональні показники дзюдоїстів 41 років і старше, що переважно
пов’язано з масою тіла, показники яких корелюють з АТсист. (r=0,53) та
АТдіаст. (r=0,51).
Поряд з цим існує кореляційній взаємозв’язок між рівнями прояву
рухових якостей та морфо-функціональними показниками: тест Купера і
АМЕ (r=0,52); біг на 30м і ЧСС (r=-0,53), АТсист. (r=-0,56), АТ діаст. (r=-0,53) та
АНАМЕ (r=-0,72); стрибок у довжину з місця і маса тіла (r=-0,59) та АНАМЕ
(r=-0,56); п’ятикратний стрибок і маса тіла (r=-0,75); біг на 200м і маса тіла
(r=-0,56), ЧСС (r=0,50), АТсист. і

діаст

(r=0,60; 0,65); човниковий біг і ЧСС

(r=-0,56), АТсист. (r=0,56) та АНАМЕ (r=0,53); підтягування на поперечині і
маса тіла (r=-0,78) та АНАМЕ (r=0,51); час 10-ти підтягувань на поперечині і
маса тіла (r=-0,72), АНАМЕ (r=0,52) та АМЕ (r=0,54); час виконання 18
кидків і маса тіла (r=-0,58), ЧСС (r=0,52), АНАМЕ (r=0,56) та АМЕ (r=0,53).

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3
1. Результати тестування в різних вікових групах дзюдоїстів-ветеранів
переконують нас в тому, що після припинення активних занять спортом
поступово знижується рівень фізичних якостей, проте в досліджуваних
вікових періодах він відбувається нерівномірно.
У першій віковій групі дзюдоїстів-ветеранів (30-34 роки) більшою
мірою знижуються результати, пов’язані з проявом швидкісно-силових
якостей (р<0,01) і спеціальної швидкісної витривалості (p<0,01), що більшою
мірою пояснюється припиненням активної тренувальної діяльності і різким
збільшенням маси тіла спортсменів.
У віці 35-39 років суттєво погіршилися результати в човниковому бігу
4×10 м та часі 10-ти підтягувань на поперечині (p<0,05) по відношенню до
попереднього вікового періоду (30-34 роки), в інших показниках фізичної
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підготовленості зміни не достовірні (p>0,05).
Виявлено зниження результатів у віковому періоді 40-44 років в
порівнянні з попереднім (35-39 років) в стрибку вгору з місця (р<0,05), в той
же час як в інших показниках вони є достовірно незначними (р>0,05).
У подальшому результати тестування стабілізуються і по більшості
показників не мають суттєвої різниці по відношенню до результатів у
віковому періоді 40-44 років у порівнянні з попередніми вимірюваннями (3539 років) (p>0,05).
2. Встановлено динаміку змін антропометричних показників дзюдоїстів
після виходу із спорту вищих досягнень. Середні показники довжини тіла
змінюються не суттєво (p>0,05). У той же час середньогруповий показник
маси тіла після закінчення активних виступів збільшився на 6,1 кг (t=2,50;
p<0,05), у подальшому маса тіла у дзюдоїстів-ветеранів стабілізується і не
матиме достовірної різниці (p>0,05).
3. Визначено функціональний стан дзюдоїстів-ветеранів у різні вікові
періоди. Достовірне підвищення ЧСС відбувається в 35-39 років (t=4,53;
p<0,001) та в 40-44 років (t=8,06; p<0,001) по відношенню до періоду
активних

занять

спортом.

Аналогічну

динаміку

мають

показники

артеріального тиску (p<0,05-0,001). Поряд з цим, метаболізм серцевого м’яза
(АНАМЕ, АМЕ) погіршився відразу після виходу із спорту вищих досягнень
(t=3,71; 3,47; p<0,01), зберігаючи таку ж тенденцію у подальшому (p<0,001).
Показники адаптаційного потенціалу та рівня фізичного стану переважно
погіршилися в 35-39 років (РФС – t=2,79; p<0,05) та в 40-44 років (АП –
t=2,39; p<0,05; РФС – t=4,00; p<0,001) по відношенню до показників періоду
спорту вищих досягнень.
4. Встановлено кореляційний взаємозв’язок показників функціонального
стану та тестів прояву фізичних якостей дзюдоїстів після виходу із спорту
вищих досягнень.
У віці 30-34 роки найбільший вплив на показники фізичної
підготовленості має маса тіла, збільшення якої негативно впливає на

94

виконання стрибка у довжину і вгору з місця (r=-0,59; 0,61), п’ятикратного
стрибка (r=-0,75), бігу на 200 м (r=0,56), підтягування на поперечині (r=-0,78),
часу 10-ти підтягувань на поперечині (r=-0,72).
У віці 35-39 років в більшій мірі на прояв рухових якостей впливають
показники функціонального стану: АТсист., АТдіаст., АНАМЕ, АМЕ, які
корелюють з тестами на витривалість (тест Купера, біг на 200 м – r=0,550,74).
У віці 40-44 років найбільший прояв швидкісних та швидкісно-силових
якостей (біг на 30 м, стрибок у довжину та вгору з місця, час 10-ти
підтягувань на поперечині та час виконання 18 кидків)залежить від
показників функціонального стану організму дзюдоїстів-ветеранів (АТсист.,
АНАМЕ, ЧСС).
Встановлені кореляційні зв’язки дають змогу індивідуалізувати
тренувальний процес з урахуванням впливу засобів підготовки на стан
функціонування систем організму та збереження здоров’я спортсменів при
виході зі спорту вищих досягнень.
5. Визначено, що мотивація є головним чинником занять спортсменівветеранів після виходу зі спорту вищих досягнень.
Що стосується наймолодшої групи єдиноборців-ветеранів, то це ті
спортсмени, які не досягли високих результатів (пізно почали заняття
спортом; не мали умов для занять; недостатня обдарованість та ін.) або
займалися як іншими видами спорту, так й іншими видами боротьби та
мають велику мотивацію і тренувальний процес може бути в перші роки
спорту ветеранів аналогічний попередньому. У той же час спортсмениветерани другої вікової групи потребують перш за все підвищення технікотактичної підготовленості, одним із аспектів якої є удосконалення коронних
прийомів техніки та підвищення фізичних якостей, що їх забезпечують.
6. Сучасний спорт вимагає використання різних лікарських препаратів,
харчових

добавок,

поновлювачів

стимуляторів, вітамінів.

працездатності

та

її

підвищення,
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Також особливе значення для подальшої спортивної діяльності
ветеранів-єдиноборців

має

наявність

травм

кінцівок,

шийного

та

поперекового відділів хребта, суглобів, що може як погіршитися, так і
сприяти поновленню їх під час тренувальної та змагальної діяльності.
7.

Проведене

дослідження

дозволило

визначити,

що

оцінка

біологічного віку й «кількості здоров’я» дзюдоїстів-ветеранів дає уявлення
про рівень функціональних можливостей їх організму на етапі виходу зі
спорту вищих досягнень, надає можливість індивідуалізувати тренувальний і
змагальний процеси дзюдоїстів-ветеранів, має позитивний вплив на здоров’я
спортсменів-ветеранів та сприяє успішності їх змагальної діяльності.
Матеріали третього розділу дисертаційної роботи відображенні в
наступних публікаціях автора: [15, 16, 133, 147, 148].
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РОЗДІЛ 4
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ ПРОГРАМ
БОРЦІВ-ДЗЮДОЇСТІВ ПРИ ВИХОДІ ІЗ СПОРТУ ВИЩИХ
ДОСЯГНЕНЬ

4.1. Обґрунтування тренувальних програм борців-дзюдоїстів різних
вікових груп спорту ветеранів
В останні роки в окремих видах спорту [9, 150, 158] розглядаються
питання щодо спорту ветеранів, однак лише в деяких із них представлено
конкретні рекомендації планування тренувального процесу [155, 170].
Проведені дослідження, представлені у розділі 3, свідчать, що після
завершення активних виступів більшість спортсменів різко знижують
тренувальні і

змагальні навантаження, що призводить до погіршення

показників фізичного і функціонального стану і, як наслідок, зниження
показників техніко-тактичних дій.
Проведений нами аналіз підготовки спортсменів, що успішно
виступали на чемпіонатах України, Європи та світу серед ветеранів, виявив,
що

вони

різко

знижують

навантаження

і

збільшують

частку

загальнопідготовчих засобів після цих змагань, і вся їх підготовка протягом
подальшого року спрямована на підготовку до головних змагань сезону.
Динаміка їх результатів відповідає найчастіше одному-двом періодам
утримання спортивної форми з одним-трьома піками, як правило, в
завершальному макроциклі.
У

ході

проведеного

дослідження

нами

було

визначено,

що

раціональну побудову тренувального процесу дзюдоїстів-ветеранів на етапі
виходу зі спорту вищих досягнень необхідно здійснювати за наступним
алгоритмом (рис. 4.1).
Особливого значення набуває індивідуалізація підготовки дзюдоїстів-
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ветеранів з акцентом на вдосконалення сильних сторін підготовленості,
різноманітність варіантів побудови тренувального процесу і змагальної
практики змагання, ефективне відновлення, профілактика захворювань і
травм.
Оцінка зв'язку стану здоров'я, структури змагальної діяльності й
підготовленості з методикою діагностики функціональних можливостей
спортсменів, модельними характеристиками провідних дзюдоїстівветеранів за віковими й ваговими категоріями
Вдосконалення засобів і методів, направлених на поліпшення конкретних
компонентів підготовленості, вироблення здатності органів і систем
організму до взаємодії в умовах граничного режиму м'язової діяльності з
урахуванням домінант, що забезпечують досягнення високого
спортивного результату дзюдоїста-ветерана
Виявлення закономірностей стану провідних фізичних якостей
дзюдоїста-ветерана
Визначення індивідуального підходу щодо оптимізації рівня фізичних
якостей і збереження здоров'я та працездатності дзюдоїстів-ветеранів

Раціональна побудова тренувального процесу дзюдоїстів-ветеранів на
етапі виходу зі спорту вищих досягнень
Рис. 4.1. Алгоритм побудови тренувального процесу дзюдоїстівветеранів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень
Проведене анкетне опитування дзюдоїстів-ветеранів (58 спортсменів)
різних вікових груп виявило аспекти, пов’язані з продовженням спортивної
діяльності. Так, спортсмени 30-34 років (перший період) після закінчення
активних виступів, як правило, збільшують масу тіла на 4-5 кг, кількість
тренувань складає 2-3 рази на тиждень по 80-90 хв. кожне. Посилюються
негативні навички – вживання алкоголю та тютюну серед єдиноборців до 6065% від загальної їх кількості.
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У подальші вікові періоди зазначені показники стабілізуються.
Одним із головних, невирішених питань щодо тренувань є визначення
кількості занять на тиждень, які б сприяли підтриманню рівня фізичної і
функціональної підготовленості, а також (і по-перше) збереженню здоров’я
спортсменів.
Для вирішення зазначених завдань було проведено дослідження щодо
визначення впливу тренувальних навантажень на борців-дзюдоїстів різного
віку при виході зі спорту вищих досягнень, яке передбачало:
1) розробку структури підготовки протягом підготовчого періоду,
трьох рівнів занять – триразових, чотириразових та п’ятиразових занять в
тижневому мікроциклі з визначенням:
- режиму тренувань (сполучення тренувань різної спрямованості і
днів відпочинку);
- величини навантажень (мале, середнє, значне, велике);
- спрямованості навантажень (швидкісне, анаеробне,аеробне);
2) формування експериментальних груп (група 1 – 30-34 роки; 2 – 35-39
років; 3 – 40-44 років; 4 – 45-49 років; 5 – 51-55 років; 6 – 56-60 років); кількісний
склад груп вмістив: група 1 і 2 – по 15 чоловік; група 3 і 4 – по 14 чоловік; група 5
і 6 – по 12 чоловік); з залученням в групи спортсменів з вагою 73; 81; 90 кг);
3) формування блоків тестів щодо визначення рівня функціонування
серцево-судинної

(ЧСС,

АТ,

електрокардіографія

за

методикою

С.А. Душаніна з вимірів анаеробних та аеробних даних серцевої діяльності)
та дихальної системи (ЖЄЛ, частота дихання);
4) визначення тестів для оцінки рівня розвитку рухових якостей
(підтягування на поперечині, час 10-ти підтягувань на поперечині, час
виконання 18-ти кидків, серія кидків);
5) встановлення кореляційної залежності між показниками прояву
фізичних якостей та функціональними показниками для подальшої розробки
тренувальних програм підготовки дзюдоїстів-ветеранів різних вікових груп.
Послідовність

використання

розробленого

змісту

тренувального
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процесу здійснювалася протягом 3-х років (2014-2016 рр.) у підготовчих
періодах. Спочатку застосовувалася програма з трьома тренувальними
заняттями (2014 рік) (табл. 4.1), а потім чотирма (2015 рік) (табл. 4.2) та
п’ятьма (2016 рік) (табл. 4.3).
На початку підготовчого періоду в усіх досліджуємих групах
проводився втягуючий мікроцикл, після якого здійснювалося тестування
рівня рухових якостей і функціонального стану організму ветеранів борцівдзюдоїстів різних вікових груп.
Після проведення тренувального процесу (2-х базових з ЗФП і СФП
мезоциклів) здійснювалося повторне тестування з визначенням показників,
яке здійснювалося на початку досліджень.
Отримані результати аналізувалися (співставлялися) і приймалося
рішення щодо подальшої участі у дослідженні з використанням

4 та у

подальшому 5 тренувальних занять у мікроциклі.
Структура тренувального процесу з 3-ма заняттями у мікроциклі
представлена у таблиці 4.1.
Період дослідження поділено на 3 мезоцикли – втягуючий, базовий з ЗФП
та базовий з СФП, які, в свою чергу, складалися з мікроциклів. Втягувальний
мезоцикл включав втягувальні мікроцикли (три заняття, з яких одне з малим і
одне з середнім навантаженням аеробної спрямованості). Базовий мезоцикл з
ЗФП складався з втягувального, ударних мікроциклів та поновлювального.
Особливістю побудови ударних мікроциклів було застосування у мезоциклі з
ЗФП переважно засобів з використанням загально-підготовчих вправ, а в
базовому з СФП – спеціальних змагальних вправ та вправ, які за структурою
виконання відповідають та доповнюють основні змагальні вправи.
В базовому мезоциклі з ЗФП ударний мікроцикл в перший день мав
швидкісну спрямованість виконання вправ з середньою величиною, в третій
день використовувалося значне навантаження з анаеробною спрямованістю,
в п’ятий день застосовувалося велике навантаження з анаеробним
напруженням систем організму.
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Таблиця 4.1
Структура підготовки дзюдоїстів-ветеранів у підготовчому періоді при 3-разових тренуваннях у тижневому
мікроциклі
Мезоцикли
Мікроцикли

Втягуючий
Вт
Уд

Вт

Пон

Базовий з ЗФП
Уд
Уд

Вт

Пон

Базовий з СФП
Уд
Уд

Вт

Пон

Зміст мікроциклів
Мікроцикли
Режим
Т
тренувань
Величина
М
навантажень
Спрямованість
А
навантаження

Втягуючий
В

Т

В

Т

Ударний
В

В

Т

В

Т

В

В

Поновлюючий
Т

В

В

Т

В

Т

В

Т

С

З

С

З

В

М

С

М

А

Ан

Ш

Ан

Ан

А

А

Ш

В

Умовні позначення: мікроцикли: Вт – втягуючий; Уд – ударний; Пон – поновлюючий; режими тренувань:
Т – тренування; В – відпочинок; величина навантажень: М – мала; С – середня; З – значна; В – велика; спрямованість
навантаження: А – аеробна; Ан – анаеробна; Ш – швидкісна.
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Таблиця 4.2
Структура підготовки дзюдоїстів-ветеранів у підготовчому періоді при 4-разових тренуваннях у тижневому
мікроциклі
Мезоцикли
Мікроцикли

Втягуючий
Вт
Уд

Вт

Пон

Базовий з ЗФП
Уд
Уд

Вт

Пон

Базовий з СФП
Уд
Уд

Вт

Пон

Зміст мікроциклів
Мікроцикли
Режим
Т
тренувань
Величина
С
навантажень
Спрямованість
А
навантаження

Втягуючий
Т

В

Т

В

Ударний
Т

В

Т

Т

В

Т

В

Поновлюючий
Т

В

Т

Т

В

Т

В

Т

З

С

З

С

В

З

В

М

С

С

М

А

Ш

А

Ш

Ан

Ш

А

А

Ан

А

А

В

Умовні позначення: мікроцикли: Вт – втягуючий; Уд – ударний; Пон – поновлюючий; режими тренувань:
Т – тренування; В – відпочинок; величина навантажень: М – мала; С – середня; З – значна; В – велика; спрямованість
навантаження: А – аеробна; Ан – анаеробна; Ш – швидкісна.

102

Таблиця 4.3
Структура підготовки дзюдоїстів-ветеранів у підготовчому періоді при 5-разових тренуваннях у тижневому
мікроциклі
Мезоцикли
Мікроцикли

Втягуючий
Вт
Уд

Вт

Пон

Базовий з ЗФП
Уд
Уд

Вт

Пон

Базовий з СФП
Уд
Уд

Вт

Пон

Зміст мікроциклів
Мікроцикли
Режим
Т
тренувань
Величина
С
навантажень
Спрямованість
А
навантаження

Втягуючий
Т

В

Ударний

Т

Т

Т

С

С

З

А

Ш

Ан

В

Т

Т

З

С

А

Ш

В

Поновлюючий

Т

Т

Т

З

С

В

С

Ан

Ш

Ан

А

В

В

Т

В

Т

Т

Т

М

С

М

С

Ан

Ан

Ш

А

В

Умовні позначення: мікроцикли: Вт – втягуючий; Уд – ударний; Пон – поновлюючий; режими тренувань:
Т – тренування; В – відпочинок; величина навантажень: М – мала; С – середня; З – значна; В – велика; спрямованість
навантаження: А – аеробна; Ан – анаеробна; Ш – швидкісна.
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Поновлюючий мікроцикл включав тренування з малим навантаженням
аеробної спрямованості після двох днів відпочинку, в четвертий день заняття з
середнім навантаженням аеробної спрямованості та в шостий день – мале
навантаження швидкісної спрямованості. Останній день мікроциклу був
вихідним. Поновлюючий мікроцикл давав змогу, якщо не було перевтоми,
відновитися і визначити вплив тренувального процесу на функціональний стан та
рівень рухових якостей досліджуємих груп дзюдоїстів-ветеранів.
Структура тренувань у підготовчому періоді дзюдоїстів-ветеранів при
4-х разових заняттях представлена в табл. 4.2.
Підготовчий період також складався з втягуючого, базового з загальної
і спеціальної фізичної підготовки.
Структура мезоциклів передбачала використання втягуючих, ударних і
поновлювальних мікроциклів. Основною відмінністю від мікроциклів з
трьома тренуваннями є їх збільшення до 4-х, які мають сполучення у перші
два дні тренування, потім чередування відпочинку з тренуванням, кожний із
мікроциклів закінчується відпочинком.
Величина і спрямованість

навантаження у втягуючому мікроциклі

були спрямовані на виконання середньої та значної величини аеробної
спрямованості в перші дні, середнього швидкісного навантаження та
значного за обсягом і аеробною спрямованістю.
Ударний мікроцикл передбачав в перші два тренування застосування
середнього і великого навантаження швидкісної і анаеробної спрямованості,
після дня відпочинку значне за величиною навантаження швидкісної
спрямованості, а мікроцикл закінчувався великим аеробним навантаженням.
Поновлюючий мікроцикл складали по два середніх і малих тренування
аеробної і анаеробної спрямованості, що в повній мірі сприяло поновленню
організму

дзюдоїстів-ветеранів

для

проведення

тестування

морфо-

функціональних показників.
Структура 5-ти разових тренувань у мікроциклі представлена у табл. 4.3.
Послідовність планування у підготовчому періоді за час проведення
досліджень залишалася незмінною по відношенню до попередніх планів 3-4
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разових тренувань на тиждень, у той же час зміст мікроциклів передбачав
інший режим тренувань. У втягуючому і ударному мікроциклах перші два
дні передбачили тренування і відпочинок, три дні тренувань і відпочинок.
Поновлюючий мікроцикл починався з відпочинку, після якого три
тренувальних дні і останній день – відпочинок. Втягуючий мікроцикл
починався з двох середніх за величиною тренувань аеробної спрямованості,
наступні тренування мали послідовну спрямованість (швидкісне, анаеробне,
аеробне) з середньою і значною величиною навантаження.
Ударний мікроцикл послідовно передбачав використання традиційної
методики розвитку швидкісних, анаеробних і аеробних якостей з середнім,
значним і великим навантаженням.
Поновлюючий мікроцикл мав за мету приведення

спортсменів до

відносно стійкого стану функціонування організму.
Нами також проведено аналіз технічного арсеналу сучасної змагальної
діяльності кваліфікованих дзюдоїстів і дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу
зі спорту вищих досягнень та встановлено прийоми, які найбільш часто
використовують дзюдоїсти-ветерани.
Результати аналізу технічного арсеналу сучасної змагальної діяльності
кваліфікованих дзюдоїстів і дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу зі спорту
вищих досягнень наведені у таблиці 4.4.
Таблиця 4.4
Змагальна техніка діючих спортсменів і дзюдоїстів-ветеранів
на етапі виходу зі спорту вищих досягнень
Діючі дзюдоїсти
– підхоплення під одну, дві ноги;
– кидок через спину;
– зачеп зсередини;
– задня підніжка;
– контрприйом від підхоплення;
– передня підніжка;
– посадка під дві ноги.

Дзюдоїсти-ветерани на етапі
виходу зі спорту вищих досягнень
– підсічки зсередини, зовні;
– зачіп зсередини; посадка під дві
ноги;
– кидок упором стопою в живіт;
– зачіп за однойменну ногу зовні;
– кидок підсадом гомілкою сидячи;
– скручування.
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Порівняння показників змагальної техніки діючих спортсменів,
переможців і призерів Олімпіад, і дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу зі
спорту вищих досягнень визначило, що діючі спортсмени ефективніше
використовують кидки підхопленням і інші, більш складні за структурою
кидки, в той час як ветерани домагалися переваги за допомогою кидків
підсіченнями і зачепами, і іншими, більш простими прийомами з
мінімальною амплітудою. Виходячи із доцільності збереження свого
енергетичного потенціалу, а також зважаючи на травми хребта, багато
дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень стали
частіше виконувати технічні дії ногами.
Аналіз

багаторічних

досліджень

проблеми

підготовки

вікових

кваліфікованих спортсменів дозволив констатувати, що їх підготовка
пов’язана з об’єктивними труднощами. По-перше, в даний час не
представляється можливим точно оцінити адаптаційний резерв організму
спортсмена; по-друге, суттєвий вплив на проведення підготовки дзюдоїстівветеранів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень здійснює режим їх
трудової діяльності. Ті, що працюють тренерами, то їх підготовка, як
правило, проходить у процесі проведення тренувань з вихованцями. У інших
трудовий графік не дозволяє проводити їх тренування системно.
Спорт вищих досягнень вимагає виконання досить великих за обсягом
інтенсивних фізичних навантажень у період тренувального процесу і
змагальної діяльності. Після завершення спортивної кар’єри дзюдоїстиветерани не завжди рівномірно виходять зі стану підвищеної рухової
активності, що призводить до захворювань, насамперед серцево-судинної
системи та інших систем організму. Причиною різкого погіршення
функціонального стану і працездатності може служити серйозна травма.
Проведені нами дослідження виявили, що найбільш поширені є респіраторні
і серцево-судинні захворювання у дзюдоїстів-ветеранів, однак у тих які
продовжують системні заняття після завершення спортивної кар’єри,
захворювання спостерігаються значно рідше.
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Нашими дослідженнями визначено, що для дзюдоїстів типовим є таке
співвідношення силових і швидкісних характеристик рухів, при якому значна
сила проявляється в можливо менший час. Тому в якості основних засобів
розвитку швидкісно-силових здібностей дзюдоїстів на етапі виходу зі спорту
вищих досягнень нами застосовувались вправи, які характеризуються
високою потужністю м’язових скорочень. Ці вправи відрізняються від
силових підвищеною швидкістю і, отже, використанням менш значних
обтяжень. Є чимало вправ, що виконуються і без зовнішніх обтяжень.
При застосуванні швидкісно-силових вправ дзюдоїстів на етапі виходу
зі спорту вищих досягнень використовувались різного роду стрибки
(легкоатлетичного характеру, акробатичні, опорні гімнастичні та ін.),
метання, штовхання, кидки і швидкі піднімання спортивних снарядів та
інших предметів, швидкісні переміщення циклічного характеру, ряд дій в
дзюдо, що виконуються в короткий час з високою інтенсивністю і т.п. З
великого комплексу вправ для строго регламентованого впливу на
швидкісно-силові

здібності

дзюдоїстів-ветеранів

використовуються

переважно ті, в яких зручніше регулюються швидкість і ступінь обтяження.
Тому для розвитку спеціальних швидкісно-силових якостей дзюдоїстівветеранів доцільно використовувати різні вправи з опорами, що впливають
на м’язи, які несуть необхідне навантаження в основній вправі при
збереженні його динамічної структури. До групи вправ «вибухового»
характеру відносяться вправи не тільки з ациклічною структурою руху
(стрибки, метання тощо), а й з циклічною структурою (біг і плавання на
короткі відрізки та ін.).
Умовно всі вправи, які використовуються для розвитку швидкісносилових якостей дзюдоїстів-ветеранів, нами поділилися на такі основні
групи:
– вправи з подоланням опору, рівень якого менше змагальної величини,
швидкість рухів велика. Зовнішнім опором виступає вага різних предметів
(м’ячі, гантелі, гирі, штанга та ін.), протидія партнера (вправи в парах),
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протидія інших предметів зовнішнього середовища. До вправ, що
виконуються з додатковим обтяженням (пояс, жилет, манжетка, обважений
снаряд), можна віднесені гімнастичні вправи з обтяженням (як обтяження
використовується вага тіла або окремих його частин): згинання і
випрямлення рук в упорах, підтягування на перекладині, нахили і
випрямлення тулуба, присідання і т.п. Також використовувались різного роду
біг, всілякі стрибкові вправи, метання і спеціальні вправи, близькі за формою
до змагальних рухів;
– вправи з подоланням опорів, рівень яких вище змагальної величини, в
силу чого швидкість рухів зменшується, а рівень прояву сили у дзюдоїстівветеранів підвищується;
– вправи з подоланням власної ваги тіла: швидкий біг по прямій,
швидкі пересування боком, спиною, переміщення зі зміною напрямку,
різного роду стрибки на двох ногах, з ноги на ногу, на одній нозі, в глибину,
вгору, на дальність, а також вправи, які пов’язані з нахилами, поворотами
тулуба, виконуваними з максимальною швидкістю, і т.п.;
– вправи з подоланням опору, рівень якого дорівнює змагальній
величині, а швидкість рухів близька до максимальної та вище;
– вправи, що пов’язані з подоланням опору зовнішнього середовища
(вода, сніг, пісок, вітер, біг в гору і т.п.).
Система використання вправ швидкісно-силової підготовки дзюдоїстівветеранів спрямована на вирішення основного завдання – підтримання
швидкості рухів і силових якостей певної групи м’язів. Це завдання
вирішувалося за трьома напрямками: швидкісному, швидкісно-силовому і
силовому. Швидкісно-силовий напрям ставить за мету розвиток швидкості
руху одночасно з розвитком сили певної групи м’язів і передбачає
використання вправ, де використовуються обтяження і опір зовнішніх умов
середовища. Більш значущі вибухова і швидка сила, що зумовлюють рівень
розвитку швидкісно-силової підготовки дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу
зі спорту вищих досягнень.
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До засобів спеціальної силової підготовки відносяться вправи, що
акцентують роботу м’язових груп, які несуть основне навантаження в
спеціальній вправі за умови збереження специфічної структури руху та
інтенсивності виконання вправи дзюдоїстами-ветеранами на етапі виходу зі
спорту вищих досягнень.
Методи розвитку швидкісно-силових якостей є загальними для різних
дзюдоїстів-ветеранів, тому їх вибір не залежить від спеціалізації, кваліфікації
та індивідуальних особливостей спортсмена.
У той же час різке збільшення обсягу спеціальних вправ таїть певну
небезпеку. Зайвий акцент на виконання вправ з полегшеними або
обтяженими опорами як в одному тренувальному занятті, так і на окремому
етапі річного тренування буде вести до одностороннього вдосконалення
використання окремих параметрів спеціальних швидкісно-силових якостей
при виконанні основної вправи (рівень використання одного з них буде
підвищуватися, іншого – знижуватися). Буде гальмуватися і вдосконалення
технічної

майстерності

дзюдоїстів-ветеранів.

Уникнути

ці

недоліки

допомагає застосування методу варіативного впливу. Суть його полягає в
оптимальному кількісному чергуванні полегшених, змагальних і обтяжених
опорів, як в ході одного тренувального заняття, так і на окремих етапах
річного тренування дзюдоїстів-ветеранів. Наші дослідження виявили, що
метод варіативного впливу ефективний і при рішенні задачі підвищення
рівня використання силового і швидкісного компонентів швидкісно-силового
потенціалу

дзюдоїста-ветерана.

вдосконалення

Було

швидкісно-силових

встановлено,

якостей

за

що

в

процесі

допомогою

методу

варіативного впливу необхідно часто змінювати величину полегшеного і
обтяженого опору, щоб не утворився стійкий стереотип на кожний опір
окремо.
Величина подоланого опору, що використовувалась для розвитку
спеціальних швидкісно-силових якостей дорівнює змагальному рівню при
виконанні основної вправи і менше або більше її при виконанні спеціальних
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вправ. Зменшення або збільшення опору стосовно змагальної величини має
бути в кожному індивідуальному випадку гранично можливим, що дозволяє
зберігати зовнішню структуру руху. При виконанні спеціально-допоміжних
локальних вправ, коли відбувається розвиток окремих м’язів або м’язових
груп, вага обтяження може бути значно більшою, ніж при виконанні
спеціальних вправ, і досягти до 100 % максимуму, що дозволяє зберігати
«вибуховий» характер зусилля.
Досвід спортивної практики і наші дослідження свідчать про те, що
найбільш ефективними величинами опору для підвищення швидкісносилового потенціалу є ті, які дзюдоїст на етапі виходу зі спорту вищих
досягнень може подолати в одному підході один-три рази.
При розвитку швидкісно-силових якостей дзюдоїста на етапі виходу
зі спорту вищих досягнень інтенсивність виконання основної вправи
повинна бути «близькограничною» (80-90%), «співграничною» (90-95%) і
«граничною» (100%) на даний період часу. У динамічних вправах вона
може задаватися швидкістю виконання вправи. При виконанні статичних
вправ

інтенсивність

напруги

може

бути

«граничною»

(100%)

і

«співграничною» (90-95%). Чим ближче величина опору до максимальної,
тим менше кількість повторень в одному підході, і навпаки, у міру
зменшення величини опору та інтенсивності кількість повторень може
дещо зростати. При виконанні вправи з ациклічною структурою рухів з
«граничною» інтенсивністю в одному підході кількість повторень
одноразова, при виконанні з «співграничною» інтенсивністю – 2-3 рази, з
«близькограничною» – 5 разів. Дане методичне положення є загальним для
дзюдоїстів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень будь-якої
кваліфікації [135]. Якщо опором служить вага власного тіла, то кількість
повторень вправи з циклічною структурою рухів може бути багаторазовою
і тривати до декількох секунд.
Кількість

підходів,

тривалість

пауз

відпочинку

на

одному

тренувальному занятті суто індивідуальні. Спільним для всіх вправ
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показником,

що

обмежує

кількість підходів

або

серій,

є

падіння

інтенсивності, з якою виконувалися на початку тренувального заняття перші
спроби.
Слід враховувати, що інтенсивність виконання вправ і обсяг розвитку
спеціальних швидкісно-силових якостей дзюдоїста на етапі виходу зі спорту
вищих досягнень взаємопов’язані. На початку процесу відпрацювання
швидкісно-силових

якостей

вправи

виконуються

переважно

з

«близькограничною» інтенсивністю (80-90% від максимуму) і застосовується
найбільший

обсяг

за

рахунок

широкого

використання

спеціально-

допоміжних вправ. Надалі, у міру підвищення рівня швидкісно-силової
підготовленості,
«співграничну»

доцільно
(90-95%)

в
і

оптимальних
«граничну»

обсягах

(100%)

використовувати

інтенсивність.

При

систематичному виконанні вправ з «співграничною» інтенсивністю обсяг їх
декілька

зменшується.

використанні

Найменшим

«граничної»

він

інтенсивності.

стає

при

Важливо

систематичному
підкреслити,

що

виконання вправ в обсязі, рівному 90-95% від можливого обсягу, сприяє
найбільш плавній динаміці розвитку швидкісно-силових якостей дзюдоїстів
на етапі виходу зі спорту вищих досягнень. Застосування засобів в обсязі,
рівному 100%, з використанням «співграничної» і «граничної» інтенсивності
забезпечує більш «форсоване» досягнення найвищих показників прояву
швидкісно-силових якостей дзюдоїста-ветерана.
Тому в наших дослідженнях використовувалося кілька варіантів вправ
розвитку швидкісної сили дзюдоїстів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень:
-

вага обтяження 30-70% від максимуму. Рухи виконуються 6-8 разів

у спокійному темпі, що дозволяє сконцентруватися на високошвидкісному
початку кожного повторення, з граничною швидкістю. У серії виконуються
2-4 підходи з відпочинком 5-7 хв. В одному занятті 2-3 серії повторень з
активним відпочинком між серіями в 7-10 хв.;
-

в якості основи застосовується вправа статодинамічного характеру, в

якому після 2-3 ізометричних напружень у межах 60-80% від максимального
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слідує швидкий рух з подоланням обтяження, рівного 30% від максимального.
Для

виконання

ізометричної

напруги

використовується

вантаж,

який

утримується блоковим пристроєм зі спеціальним упором. В одному підході – 3–5
рухів з довільним відпочинком. У серії виконуються 2–3 підходи з відпочинком
5–7 хв. В одному занятті 2–3 серії з паузами для відпочинку 7–10 хв.;
-

вправа,

яка

спрямована

на

розвиток

переважно

вибухової

швидкості, зокрема стартової сили м’язів дзюдоїста з обтяженням 60-65% від
максимального. Виконується коротке сконцентроване вибухове зусилля, що
дає тільки початковий рух обтяженню і тільки на початковому відрізку його
шляху. В одному підході – 3–5 рухів з довільним відпочинком. У серії
виконуються 2–3 підходи з відпочинком 5–7 хв. В одному занятті 2-3 серії з
паузами для відпочинку 7–10 хв.
При

розвитку

швидкісної

сили

важливою

умовою

успіху

є

максимально можливе розслаблення м’язів перед кожним повторенням
вправи. У більш тривалих паузах між серіями дзюдоїсту на етапі виходу зі
спорту вищих досягнень рекомендується виконувати вправи махового
характеру, які розслаблюють і розтягують м’язи.
Також нами у процесі підготовки дзюдоїстів на етапі виходу зі спорту
вищих досягнень застосовувалися вправи з амортизаційним джгутом, в
інтервальному режимі, де тривалість роботи та інтервал відпочинку
регламентовані. Крім цього протягом тижня в тренувальний процес
дзюдоїстів-ветеранів один або два рази включалися вправи з амортизаційним
джгутом. Виконувалися 3 або 4 підходи, час одного підходу – 3 хвилини,
відпочинок між підходами – 7 хвилин. Час одного підходу дорівнює часу
одного двобою дзюдоїстів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень, без
урахування додаткового часу.
Один підхід, 3 хвилини, поділяється на серії: 20 секунд – підвороти з
амортизаційним джгутом; 10 секунд – відпочинок. Прискорення, «спурт»
використовуються
максимальному темпі.

в останню хвилину підходу та виконуються в
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Час роботи та відпочинку наближений до часу активності дзюдоїста під
час змагальної сутички.
Також

використовувалося

колове

тренування,

спрямоване

на

вдосконалення швидкісно-силової підготовленості дзюдоїстів (таблиця 4.5).
Вправи виконувалися в максимальному темпі.

Таблиця 4.5
Колове тренування, яке спрямоване на вдосконалення швидкісносилової підготовленості дзюдоїстів на етапі виходу зі спорту вищих
досягнень
Станція колового тренування
Станція колового тренування
6. Жим штанги лежачи (40%
1. Згинання й розгинання рук на брусах
максимальної ваги)
7. Підіймання тулуба з положення,
2. Підвороти з амортизованим джгутом
сидячи на лавці
3. Стрибки через лавку
8. Підтягування на поперечині
4. Жим штанги лежачи під кутом,
9. Гіперекстензія, вправа для м’язів
вузьким хватом (40% максимальної ваги) спини
10. Застрибування на тумбочку
5. Присідання (40% максимальної ваги)
0,5 метри
Завдання виконувалося в 4 підходи, в підході 2 кола. Воно складається з
15 с роботи та 10 с відпочинку та переходу на інший снаряд. Під час відпочинку
між підходами (12 хв.) здійснюється вдосконалення кидків (наприклад, кидки
через спину з колін, з різних захоплень). Кількість кидків – 30 разів.
Зазначена методика була використана у тренувальному процесі
експериментальних груп протягом підготовчого періоду.

4.2. Вплив експериментальної програми тренувань на антропометричні
показники та функціональний стан дзюдоїстів-ветеранів різних вікових груп
Проведені на першому етапі дослідження з впровадженням 3-разових
тренувань у різних вікових групах дзюдоїстів-ветеранів виявили не
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однаковий їх вплив на функціональний стан спортсменів. Так, у першому
віковому періоді спорту ветеранів (30-34 років) тренувальні навантаження,
що здійснювалися за підготовчий період, не мали суттєвого впливу на стан
функціональної системи (табл. 4.6).

Таблиця 4.6
Зміна антропометричних і функціональних показників дзюдоїстівветеранів 30-34 років під впливом 3-разових тренувань в тижневому
мікроциклі протягом підготовчого періоду (n1= n2=15)
№

Показники

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Довжина тіла, см
Маса тіла, кг
ЧСС у спокої, уд.хв-1
АТсист., мм.рт.ст.
АТдіаст.,мм.рт.ст.
АНАМЕ, ум.од.
АМЕ, ум.од.
РФС, ум.од.
АП, ум.од.

На початок

На кінець

X 1  m1

X 2  m2

177,0±1,78
72,5±1,83
51,5±1,30
111,6±3,36
69,0±1,58
72,9±1,65
219,0±4,77
0,37±0,03
2,12±0,18

176,9±1,85
72,7±1,75
52,7±1,32
115,1±3,36
71,5±1,89
69,1±2,01
211,8±4,86
0,41±0,03
2,30±0,19

t

p

0,24
0,12
0,65
0,74
1,07
1,51
1,06
1,00
0,69

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Аналогічні дані отримано при застосуванні 3-х разових занять на тиждень
у дзюдоїстів-ветеранів 35-39, 40-44 та 45-49 років (табл. 4.7; 4.8; 4.9). Однак в
більшій мірі зрушення по відношенню до попередніх вікових груп отримано в
ЧСС, АМЕ, РФС та АП, але їх результати не на рівні достовірності (р>0,05).

Таблиця 4.7
Зміна антропометричних і функціональних показників дзюдоїстівветеранів 35-39 років під впливом 3-разових тренувань в тижневому
мікроциклі протягом підготовчого періоду (n1=n2=15)
№

Показники

1
2

Довжина тіла, см
Маса тіла, кг

На початок

На кінець

X 1  m1

X 2  m2

175,4±1,81
75,8±1,61

175,5±1,82
75,9±1,62

t

p

0,25
0,09

>0,05
>0,05
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Продовж. табл. 4.7
3
4
5
6
7
8
9

ЧСС у спокої, уд.хв-1
АТсист., мм.рт.ст.
АТдіаст.,мм.рт.ст.
АНАМЕ, ум.од.
АМЕ, ум.од.
РФС, ум.од.
АП, ум.од.

52,9±1,33
115,3±3,35
71,7±1,88
69,5±2,02
205,6±4,40
0,42±0,04
2,38±0,20

53,4±1,36
116,7±3,38
73,6±2,00
67,6±2,17
204,7±4,12
0,43±0,04
2,42±0,20

0,27
0,30
0,69
0,67
0,18
0,17
0,14

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Таблиця 4.8
Зміна антропометричних і функціональних показників дзюдоїстівветеранів 40-44 років під впливом 3-разових тренувань в тижневому
мікроциклі протягом підготовчого періоду (n1= n2=14)
№

Показники

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Довжина тіла, см
Маса тіла, кг
ЧСС у спокої, уд.хв-1
АТсист., мм.рт.ст.
АТдіаст.,мм.рт.ст.
АНАМЕ, ум.од.
АМЕ, ум.од.
РФС, ум.од.
АП, ум.од.

На початок

На кінець

X 1  m1

X 2  m2

175,6±1,81
76,2±1,49
53,8±1,31
115,5±3,12
72,1±1,76
64,1±1,72
201,8±4,21
0,47±0,03
2,84±0,20

175,3±1,70
77,8±1,56
55,6±1,43
118,8±3,14
74,8±1,78
68,5±2,01
205,1±4,36
0,41±0,03
2,40±0,19

t

p

0,08
0,14
0,93
0,75
1,08
1,66
0,55
1,43
1,57

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Таблиця 4.9
Зміна антропометричних і функціональних показників дзюдоїстівветеранів 45-49 років під впливом 3-разових тренувань в тижневому
мікроциклі протягом підготовчого періоду (n1= n2=14)
№

Показники

1
2
3
4
5
6
7

Довжина тіла, см
Маса тіла, кг
ЧСС у спокої, уд.хв-1
АТсист., мм.рт.ст.
АТдіаст.,мм.рт.ст.
АНАМЕ, ум.од.
АМЕ, ум.од.

На початок

На кінець

X 1  m1

X 2  m2

175,1±1,76
78,5±1,61
56,1±1,44
117,3±3,11
74,2±1,77
62,8±1,81
196,2±4,0

175,0±1,75
78,9±1,66
57,9±1,41
121,5±3,14
76,6±1,80
65,2±1,81
202,4±4,20

t

p

0,07
0,11
0,90
0,95
0,95
1,33
1,05

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
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Продовж. табл. 4.9
8
9

РФС, ум.од.
АП, ум.од.

0,52±0,04
3,15±0,21

0,43±0,03
2,82±0,20

1,80
1,14

>0,05
>0,05

За час проведення тренувального процесу у підготовчому періоді з 3разовими тренуваннями на тиждень у старших вікових групах (51-55 та 56-60
років) отримано більш значні зрушення (табл. 4.10; 4.11). Так, у дзюдоїстів
51-55 років більшість показників (АТ, АНАМЕ, АМЕ) знаходяться на рівні
t=1,77-1,88 при р>0,05, а ЧСС зросла на 4,2 уд.хв-1 (t= 2,22; p<0,05).
Таблиця 4.10
Зміна антропометричних і функціональних показників дзюдоїстівветеранів 51-55 років під впливом 3-разових тренувань в тижневому
мікроциклі протягом підготовчого періоду (n1= n2=12)
№

Показники

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Довжина тіла, см
Маса тіла, кг
ЧСС у спокої, уд.хв-1
АТсист., мм.рт.ст.
АТдіаст.,мм.рт.ст.
АНАМЕ, ум.од.
АМЕ, ум.од.
РФС, ум.од.
АП, ум.од.

На початок

На кінець

X 1  m1

X 2  m2

174,5±1,69
75,6±1,63
54,4±1,32
116,5±2,06
73,2±1,82
69,4±1,89
205,5±3,51
0,39±0,02
2,39±0,10

174,4±1,73
76,2±1,68
58,6±1,30
121,7±2,08
77,8±1,80
64,5±1,90
196,2±3,48
0,43±0,02
2,56±0,11

t

p

0,05
0,15
2,22
1,77
1,80
1,83
1,88
1,43
1,13

>0,05
>0,05
<0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Таблиця 4.11
Зміна антропометричних і функціональних показників дзюдоїстівветеранів 56-60 років під впливом 3-разових тренувань в тижневому
мікроциклі протягом підготовчого періоду (n1= n2=12)
№

Показники

1
2
3
4

Довжина тіла, см
Маса тіла, кг
ЧСС у спокої, уд.хв-1
АТсист., мм.рт.ст.

На початок

На кінець

X 1  m1

X 2  m2

174,1±1,73
76,2±1,68
58,3±1,33
121,1±2,04

174,3±1,74
76,9±1,70
61,9±1,34
126,9±2,07

t

p

0,08
0,15
0,91
1,99

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
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Продовж. табл. 4.11
5
6
7
8
9

АТдіаст.,мм.рт.ст.
АНАМЕ, ум.од.
АМЕ, ум.од.
РФС, ум.од.
АП, ум.од.

76,1±1,77
68,7±1,82
199,6±3,33
0,40±0,02
2,59±0,12

81,66±1,81
63,0±1,80
192,1±3,26
0,48±0,03
3,12±0,11

2,17
2,23
1,61
2,22
3,31

<0,05
<0,05
>0,05
<0,05
<0,01

Дзюдоїсти старшої вікової групи (56-60 років) після 3-разових тренувань
у тижневому мікроцикли протягом підготовчого періоду отримали достовірні
зміни у показниках АТдіаст. (t=2,17; р<0,05), рівня фізичного стану (t=2,22;
р<0,05), АНАМЕ (t=2,23; р<0,05) та адаптаційного потенціалу (t=3,31; р<0,01).
Інші показники функціонального стану наближені до рівня достовірності, а
саме: ЧСС у спокої (t=1,91; р>0,05), АТсист. (t=1,99; р>0,05), АМЕ (t=1,61; р>0,05).
Отримані результати свідчать про суттєвий вплив 3-разових тренувань
на тиждень за підготовчий період на функціональні показники дзюдоїстівветеранів переважно 56-60 років, що дає змогу стверджувати про
недоцільність для них збільшення навантажень до 4-х і більше.
Тому у подальших наших дослідженнях зазначені вікові групи
спортсменів були виключені.
Проведений тренувальний

процес наступного року (2016 рік) з

використанням структури підготовки дзюдоїстів-ветеранів у підготовчому періоді
з застосуванням 4-разових тренувань на тиждень (табл. 4.2.) виявив позитивний
вплив на спортсменів вікових груп 30-34 та 35-39 років (табл. 4.12, 4.13).

Таблиця 4.12
Зміна антропометричних і функціональних показників дзюдоїстівветеранів 30-34 років під впливом 4-разових тренувань в тижневому
мікроциклі протягом підготовчого періоду (n1= n2=15)
№

Показники

1
2
3

Довжина тіла, см
Маса тіла, кг
ЧСС у спокої, уд.хв-1

На початок

На кінець

X 1  m1

X 2  m2

177,1±1,59
70,6±1,42
51,9±1,32

177,0±1,60
76,5±2,00
54,4±1,46

t

p

0,03
2,13
1,27

>0,05
<0,05
>0,05
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Продовж. табл. 4.12
4
5
6
7
8
9

АТсист., мм.рт.ст.
АТдіаст.,мм.рт.ст.
АНАМЕ, ум.од.
АМЕ, ум.од.
РФС, ум.од.
АП, ум.од.

112,1±3,21
69,7±1,60
67,7±1,73
210,4±4,71
0,42±0,03
2,26±0,18

115,7±3,26
72,9±1,68
70,8±1,68
216,5±4,86
0,36±0,05
2,13±0,17

0,79
1,38
1,29
0,90
1,43
0,52

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Таблиця 4.13
Зміна антропометричних і функціональних показників дзюдоїстівветеранів 35-39 років під впливом 4-разових тренувань в тижневому
мікроциклі протягом підготовчого періоду (n1= n2=15)
№

Показники

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Довжина тіла, см
Маса тіла, кг
ЧСС у спокої, уд.хв-1
АТсист., мм.рт.ст.
АТдіаст.,мм.рт.ст.
АНАМЕ, ум.од.
АМЕ, ум.од.
РФС, ум.од.
АП, ум.од.

На початок

На кінець

X 1  m1

X 2  m2

177,0±1,6
77,1±2,00
55,8±1,41
115,9±3,10
71,6±1,51
63,4±1,71
202,6±4,41
0,49±0,04
2,56±0,19

176,6±1,70
77,2±2,01
59,1±1,44
121,7±3,27
75,8±1,72
67,2±1,70
210,1±4,70
0,42±0,05
2,25±0,17

t

p

0,09
0,25
1,63
1,29
1,83
1,58
1,16
1,40
1,19

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

У дзюдоїстів-ветеранів 30-34 і 35-39 років після впровадження 4-х
разових тренувань в кінці підготовчого періоду підвищилися показники
метаболічної ємкості серця (на 3,1 і 3,8 ум. од АНАМЕ та на 6,1 і 7,8 ум.од.
АМЕ; p>0,05), а також рівня фізичного стану (на 0,6 і 0,7 ум.од. ; p>0,05) та
адаптаційного потенціалу (на 0,13 і 0,31 ум.од. ; p>0,05).
Зазначене свідчить про позитивний вплив використання 4-разових
тренувань в зазначених вікових групах.
Поряд з цим використання 4-х разових тренувань для дзюдоїстів 40-44
та 45-49 років має граничні з достовірністю показники (при t=2,15) у
більшості із нами використаних (табл. 4.14; 4.15).
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Таблиця 4.14
Зміна антропометричних і функціональних показників дзюдоїстівветеранів 40-44 років під впливом 4-разових тренувань в тижневому
мікроциклі протягом підготовчого періоду (n1= n2=14)
№

Показники

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Довжина тіла, см
Маса тіла, кг
ЧСС у спокої, уд.хв-1
АТсист., мм.рт.ст.
АТдіаст.,мм.рт.ст.
АНАМЕ, ум.од.
АМЕ, ум.од.
РФС, ум.од.
АП, ум.од.

На початок

На кінець

X 1  m1

X 2  m2

176,6±1,7
77,1±2,00
54,7±1,61
119,8±3,46
71,4±2,00
69,2±2,10
210,6±4,21
0,46±0,04
2,48±0,20

176,4±1,8
76,9±2,02
56,8±1,60
125,4±3,26
74,1±2,01
64,3±1,84
201,4±4,11
0,54±0,04
3,03±0,22

t

p

0,08
0,07
0,87
1,18
0,95
1,76
1,56
1,43
1,83

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Таблиця 4.15
Зміна антропометричних і функціональних показників дзюдоїстівветеранів 45-49 років під впливом 4-разових тренувань в тижневому
мікроциклі протягом підготовчого періоду (n1= n2=14)
№

Показники

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Довжина тіла, см
Маса тіла, кг
ЧСС у спокої, уд.хв-1
АТсист., мм.рт.ст.
АТдіаст.,мм.рт.ст.
АНАМЕ, ум.од.
АМЕ, ум.од.
РФС, ум.од.
АП, ум.од.

На початок

На кінець

X 1  m1

X 2  m2

176,3±1,80
76,8±2,01
55,3±1,62
122,6±3,18
72,4±1,96
68,3±2,08
208,5±4,14
0,47±0,03
2,49±0,21

176,2±1,81
77,1±2,01
59,7±1,64
130,9±3,21
77,5±1,98
62,6±1,81
198,1±4,08
0,58±0,04
3,08±0,23

t

p

0,06
0,11
1,91
1,84
1,83
2,07
1,80
2,20
1,90

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
>0,05
<0,05
>0,05

У віці 40-44 років під впливом навантажень, які були суттєвими,
погіршилися показники артеріального тиску (АТс ‒ t=1,18; АТд – t=0,95;
р>0,05), метаболічної ємкості серцевого м’яза (АНАМЕ ‒ t=1,76; АМЕ ‒
t=1,56; р>0,05) та рівня фізичного стану (t=1,83; р>0,05).
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У подальшому (вік 45-49 років) більшість показників погіршилися
після підготовчого періоду і знаходилися в межах t=1,80-2,07; р>0,05), що
свідчить про напругу у функціонуванні систем організму.
Наймолодші вікові групи (30-34 та 35-39 років) були долучені

до

подальшого дослідження (підготовчий період 2017 року), оскільки попередні
дослідження виявили невитрачений потенціал можливостей.
Підготовчий

період

з

5-разовими

тренуваннями

у

мікроциклі

здійснювався за схемою представленою у таблиці 4.3.
Проведені результати тестування на початку і в кінці дослідження
виявили суттєві (р<0,05) зміни, особливо у дзюдоїстів-ветеранів 35-39 років
у показниках збільшення ЧСС у спокої (на 3,9 уд.хв-1)та АМЕ (на 7,5 ум.од.),
в інших результатах зазначених груп зміни недостовірні (p>0,05), але деякі з
них мають граничні показники (t=1,67- 2,03) (табл. 4.16, 4.17).

Таблиця 4.16
Зміна антропометричних і функціональних показників дзюдоїстівветеранів 30-34 років під впливом 5-разових тренувань в тижневому
мікроциклі протягом підготовчого періоду (n1= n2=15)
№

Показники

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Довжина тіла, см
Маса тіла, кг
ЧСС у спокої, уд.хв-1
АТсист., мм.рт.ст.
АТдіаст.,мм.рт.ст.
АНАМЕ, ум.од.
АМЕ, ум.од.
РФС, ум.од.
АП, ум.од.

На початок

На кінець

X 1  m1

X 2  m2

169,3±1,74
73,4±1,80
52,6±1,31
112,0±3,16
70,8±1,82
71,8±1,72
217,1±4,56
0,38±0,03
2,14±0,14

169,1±1,73
73,0±1,79
56,0±1,36
119,9±3,21
75,2±1,86
56,9±1,68
206,4±4,50
0,42±0,03
2,43±0,17

t

p

0,21
0,25
1,80
1,75
1,69
2,03
1,67
0,95
1,32

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
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Таблиця 4.17
Зміна антропометричних і функціональних показників дзюдоїстівветеранів 35-39 років під впливом 5-разових тренувань в тижневому
мікроциклі протягом підготовчого періоду (n1= n2=15)
№

Показники

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Довжина тіла, см
Маса тіла, кг
ЧСС у спокої, уд.хв-1
АТсист., мм.рт.ст.
АТдіаст.,мм.рт.ст.
АНАМЕ, ум.од.
АМЕ, ум.од.
РФС, ум.од.
АП, ум.од.

На початок

На кінець

X 1  m1

X 2  m2

175,0±1,80
76,3±1,68
53,1±1,32
112,6±3,08
71,4±1,85
71,4±1,71
213,4±2,58
0,39±0,3
2,15±0,15

169,8±1,75
75,8±1,72
57,0±1,38
120,8±3,17
76,6±1,89
66,6±1,70
205,9±2,45
0,48±0,4
2,58±0,18

t

p

0,20
0,23
2,04
1,86
1,97
1,99
2,11
1,80
1,87

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
>0,05
>0,05

Таким чином, використання 5-ти разових тренувань на тиждень у
підготовчому періоді дзюдоїстів-ветеранів, одразу після виходу із спорту
вищих досягнень (30-34 та 35-39 років), є ефективним з метою підтримання
функціональної підготовленості, змагальної діяльності

та збереження

здоров’я.

4.3. Вплив різних режимів тренувань на прояв рухових якостей
дзюдоїстів після виходу із спорту вищих досягнень
Поряд з дослідженням впливу тренувань на морфо-функціональні
показники дзюдоїстів-ветеранів різних вікових груп нами визначався також
ефект використання 3-, 4- і 5-разових тренувань на рівень розвитку рухових
якостей у окремі вікові періоди.
Так, 3-разові тренування найбільш ефективними виявилися для
дзюдоїстів 45-49 років і старше, оскільки
позитивну динаміку зміни (табл. 4.18) в

вони дозволили отримати
показниках підтягування на
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поперечині, часу 10 підтягувань на поперечині, часі виконання 18-ти кидків
та серії кидків (р>0,05). Для інших вікових періодів 3-разові тренування не
достатні оскільки суттєвої динаміки для покращення результатів тестування
не отримано. У той же час 4-разові тренування негативно вплинули на прояв
спеціальних рухових якостей дзюдоїстів 45-49 років, результати яких на фоні
втоми погіршилися у підтягуванні на поперечині (t=2,50; р<0,05), часі 10-ти
підтягувань на поперечині

(t=1,70; р>0,05), часі виконання 18-ти кидків

(t=2,52; р<0,05) та серії кидків (t=1,89; р>0,05) (табл. 4.19).
Поряд з цим у вікових періодах 40-44 років і менше отримано
позитивний вплив 4-разових тренувань на тиждень. Підвищилися результати
у підтягуванні на поперечині (t=2,50; p<0,05), в інших тестах отримано
позитивну динаміку їх змін (p>0,05).
Використання 5-разових тренувань на тиждень у підготовчому періоді за
розробленою програмою суттєво вплинуло на прояв спеціальних силових якостей
дзюдоїстів 40-44 років (табл. 4.20). Достовірно

погіршилися показники

підтягування на поперечині (t=3,27; р<0,01), часу 10-ти підтягувань на поперечині
(t=2,68; р<0,05), часу виконання 18-ти кидків (t=2,23; р<0,05) та серії кидків
(t=2,23; р<0,05). Поряд з цим дзюдоїсти 30-34 і 35-39 років мають позитивну
динаміку покращення результатів (р>0,05), що свідчить про ефективність
застосування 5-ти разових тренувань на тиждень у зазначені вікові періоди.
Таким

чином,

отримані

результати

свідчать

про

необхідність

використання тренувальних навантажень відповідно до віку спортсменів, а
саме: для дзюдоїстів 30-34 та 35-39 років доцільно використовувати 5-разові
тренувальні заняття
програмою,

на тиждень за розробленою експериментальною

для спортсменів-ветеранів 40-44 років – 4 тренування, а

дзюдоїстів 45-49 і старше – 3 тренування на тиждень.
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Таблиця 4.18
Вплив 3-разових тренувальних занять на тиждень протягом підготовчого періоду на показники швидкісносилових якостей дзюдоїстів різних вікових груп
Тести
1. Підтягування на
поперечині, к-ть разів
2. Час 10-ти підтягувань на
поперечині, с
3. Час виконання 18-ти
кидків, с
4. Серія кидків, к-ть разів

30-34 (n=14)
до
після
t; р
до
після
t; р
до
після
t; р
до
після
t; р

Вік, роки
35-39 (n=12)
40-44 (n=12)

45-49 (n=12)

X 1  m1

X 2  m2

X 3  m3

X 4  m4

22,2±0,41
21,7±0,39
t=0,89; р>0,05
9,7±0,27
9,8±0,28
t=0,26; р>0,05
38,6±0,92
38,5±0,92
t=0,10; р>0,05
4,06±0,32
4,01±0,30
t=0,50; р>0,05

21,4±0,40
22,3±0,42
t=1,55; р>0,05
9,6±0,26
9,9±0,28
t=0,79; р>0,05
38,4±0,86
38,2±0,88
t=0,16; р>0,05
4,04±0,30
4,05±0,29
t=0,02; р>0,05

20,2±0,38
20,6±0,39
t=0,74; р>0,05
9,5±0,25
9,3±0,24
t=0,57; р>0,05
39,1±0,82
39,8±0,80
t=0,26; р>0,05
3,89±0,28
3,82±0,26
t=0,18; р>0,05

18,6±0,32
19,1±0,33
t=1,09; р>0,05
9,0±0,24
8,8±0,22
t=0,33; р>0,05
42,8±0,88
42,3±0,86
t=0,41; р>0,05
3,54±0,25
3,66±0,27
t=0,32; р>0,05
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Таблиця 4.19
Вплив 4-разових тренувальних занять на тиждень протягом підготовчого періоду на показники
швидкісно-силових якостей дзюдоїстів різних вікових груп
Тести
1. Підтягування на
поперечині, к-ть разів
2. Час 10-ти підтягувань на
поперечині, с
3. Час виконання 18-ти
кидків, с
4. Серія кидків, к-ть разів

30-34 (n=14)
до
після
t; р
до
після
t; р
до
після
t; р
до
після
t; р

Вік, роки
35-39 (n=12)
40-44 (n=12)

45-49 (n=12)

X 1  m1

X 2  m2

X 3  m3

X 4  m4

22,3±0,40
22,8±0,38
t=0,91; р>0,05
9,8±0,27
9,9±0,28
t=0,26; р>0,05
38,4±0,86
38,6±0,87
t=0,16; р>0,05
4,05±0,11
4,01±0,10
t=0,27; р>0,05

21,6±0,37
21,9±0,38
t=0,78; р>0,05
9,7±0,27
9,8±0,28
t=0,26; р>0,05
38,6±0,81
38,8±0,89
t=0,15; р>0,05
4,04±0,09
4,02±0,08
t=0,17; р>0,05

19,2±0,28
20,2±0,29
t=2,50; р<0,05
9,6±0,26
9,9±0,27
t=0,81; р>0,05
39,2±0,81
38,6±0,80
t=0,53; р>0,05
3,80±0,08
3,98±0,10
t=0,57; р>0,05

18,8±0,32
17,7±0,31
t=2,50; р<0,05
9,4±0,25
8,8±0,24
t=1,77; р>0,05
42,5±0,93
45,8±0,92
t=2,52; р<0,05
3,60±0,07
3,43±0,06
t=1,89; р>0,05
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Таблиця 4.20
Вплив 5-разових тренувальних занять на тиждень протягом підготовчого періоду на показники швидкісносилових якостей дзюдоїстів різних вікових груп
Тести
1. Підтягування на
поперечині, к-ть разів
2. Час 10-ти підтягувань на
поперечині, с
3. Час виконання 18-ти
кидків, с
4. Серія кидків, к-ть разів

до
після
t; р
до
після
t; р
до
після
t; р
до
після
t; р

30-34 (n=14)

Вік, роки
35-39 (n=12)

40-44 (n=12)

X 1  m1

X 2  m2

X 3  m3

22,3±0,38
23,6±0,41
t=2,32; р<0,05
9,8±0,26
9,4±0,25
t=1,11; р>0,05
38,5±0,84
38,1±0,67
t=0,56; р>0,05
4,03±0,11
4,06±0,10
t=0,20; р>0,05

21,7±0,39
22,8±0,40
t=1,96; р>0,05
9,9±0,27
9,6±0,25
t=0,83; р>0,05
38,6±0,85
38,3±0,84
t=0,25; р>0,05
4,02±0,09
4,06±0,10
t=0,30; р>0,05

20,9±0,38
19,2±0,36
t=3,27; р<0,01
10,2±0,28
113±0,30
t=2,68; р<0,05
41,0±0,91
43,9±0,93
t=2,23; р<0,05
3,92±0,07
3,71±0,06
t=2,33; р<0,05
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4.4. Індивідуалізація техніко-тактичної підготовки дзюдоїстівветеранів
Техніко-тактична майстерність дзюдоїстів-ветеранів тісно пов’язана з
технічною,

фізичною

та

вольовою

підготовленістю.

Чим

вище

і

різноманітніше технічна майстерність дзюдоїста-ветерана, тим з більшого
числа різних вихідних положень він здатний виконувати свої улюблені
прийоми, тим легше йому вибрати сприятливий момент для атаки і тим
ширше його творчі можливості, різноманітніша тактика [4, 11, 15].
Тактичні
фізичними

можливості

здібностями.

дзюдоїста-ветерана

Високий

рівень

визначаються

розвитку

і

його

швидкості,

сили,

спритності, витривалості дозволяють спортсмену обирати найбільш вигідні
шляхи для досягнення перемоги. Той, у кого добре розвинені спритність і
швидкість, може постійно загострювати сутичку, атакувати противника
спуртами, що складаються з серії технічних і тактичних дій, широко
користуватися переслідуванням і т.п. [21].
У ветеранському дзюдо важко відокремити техніку від тактики.
Відомості про прийом з самого початку доповнюються даними про те, як і
коли краще його застосовувати. Удосконалення тактики має на меті виробити
у дзюдоїстів-ветеранів вміння і навички раціональної побудови і здійснення
плану власних дій у ході двобою в залежності від існуючого рівня розвитку
рухових якостей і техніки виконання прийомів в залежності від їх показників.
Сутність тактики проведення технічних дій у дзюдо полягає в
підготовці умов для проведення прийому. Велика частина дій дзюдоїставетерана, що атакує, з підготовки таких умов спрямована на зниження
стійкості пози суперника в певному напрямку. До таких тактичних прийомів
відносяться сковування, загроза, виклик, повторна атака і ін. Крім того,
зниження

стійкості

пози

або

ослаблення

уваги

до

її

збереження

спостерігаються у швидкоплинних ситуаціях двобою при переходах від
одного прийому до іншого [31]. Фахівці [197] в даний час приділяють велику
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увагу розробці так званих тактико-технічних комплексів, де можливість
провести прийом створена виконанням попереднього прийому. Такі серії
прийомів можуть бути закінчені на одній з ланок загального ланцюга. У
цьому випадку останній прийом слід вважати завершальним, а всі попередні
прийоми даної серії є ті, що підготовлюють [182].
Особливою частиною тактики проведення технічних дій дзюдоїстомветераном слід вважати метод, коли з положення одного захоплення є
можливість провести різні прийоми в різних напрямках (звичайно, можуть
бути випадки комбінованого застосування тактико-технічних комплексів і
зазначеного методу) [133].
Методика удосконалення тактико-технічних комплексів ґрунтується на
відпрацюванні дзюдоїстом-ветераном окремо всіх прийомів даної серії, після
чого ці прийоми відпрацьовуються по два, по три і т.д. Мета відпрацювання
кожного з’єднання між прийомами полягає в тому, щоб суперник
застосовував захист, що створює зручну ситуацію для застосування одного з
прийомів даної серії. Перехід від одного прийому до іншого може бути як без
зміни, так і зі зміною захоплення. Кожен наступний прийом тактикотехнічних комплексів повинен виконуватися в певний момент захисної дії
суперника. Тому в ході відпрацювання техніки спортсмени в ролі суперників
і тих, хто атакує, повинні взаємно сприяти тому, щоб виконання дзюдоїстомветераном двох або серії прийомів було вдалим [14].
Роль підготовчого прийому в основному покладається на один із
прийомів, однак більша варіативність використання з цією метою інших
прийомів також впливає на дезорієнтацію суперника [183].
Тільки знання прийомів і хорошого розвитку фізичних здібностей
дзюдоїста-ветерана недостатньо. Дуже важливо, щоб сила, витривалість та
інші якості, а також уміння виконувати прийоми техніки дзюдоїста-ветерана
були спрямовані на досягнення певної мети у двобою [186].
Коли елементи техніки цілеспрямовано застосовуються дзюдоїстомветераном у двобою, то вони стають елементами тактики, а вміння
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застосовувати

їх

у

сутичці

характеризує

його

тактико-технічну

підготовленість [148]. Тому для удосконалення тактики ведення двобою
дзюдоїста-ветерана необхідно самим обирати тактику виконання завдання і,
судячи по кінцевому результату, внести необхідні корективи, зберігаючи і
закріплюючи цінні індивідуальні особливості виконання, які можуть
проявитися

в

таких

випадках.

Надалі

тактичні

завдання

можуть

ускладнюватися (провести певний прийом в зазначений час після початку
сутички в певній частині татамі і т. п.). Причому всі ці дії можна виконувати
тоді, коли суперник не знає тактичного плану, і навіть тоді, коли він знає цей
план.
У тактиці участі у змаганнях виявляються всі здібності, вміння,
навички і досвід дзюдоїстів-ветеранів. Цей розділ тактики дзюдо враховує
програму майбутніх змагань. На основі її будуються тижневі тренувальні
цикли дзюдоїстів-ветеранів на останньому етапі підготовки; враховуються
особливості підготовки суперників і т.д. [23].
Процес індивідуальної підготовки дзюдоїстів-ветеранів починається на
етапі спортивного вдосконалення, коли в цьому віці, як правило, вже
сформувалися індивідуальні пропорції тіла і проявилася схильність до
рухової асиметрії [12]. Весь період базової технічної та видів базової технікотактичної підготовки є загальноосвітнім, необхідним як в інтересах
стратегічної спортивної підготовки, так і в інтересах всебічного фізичного
розвитку дзюдоїстів-ветеранів. Етап спортивного вдосконалення включає в
себе

індивідуально-групову

техніко-тактичну,

індивідуально-групову

тактико-технічну та індивідуально-групову тактичну підготовку дзюдоїставетерана [15]. У цей період на тренуванні всі дзюдоїсти-ветерани повинні
проходити одну тему, але кожен вирішує проблему своїм шляхом. Зміст всіх
можливих шляхів було пройдено на етапах базової підготовки, коли кожен
дзюдоїст-ветеран,

незалежно

від

своїх

особливостей,

повинен

був

опановувати обов’язковою програмою. Причому індивідуальність буде
проявлятися, насамперед: у асиметричності техніко-тактичного арсеналу;
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прихильності

техніко-тактичного

арсеналу

до

власних

соматичних

особливостей, особливо до пропорцій тіла дзюдоїста-ветерана ; прихильності
тактики боротьби до морфо-функціональних задатків [175].
У той же час, надмірне захоплення фізичною підготовкою у
ветеранському дзюдо є спробою компенсувати недоліки в техніко-тактичній
підготовленості і наслідком психологічної невпевненості дзюдоїста-ветерана.
При

аналізі

тренувальної

діяльності

було

виявлено,

що

для

ефективного виконання техніко-тактичних дій дзюдоїстам-ветеранам [13]
необхідно враховувати: індивідуальні пропорції, тенденцію в техніці
змагання, швидкість виконання прийомів, зміни напряму в атакуючих діях
при виконанні комбінацій.
У зв’язку з цим дзюдоїстам-ветеранам з низькою швидкістю
різноспрямованого руху доцільно використовувати повторні або посилені
кидки замість різноспрямованих підготовок або комбінацій.
Обсяг змагальної техніки дзюдоїстів-ветеранів також визначається і
тактикою ведення двобою. Залежно від рангу змагань і відповідальності
спортсмени застосовують, як правило, тільки ті прийоми, які повинні, на їх
думку, давати стовідсотковий результат. З метою зниження ризику і
досягнення переваги застосовуються ті прийоми, які у разі нереалізації не
служать причиною поразки. Тобто, вибираються технічні дії, які можуть
принести успіх при мінімальному ризику, а також виконуються красиво і
естетично, що також оцінюється суддями в дзюдо, приносячи додаткові бали.
На сучасному етапі технічний арсенал дзюдо дуже багатий і різноманітний.
Але на змаганнях одні прийоми виконуються частіше, чим інші, одні технічні
дії ефективніші, інші – ні. [102].
Для формування оптимального індивідуального технічного арсеналу
дзюдоїстів-ветеранів нами були визначені найбільш значимі чинники, що
дозволяють індивідуалізувати техніко-тактичні дії дзюдоїстів-ветеранів на
етапі виходу зі спорту вищих досягнень. Це дозволило виявити недоліки у
технічному арсеналі дзюдоїстів-ветеранів та визначити, які чинники
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сприяють формуванню технічного арсеналу дзюдоїстів-ветеранів [148].
Аналіз технічного арсеналу сучасної змагальної діяльності кваліфікованих
дзюдоїстів-ветеранів, який був отриманий у результаті відеоаналізу, дозволив
нам

виділити

15

основних

технічних

дій,

які

найбільш

часто

використовуються. Сім з них з високою ефективністю використовують в
змагальних двобоях. Техніка кидків – Nage Waza 4 КЮ (помаранчевий пояс);
техніка 5 КЮ (жовтий пояс); техніка 2 КЮ (синій пояс); техніка 1 КЮ
(коричневий пояс).
У таблиці 4.21 наведено перелік змагальної техніки у діючих
спортсменів і дзюдоїстів-ветеранів.
Таблиця 4.21
Перелік змагальної техніки у діючих спортсменів і дзюдоїстів-ветеранів
Діючі спортсмени (n = 52)
Harai-goshi, hane-makikomi (підхват
під одну, дві ноги, підхват голенню);
Uchimata (підхват зсередини)
Seoi-nage, ippon-seoi-nage (кидок
через спину)
O-uchi-gari (зачеп з середини)
Uchiki-taoshi, o-soto-otoshi (задня
підніжка)
Uchimata-sukashi (контрприйом на
підхват зсередини)
Tai-otoshi, yki-waza (передня
підніжка)
Tani-otoshi (посадка під дві ноги)

Ветерани-дзюдо (n = 47)
De-ashi-barai (бокова підсічка під
виставлену ногу); O-uchi-gari (зачеп
зсередини)
O-uchi-gari (зачеп зсередини)
Tani-otoshi (посадка під дві ноги);
Yoko-otoshi (бокова посадка «бічек»)
Tomoe-nage (кидок упором стопою в
живіт);
O-soto-otosі (зачеп за однойменну
ногу ззовні)
Sumі-gaeshі (кидок підсадом голенню
сидячи)
O-soto-gari (відхват); Uchіmatasukashі (контрприйом на підхват
зсередини)

Нами було також проведене порівняння показників різноманітності
результативної техніки змагання переможців і призерів Олімпіад (діючих
спортсменів) у порівнянні з ветеранами-дзюдо. Порівняння показників
різноманітності результативної техніки змагання переможців і призерів
Олімпіад (діючих спортсменів) у порівнянні з ветеранами дзюдо визначило,
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що найбільш ефективні прийоми діючих спортсменів – це підхоплення,
кидки через спину і скручування, у той час як дзюдоїсти-ветерани домагалися
переваги за допомогою кидків підсіканням і зачепом, використовували інші,
більш простіші, прийоми з мінімальною амплітудою.
Переконливу перевагу мали «діючи спортсмени» в ефективності
використання кидка підхопленням та інших більш складних за структурою
кидки.
4.4.1.

Корекція

дзюдоїстів-ветеранів

техніко-тактичної
під

час

підготовленості

тренувальних

занять

для

успішності змагальної діяльності. Змагальна діяльність дзюдоїставетерана є результатом усієї тієї роботи, яку виконали спортсмен і тренер в
підготовчий період. При цьому успішність змагальної діяльності дзюдоїставетерана багато в чому залежить від правильності побудови процесу
індивідуальної технічної підготовки спортсмена на усіх етапах його
багаторічного тренувального процесу. Від процесу ставлення коронного
прийому тісно залежить ефективність змагальної діяльності дзюдоїставетерана [83].
Відомі учені в області єдиноборств Г. М. Арзютов [21], С. С. Єрмаков
[74], Г. П. Пархомович [128], Г. С. Туманян [187], Ю. О. Шуліка та ін. [199]
вважають, що фізична, психічна підготовка борців проявляється в їх
технічних діях, від міри, вдосконалення яких залежить успіх спортсменів в
змаганнях.
Сучасний рівень розвитку спортивної боротьби такий, що тільки
комбінаційний

стиль

ведення

поєдинку,

заснований

на

широкому

використанні складних техніко-тактичних дій (СТТД), може привести до
успіху. Перемоги за рахунок одного – двох, нехай доведених до вищого рівня
майстерності, коронних прийомів можливі, але не гарантують стабільних
результатів, особливо при зустрічі рівних висококваліфікованих дзюдоїстів.
Тому,

вдосконалення

змагальної

діяльності

борців

має

бути
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спрямоване, в першу чергу, на:
– вдосконалення умінь нав’язувати свою манеру (стиль) ведення
поєдинку;
– наполегливу реалізацію свого тактичного плану;
– розпізнавання манери (стилю) ведення поєдинку суперника, його
сильних і слабких сторін;
– протиставлення суперникові свого тактичного плану, спрямованого
на нейтралізацію його сильних і використання слабких сторін;
– формування тактичного арсеналу, в максимальній мірі адекватного
стилю змагальної діяльності спортсмена.
Необхідно відмітити, що найбільш виразно індивідуальний стиль
спортивної діяльності проявляються в реальних умовах відповідальних
змагань. При

цьому формування індивідуального стилю змагальної

діяльності, що не відповідає типологічним властивостям нервової системи
спортсменів, чинить негативний вплив на підтримання майстерності
дзюдоїстів-ветеранів.
Таким чином, індивідуальний стиль боротьби багато в чому
визначається типологічними властивостями нервової системи спортсменів.
Стиль ведення боротьби дзюдоїстів-ветеранів з різною враженістю сили
нервових процесів має свої специфічні характеристики, які, проте, не слід
розглядати з позицій так званого оціночного підходу, згідно з яким один з
полюсів якої-небудь властивості розглядається як позитивний, інший – як
негативний. Кожному стилю змагальної діяльності дзюдоїста-ветерана
відповідає конкретний набір техніко-тактичних дій і певне співвідношення
провідних і відстаючих фізичних якостей.
Слід зазначити, що не стільки тип вищої нервової діяльності або якийсь
конкретний стиль визначає можливість досягнення високих спортивних
результатів,

скільки

формування

стилю

змагальної

діяльності,

що

найбільшою мірою відповідає індивідуальним особливостям дзюдоїставетерана [61]. Доказом цьому служать численні приклади змагань дзюдоїстів-
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ветеранів самого вищого рівня (чемпіонати країни, Європи і світу).
Тому для вивчення проблеми формування і прояву індивідуального
стилю діяльності в спортивних єдиноборствах необхідно досліджувати:
– психофізіологічні властивості спортсмена як передумови розвитку
спеціальних здібностей і біологічного «ядра» індивідуального стилю
діяльності [63];
– спеціальні здібності спортсменів, які проявляються у високому рівні
розвитку референтних (значущих) фізичних і психічних якостей [94];
– тактичну діяльність спортсмена, що проявляється у своєрідному стилі
рішення оперативних завдань і манері (стилі) змагальної діяльності. При
цьому

необхідно

виявити

структурні

особливості

і

механізми

індивідуального стилю діяльності, а також чинники його формування.
Способи тактичної підготовки в ході змагального протиборства дзюдоїстівветеранів можуть застосовуватися як свідомо, так і несвідомо. Як правило,
борець віддає перевагу конкретним способам, які складають стійку, типову
саме для нього структуру техніко-тактичних дій [88].
Дослідження,

які

здійснили

в

спортивних

єдиноборствах

Г. М. Арзютов [22], К.В. Ананченко [4] переконливо доводять, що однією з
найбільш важливих умов досягнення найвищого для даного спортсмена рівня
майстерності

і

ефективність

в

обраному

виді

спорту

являється

індивідуалізація процесу підготовки відповідно до його манери ведення
змагального

поєдинку.

Індивідуальна

манера

або

стиль

діяльності

визначається комплексом морфологічних, фізичних, психічних якостей і
проявляється в різній поведінці спортсменів на змаганнях, в різній тактиці, в
певних прийомах, вибраних для ведення поєдинку, в специфічності цих
прийомів. Багато відомих учених (В. М. Платонов [159], О.В. Єганов та ін.
[69], Г. С. Туманян

[187] та ін.) також вважають, що підготовка борців

повинна будуватися з урахуванням манери ведення двобою, тобто залежно
від схильності до темпу («темповик»), силового єдиноборства («силовик»),
або техніко-тактичного обґрунтування («гравець»). Відсутність конкретних
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рекомендацій з підготовки дзюдоїстів-ветеранів різних стилів ведення
змагального поєдинку веде до того, що кожен борець знаходить свій
індивідуальний стиль ведення двобою, як правило, методом проб і помилок,
тобто стихійно.
На основі аналізу змагальної діяльності 21 дзюдоїста-ветерана,
опитування тренерів і спортсменів нами виявлено, що борці ігрової манери
ведення поєдинку відрізняються умінням експромтом проводити атакуючі дії
з урахуванням особливостей ситуації, що склалася, використовувати
помилки суперника, зосереджуючись на зустрічних і

відповідних

контратаках. Тому для вдосконалення змагальної майстерності дзюдоїстамветеранам необхідно:
– постійне поповнення арсеналу техніко-тактичних дій в залежності від
фізичних якостей;
– вдосконалення здатності творчо, оригінально діяти в різних
ситуаціях, що виникають в ході поєдинку;
– поліпшення тактики боротьби за рахунок проведення сутичок
за завданням;
– вдосконалення уміння проводити атакуючі дії комбінаційно,
використовуючи різні способи тактичної підготовки : виклик, подвійний
обман, зворотний виклик, повторна атака.
Таким чином, очевидно, що підготовка дзюдоїста-ветерана повинна
будуватися з урахуванням манери ведення двобою, тобто залежно від
схильності до темпу («темповик»), силового єдиноборства («силовик») або
техніко-тактичного обґрунтування («гравець»). Відсутність конкретних
рекомендацій з підготовки дзюдоїстів-ветеранів різних стилів ведення
змагального поєдинку веде до того, що кожен борець знаходить свій
індивідуальний почерк ведення двобою, як правило, методом
помилок.

проб і
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4.5.

Використання

нормобаричної

гіпоксії

чинників

у

передзмагальній підготовці борців-дзюдоїстів при виході із спорту вищих
досягнень
Сучасний професіоналізм в спорті викликає безліч проблем, однією з
яких є значне продовження спортивної діяльності. Незважаючи на
встановлені фактори зниження фізичної працездатності та змагальної
продуктивності вчені багатьох країн намагаються знайти засоби оптимізації
тренувального процесу для продовження змагальної діяльності спортсменів
[216, 226, 227, 233].
Тренувальний процес спортсменів після закінчення виступів на
вищому рівні передбачає поступове зниження фізичних навантажень, але у
той же час здійснюється підготовка до участі у змаганнях, враховуючи не
нанесення шкоди організму. У зв’язку з цим, фізичні навантаження не мають
зростати, тому одним із чинників позатренувального впливу є використання
інтервального гіпоксичного тренування у передзмагальній підготовці.
В даний час в тренувальному процесі широко застосовується
нормобарична гіпоксія впливу, яка є одним з ефективних засобів підвищення
специфічної працездатності.
В дослідженні [217] показано, що підвищення ефективності адаптації
функціональних систем внаслідок чергування гіпоксичних і нормобаричних
навантажень призводить до мінімуму шкідливі ефекти при хронічній гіпоксії.
Також доведено [8, 208, 234], що значне підвищення адаптаційних
можливостей організму пов’язане зі збереженням біохімічної рівноваги.
Представлені

дослідження

є

перспективними

для

впровадження

в

тренувальний процес гіпоксичних впливів дзюдоїстів та визначають
об’єктивні показники підвищення спеціальної тренованості.
Адаптації систем організму до умов нормобаричної гіпоксії є складною
інтегральною
міжсистемні

реакцією,

в

перестроювання

якій

виявляються

організму,

що

внутрішньо-системні
обумовлює

і

спеціальну
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працездатність дзюдоїстів [161, 207].
Наші

дослідження

підтверджують

зазначене

положення

про

оптимізацію тренувального процесу дзюдоїстів під впливом нормобаричної
інтервальної гіпоксії. Після десятого сеансу головними факторами адаптації
до впливу гіпоксії є хвилинний об’єм дихання (ХОД), коефіцієнт
використання кисню (КВО2), загальний час зворотного дихання (Т2хв).
Встановлено, що з підвищенням віку спортсменів значно знижується
фізична

підготовленість,

рівень

функціонального

стану

організму

спортсменів [151, 160, 174, 235], що викликає особливу необхідність
удосконалювати
діяльності.

тренувальний

Раціональність

процес

для

тренувального

продовження

процесу

спортивної

дозволяє

успішно

використовувати адаптаційні резерви організму, не застосовуючи граничних
навантажень, однак, зберігати високоефективну змагальну діяльність [159].
Таким чином, незважаючи на величезні навантаження сучасного спорту,
найгострішу конкуренцію в найбільших міжнародних змаганнях багато
спортсменів віку виступають на найвищому рівні.
Сучасними дослідженнями доведено, що підвищення ефективності
тренувального процесу здійснюється при наявності системного підходу [204].
Дослідження літературних джерел свідчать, що система підготовки в
спортивних єдиноборствах базується на суб’єктивних підходах, ніж на
об’єктивних інформаційних даних про функціональні системи організму і
рівні спеціальної підготовленості спортсменів [213].
Сучасний рівень розвитку дзюдо пред’являє високі вимоги до рівня
фізичних якостей і функціональних можливостей, які здійснюються в
гіпоксичних умовах.
Рухова діяльність дзюдоїстів характеризується великою варіативністю
технічних прийомів, які виконуються при постійній зміні ситуації в
статичному і динамічному режимах [204, 205].
Змагальна діяльність дзюдоїстів здійснюється безперервно и становить
70-150 с, яка забезпечується анаеробною продуктивністю під впливом
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складних (обмежена кількість О2 під час виконання спеціальних прийомів
боротьби) гіпоксичних зрушень в організації спортсмена, що потребує
підвищення рівня анаеробної працездатності [205].
Тому, одним із засобів впливу на киснево-транспортну систему є
застосування інтервального гіпоксичного тренування (ІГТ).
Форми

підготовки

спортсменів

з

використанням

додаткового

гіпоксичного фактора поділяють (Платонов В.М., 2015) на дві групи:
природне гіпоксичне тренування (тренування в гірських умовах) і штучне
гіпоксичне тренування (тренування на рівні моря з використанням
спеціальних споруджень, обладнання або методичних прийомів, що
забезпечують наявність додаткового гіпоксичного фактора). Саме другому
фактору в останні роки приділяється багато уваги, одним із яких є метод
зворотного дихання в замкнутому просторі (мішок Дугласа об’ємом 20 л).
Враховуючи те, що об’єктивних даних про технології гіпоксичної
підготовки дзюдоїстів та роль оптимізації гіпоксичного впливу недостатньо
визначило проведення досліджень.
У дослідженнях взяли участь спортсмени-дзюдоїсти середньо-вагової
групи (73-78 кг) у віці 35-39 років. Рівень підготовленості відповідав майстру
спорту і майстру спорту міжнародного класу. Всього взяло участь 18
спортсменів.
Дослідження мали на меті впровадження методики гіпоксичного
тренування на підставі матеріалів дослідження Колчинської А.З. та ін. [91],
яка включала метод зворотного дихання в замкнутому просторі (мішок
Дугласа об’ємом 20 л). Сеанс складався з 10 серій повторного дихання,
кожна з яких тривала до самостійного припинення дихання по самопочуттю.
Повітря зібране в мішку Дугласа пропускалося через газовий годинник і
визначалися

показники

серцево-судинної

і

дихальної

систем.

Курс

гіпоксичного нормобаричного тренування складався з 10 сеансів, які
проводилися по 10 серій з 15 с перервами в кінці кожного тренувального
заняття.
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Другим завданням було колове тренування, що включає 10 вправ, які
виконувалися в максимальному темпі тривалістю 15 с. Перехід від однієї
вправи до іншої проходив без відпочинку. Колове тренування включало такі
вправи: згинання й розгинання рук на брусах; підвороти з амортизованим
джгутом; стрибки через лавку; жим штанги лежачи під кутом, вузьким
хватом (40% максимальної ваги); присідання (40% максимальної ваги); жим
штанги лежачи (40% максимальної ваги); підіймання тулуба з положення,
сидячи на лавці; підтягування на поперечині; гіперекстензія, вправа для
м’язів спини; застрибування на тумбочку 0,5 метри.
Узагальнення досліджуваних характеристик оцінювалося середньою
арифметичною

величиною,

стандартним

відхиленням

та

середньоарифметичною похибкою. Відмінності між середніми значеннями
було встановлено за t-критерієм Стьюдента, оцінка статистичних гіпотез
здійснювалася на підставі 5% значущості. Для статистичної обробки даних
використовували ліцензійну програму Microsoft Excel (2010). Статистичний
аналіз отриманих результатів проведено з урахуванням рекомендацій щодо
використання таблиць Microsoft Excel для аналізу комп’ютерних даних.
Результати дослідження представлені в публікації [234].
Для встановлення ролі гіпоксичного тренування в підвищенні
анаеробної продуктивності застосовувався метод множинного регресійного
аналізу, що дає можливість визначити роль кожного фактора в адаптаційний
механізм, а також в показниках змагальної діяльності.
При проведенні досліджень зворотного дихання фіксувалася його
тривалість в кожній серії. Встановлена лінійна залежність між показниками
тривалості дихання, збільшення FeСО2 і зменшення FeО2 в повітрі, що
видихається (табл. 4.22).
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Таблиця 4.22
Показники киснево-транспортної системи дзюдоїстів на початку гіпоксичного тренування (n=18), X  m
Показники
Сеанси
повторного
дихання

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Т,
хв

FeCO2,
%

FeO2,
%

ДО,
л

ЧД,
к-ть за хв

7,50±0,03
7,30±0,07
5,65±0,03
4,12±0,06
3,10±0,02
2,62±0,01
2,20±0,03
1,85±0,03
1,75±0,03
0,70±0,04

2,80±0,02
5,21±0,01
9,45±0,02
6,11±0,03
6,30±0,01
6,71±0,02
7,28±0,02
7,48±0,01
7,80±0,01
7,92±0,02

190,3±0,07
17,21±0,04
15,12±0,01
14,11±0,04
13,81±0,01
13,85±0,04
12,98±0,08
11,95±0,08
11,25±0,03
10,83±0,06

0,66±0,01
0,62±0,03
0,63±0,07
0,60±0,03
0,56±0,01
0,68±0,08
0,62±0,04
0,58±0,05
0,54±0,07
0,55±0,04

12,50±0,09
19,30±0,08
19,85±0,04
18,80±0,04
17,20±0,03
19,81±0,04
20,88±0,07
28,31±0,04
28,30±0,05
29,75±0,07

ХОД,
л/хв

ЧСС,
к-ть за хв

КВО2,
мл/хв

8,64±0,02 65,00±0,70 32,30±1,40
9,89±0,01
71±0,78
33,72±0,91
10,97±0,03 71,21±0,17 33,30±0,70
11,40±0,05 70,05±0,91 31,40±0,04
12,38±0,07 74,31±1,11 29,71±1,10
11,55±0,03 82,51±1,03 30,41±0,71
12,75±0,02 94,53±1,01 29,11±0,91
13,45±0,05 109,15±1,41 26,61±0,75
13,68±0,07 115,00±1,121 27,37±0,09
14,15±0,06 117,55±1,35 26±1,05

Умовні позначення: Тхв – тривалість зворотного дихання в першому сеансі; ЧД – частота дихання; ДО – дихальний
об’єм; ЧСС – частота серцевих скорочень; ХОД – хвилинний об’єм дихання; КВО2 – коефіцієнт використання кисню; FeCO2 –
концентрація вуглекислого газу в повітрі, що видихається; FeO2 – концентрація кисню в повітрі, що видихається.
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Аналіз результатів гіпоксичних впливів свідчить про значну зміну
показників киснево-транспортної системи вже після першого сеансу.
Загальний час дихання в замкнутому просторі склав 37,69 хвилин.
Спостерігається підвищення дихальної функції у зв’язку з підвищенням
гипоксического впливу. Це викликано насамперед підвищенням FeСО2 в
повітрі, що видихається на 28,4% і зниженням FeО2 на 89,4%. Збільшення
вентиляції легень (ХОД) на 25% відбулося за рахунок збільшення частоти
дихання (ЧД) на 22,8%. Значно підвищилася функція кровопостачання. Так,
частота серцевих скорочень (ЧСС) підвищилася на 20,0% а коефіцієнт
використання кисню (КВО2) знизився на 18,8%.
Для визначення механізмів адаптації в забезпеченні максимальної
анаеробної продуктивності застосовувався метод регресійного аналізу,
який визначає роль кожного фактора

у забезпеченні гіпоксичної

продуктивності.
Математичні моделі регресійного аналізу показують взаємодію
міжсистемних і внутрішньосистемних зв’язків у регуляції тривалості
зворотного дихання (формула 4.1) [234].
Т1хв=3,75ЧД+5,87ДО+2,19ЧСС+2,78ХОД–1,25КВО2+0,93FeCO2+3,05FeO2 (4.1)

де Т1хв – тривалість зворотного дихання в першому сеансі; ЧД – частота
дихання; ДО – дихальний об’єм; ЧСС – частота серцевих скорочень; ХОД –
хвилинний об’єм дихання; КВО2 – коефіцієнт використання кисню; FeCO2 –
концентрація вуглекислого газу в повітрі, що видихається; FeO2 –
концентрація кисню в повітрі, що видихається.
Рівняння множинної регресії визначило головним фактором у
забезпеченні термінової адаптації до умов гіпоксії є частота дихання,
дихальний обсяг і частота серцевих скорочень. Це підтверджує рівняння
зворотної покрокової регресії (формула 4.2).
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Т1хв=7,58ЧД+4,57ДО+3,75ЧСС

(4.2)

де Т1хв – тривалість зворотного дихання в першому сеансі; ЧД – частота
дихання; ДО – дихальний об’єм; ЧСС – частота серцевих скорочень.
Таким чином, механізм термінової адаптації лімітується рівнем
функціональних можливостей системи дихання і кровообігу.
В процесі експерименту після десятої серії зворотного дихання в
замкнутому просторі адаптаційні реакції до гіпоксичних впливів змінилися.
Рівняння

множинної

регресії

має

такий

вигляд

взаємозв’язку,

що

забезпечують чинники (формула 4.3).
Т2хв=6,32КВО2+5,48FeO2+3,12ЧД+2,85ХОД+2,58ДО–2,81ЧСС+3,15FeCO2 (4.3)
де Т2хв – тривалість зворотного дихання в десятому сеансі; КВО2 –
коефіцієнт використання кисню; FeO2 – концентрація кисню в повітрі, що
видихається; ЧД – частота дихання; ХОД – хвилинний об’єм дихання; ДО –
дихальний об’єм; ЧСС – частота серцевих скорочень; FeCO2 – концентрація
вуглекислого газу в повітрі, що видихається.
Рівняння множинної регресії свідчить, що в кінці десятого сеансу
найбільш важливе значення в забезпеченні гіпоксичної адаптації має
коефіцієнт використання кисню. Рівняння зворотньої покрокової регресії
визначає три головні чинники в забезпеченні тривалості зворотного дихання
в замкнутому просторі (формула 4.4).
Т2хв= 5,72×КВО2 + 4,37×ХОД + 3,74×FeO2

(4.4)

де Т2хв – тривалість зворотного дихання в десятому сеансі; КВО2 –
коефіцієнт використання кисню; ХОД – хвилинний об’єм дихання; FeO2 –
концентрація кисню в повітрі, що видихається.
Нормобаричне гіпоксичне тренування спортсменів-дзюдоїстів тривало
10 сеансів, кожен з яких становив 10 серій. Представлені матеріали
досліджень після 10 сеансів (таблиця 4.23) свідчать про значне збільшення
тривалості зворотного дихання в кожній серії.
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Таблиця 4.23
Динаміка тривалості зворотного дихання і функціонального стану киснево-транспортної системи дзюдоїстів
після десятого сеансу (n=18), X  m
Показники
Сеанси
повторного
дихання

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Т,
хв

FeCO2,
%

FeO2,
%

ДО,
л

ЧД,
к-ть за хв

ХОД,
л/хв

ЧСС,
к-ть за хв

КВО2,
мл/хв

8,71±0,03
7,12±0,07
6,63±0,02
4,51±0,04
3,62±0,01
2,81±0,02
2,60±0,01
1,83±0,03
1,77±0,02
1,71±0,03

1,80±0,01
4,00±0,03
5,40±0,02
6,30±0,01
6,50±0,04
6,90±0,07
7,40±0,02
7,60±0,03
7,80±0,02
8,10±0,04

19,30±0,07
17,50±0,10
15,50±0,06
14,30±0,02
14,10±0,01
13,80±0,06
13,00±0,18
12,40±0,05
12,30±0,04
11,80±0,09

0,72±0,01
0,76±0,03
0,78±0,02
0,75±0,04
0,70±0,03
0,66±0,01
0,63±0,07
0,62±0,03
0,63±0,03
0,63±0,02

12,50±0,90
13,30±0,08
14,20±0,07
15,40±0,09
16,00±0,07
17,40±0,02
18,60±0,08
19,30±0,04
20,50±0,10
21,30±0,07

8,46±0,02
9,88±0,03
10,90±0,01
11,40±0,02
11,36±0,90
11,38±0,04
11,48±0,03
12,16±0,02
13,40±0,05
13,44±0,03

65,50±0,70
72,30±0,71
73,00±0,60
81,70±1,01
94,40±1,11
99,50±1,05
102,70±1,50
104,30±1,20
106,40±1,01
108,50±1,21

39,50±0,40
38,30±0,50
35,40±0,70
33,10±0,60
30,70±0,40
30,90±0,60
29,90±0,70
28,50±0,50
27,80±0,30
27,00±0,70

Умовні позначення: Тхв – тривалість зворотного дихання в першому сеансі; ЧД – частота дихання; ДО – дихальний
об’єм; ЧСС – частота серцевих скорочень; ХОД – хвилинний об’єм дихання; КВО2 – коефіцієнт використання кисню; FeCO2 –
концентрація вуглекислого газу в повітрі, що видихається; FeO2 – концентрація кисню в повітрі, що видихається
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Аналіз результатів дослідження після десятого сеансу нормобаричної
гіпоксії свідчить про значні зміни тривалості зворотного дихання дзюдоїстів і
функціональної активності киснево-транспортної системи. Так, тривалість
зворотного дихання в замкнутому просторі склала 44,01 хв, що на 12,8%
більше ніж у першому сеансі (р<0,01). У цьому механізмі адаптації
спостерігається значна зміна функцій киснево-транспортної системи. Так,
показник FeCO2 зменшився в десятій серії в кінці сеансу на 28,2%, а показник
FeO2 підвищився на 35,4%. Тому спостерігається зниження дихального
об’єму на 12,5%, але збільшується частота дихання на 52,3%, що сприяло
підвищенню ХОД на 61,5%. ЧСС в десятій серії знизився в порівнянні з
вихідними даними на 10,4%, а КВО2 в порівнянні з першим сеансом
збільшився після десятого сеансу на 27,3%. Таким чином, проведені десять
сеансів зворотного дихання сприяло зниженню FeCO2, що викликало
підвищення ХОД за рахунок підвищення частоти дихання і за рахунок
збільшення коефіцієнта використання кисню.
Після десятого сеансу зворотного дихання в замкнутому просторі
адаптаційні реакції до гіпоксії значно змінилися. Рівняння множинної
регресії показує такий вид взаємозв’язку, що забезпечують чинники
(формула 4.5).
Т2хв=6,32КВО2+5,48FeO2+3,12ЧД+2,58ДО–2,81ЧСС–1,25ХОД+1,15FeCO2 (4.5)

де Т2хв – тривалість зворотного дихання в десятому сеансі; КВО2 –
коефіцієнт використання кисню; FeO2 – концентрація кисню в повітрі, що
видихається; ЧД – частота дихання; ХОД – хвилинний об’єм дихання; ДО –
дихальний об’єм; ЧСС – частота серцевих скорочень; FeCO2 – концентрація
вуглекислого газу в повітрі, що видихається.
За допомогою рівняння зворотного покрокової регресії визначено два
найбільш важливих фактора в забезпеченні тривалості зворотного дихання
(формула 4.6).
Т2хв=5,72КВО2+4,37FeO2

(4.6)

де Т2хв – тривалість зворотного дихання в десятій серії; КВО2 –
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коефіцієнт використання кисню; FeO2 – концентрація кисню в повітрі, що
видихається.
Порівнюючи показники на початок і на кінець дослідження виявлено
достовірну різницю у всіх вимірах за рахунок впровадження гіпоксичного
впливу на організм дзюдоїстів-ветеранів (р<0,05 -0,001) (табл. 4.24).

Таблиця 4.24
Порівняння показників киснево-транспортної системи дзюдоїстівветеранів 35-39 років до і після десяти сеансів гіпоксичного
тренування (n=18)
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Показники

На початок
На кінець
t
дослідження
дослідження
Т, хв
1,60±0,04
1,71±0,03
2,20
FeCO2,%
7,92±0,02
8,10±0,04
4,00
FeO2,%
10,83±0,06
11,20±0,09
3,36
ДO, л
0,55±0,04
0,68±0,02
2,89
ЧД, к-сть за хв
29,75±0,27
23,30±0,27
5,74
ХОД, л/хв
14,15±0,24
13,44±0,23
2,15
ЧСС, к-сть за хв
117,55±1,35
108,50±1,21
5,00
КВО2, мл/хв
26,0±0,35
27,0±0,32
2,13
Умовні позначення: Тхв – тривалість зворотного дихання в

Р
<0,05
<0,001
<0,01
<0,01
<0,001
<0,05
<0,001
<0,05
першому

сеансі; ЧД – частота дихання; ДО – дихальний об’єм; ЧСС – частота серцевих
скорочень; ХОД – хвилинний об’єм дихання; КВО2 – коефіцієнт використання
кисню; FeCO2 – концентрація вуглекислого газу в повітрі, що видихається; FeO2
– концентрація кисню в повітрі, що видихається
Проблема оптимізації підготовки дзюдоїстів у віці 35-39 років на етапі
поступового зниження спортивних досягнень характеризується тим, що
прояв фізичних якостей у змагальній діяльності ускладнюється гіпоксичними
впливами [235].
Фізичні

якості

сприяють

оволодінню

складнокоодинаційними

технічними елементами, які забезпечують здатність спортсменів до прояву
специфічних рухових функцій: статичної і динамічної рівноваги; точності
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рухів (захоплень, кидків); перебудови рухової діяльності та узгодженості
рухів [235].
Для

дослідження

прояву

фізичних

якостей

під

впливом

ІГТ

застосовувалися загальнопідготовчі і спеціальні вправи дзюдоїстів в
кількості 18 чоловіків, які займалися 3 рази на тиждень і брали участь в
змаганнях відповідних етапу поступового зниження спортивних результатів.
Результати дослідження представлені в таблиці 4.25.

Таблиця 4.25
Показники фізичної підготовленості дзюдоїстів 35-39 років до і після
гіпоксичного впливу (n=18)
Тести
1. Тест Купера, м
2. Біг на 30 м з високого
старту, с
3. Стрибок в довжину з
місця, см
4. Стрибок вгору з
місця, см
5. П’ятикратний
стрибок з місця, м
6. Човниковий біг
4×10 м, с
7. Біг на 200 м, с
8. Підтягування на
поперечині,
к-сть разів
9. Час виконання
10-ти підтягувань на
поперечині, с
10. Час виконання
18 кидків, с
11. Серія кидків за 10 с,
к-ть разів

На початок
дослідження

На кінець
дослідження

X 1  m1

X 2  m2

2621,17±18,16

p

t

2688,23±19,34

2,53

<0,05

4,59±0,08

4,45±0,07

1,27

>0,05

234,21±1,11

241,40±1,71

2,88

<0,05

36,87±0,49

38,12±0,46

2,08

>0,05

12,31±0,14

12,77±0,11

2,56

<0,05

11,18±0,25

10,38±0,27

2,19

<0,05

32,17±0,28

30,57±0,48

2,88

<0,05

16,68±0,37

18,16±0,38

2,79

<0,05

12,43±0,26

11,41±0,27

2,72

<0,05

42,19±0,36

41,12±0,32

2,23

<0,05

4,12±0,13

4,48±0,17

2,12

<0,05

Представлені матеріали дослідження свідчать, що гіпоксичний вплив
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сприяє підвищенню рівня фізичної підготовленості дзюдоїстів, особливо це
стосується

різних видів витривалості. Так, показник

тесту Купера

підвищився (t=2,53; р<0,05), чому сприяло покращенню загальної тривалості
дихання в замкнутому просторі і встановлення достовірного кореляційного
зв’язку між ними (г=0,674; р<0,05). Нормобаричне гіпоксичне тренування
викликало достовірні зміни особливо показників з проявом швидкісносилових якостей. Результати бігу на 200 м та човниковому бігу 4×10 м
суттєво покращилися (t=2,88 та 2,19; р<0,05 відповідно), також достовірно
покращилися результати стрибків у довжину (t=2,88; р<0,05) та вгору з місця
(t=2,08; р<0,05), 5-кратного стрибка (t=2,56; р<0,05).
Одним із основних показників змагальної діяльності є кількість
здійснених спеціальних прийомів (підхоплення, кидки, зачепи, перевороти),
які після проведення десяти сеансів зворотного дихання в замкнутому
просторі і використання колового тренування кількість спеціальних прийомів
збільшилася на 29,5% (р<0,001).
З метою встановлення механізму, що сприяє підвищенню рівня
змагальної діяльності (кількість виконаних прийомів, які оцінені в балах)
нами проведено обчислення рівняння регресійного аналізу, яке об’єктивно
показує роль кожного фактора (фізичного і гіпоксичного) в забезпеченні
виконання технічних прийомів (формула 4.7).
КП=5,47ВБ18+7,42ВП10+3,57Б30–2,75ЧБ–2,73Б200–1,73ППк+2,71ПВ+1,75ПД+0,57П5 (4.7)

де КП – кількість виконаних прийомів; ВБ18 – час виконання 18
кидків; ВП10 – час виконання 10-ти підтягувань на перекладині; Б30 – біг 30 м;
ЧБ – човниковий біг 4×10 м; Б200 – біг 200 м; ППК – підтягування
перекладині; ПВ – стрибок вгору; ПД – стрибок в довжину; П5 –
п’ятикратний стрибок.
Представлене рівняння свідчить, що найбільш важливим фактором у
виконанні технічних прийомів є час виконання 18 кидків.
Обчислення зворотної покрокової регресії і визначає три важливих
фактора (формула 4.8):
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КП=5,32ВБ18+3,73ВП10+2,88Б200

(4.8)

де КП – кількість виконаних прийомів; ВБ18 – час виконання 18 кидків;
ВП10 – час виконання 10-ти підтягувань на перекладині; Б200 – біг 200 м.
Визначення ступеня впливу інтервального гіпоксичного тренування
(ІГТ) на показники змагальної діяльності (кількість оцінених виконаних
технічних прийомів) дзюдоїстів здійснювалося по мірі зміни показників
кисневотранспортної системи при розрахунку рівняння множинної регресії
(формула 4.9).
КП=5,72Т2хв+7,12ХОД+2,85ДО+3,05ЧД–2,35КВО2–2,25ЧСС+3,12FeO2+1,12FeCO2 (4.9)

де КП – кількість виконаних прийомів; Т2хв – час зворотного дихання;
ХОД – хвилинний об’єм дихання; ДО – дихальний об’єм; ЧД – частота
дихання; КВО2 – коефіцієнт використання кисню; ЧСС – частота серцевих
скорочень; FeO2 – концентрація кисню в повітрі, що видихається; FeCO2 –
концентрація вуглекислого газу в повітрі, що видихається.
Рівняння множинної регресії свідчить, що в кінці десятого сеансу
найбільш важливе значення в досягненні кількості показників змагальної
діяльності дзюдоїстів має загальний час дихання в замкнутому просторі і
хвилинний обсяг дихання. Рівняння зворотної покрокової регресії визначає три
головні чинники в досягненні показників змагальної діяльності (формула 4.10).
КП=6,27ХОД+7,32КВО2+4,78Т2хв

(4.10)

де КП – кількість виконаних оцінених прийомів; ХОД – хвилинний
об’єм дихання; КВО2 – коефіцієнт використання кисню; Т2хв – час зворотного
дихання.
Крім цього дзюдоїсти експериментальної групи приймали участь у
чемпіонаті України серед ветеранів, під час яких були зроблені порівняння
ТТД із спортсменами контрольної групи, які здійснювали підготовку за
традиційною системою, враховуючи однакову кількість тренувань на
тиждень (4 тренування) тривалістю 90 хв. протягом передзмагального етапу
підготовки (табл. 4.26).
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Таблиця 4.26
Результати кількісних і якісних показників дій дзюдоїстів-ветеранів експериментальної (n=18) і контрольної
(n=16) груп на початок і після експерименту
Показники
ТТД дзюдоїстів-ветеранів

ЕГ
X 1  m1

На початок дослідження
КГ
t
X 2  m2

р

ЕГ
X 1  m1

На кінець дослідження
КГ
t
X 2  m2

р

1. Інтервал атак, с

16,7±0,21

16,2±0,20

1,72

>0,05

15,1±0,18

16,0±0,21

3,46

<0,01

2. Кількість реальних атак
в одиницю часу, атак/хв

3,7±0,11

3,97±0,12

1,25

>0,05

4,3±0,14

3,8±0,12

2,78

<0,01

3. Ефективність атак, %

22,4±0,28

21,8±0,27

1,54

>0,05

23,5±0,31

21,8±0,28

4,05

<0,001

2,8±0,09

2,9±0,10

0,77

>0,05

3,0±0,10

2,7±0,09

2,31

<0,05

26,8±1,01

28,5±1,06

1,16

>0,05

32,6±1,05

29,2±1,07

2,27

<0,05

4. Кількість варіантів ТТД
у стійці, од
5. Дострокова перемога
поєдинку іппоном, %
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Так, як що на початку досліджень в зазначених показниках між
досліджуємими групами достовірної різниці не виявлено, то після
впровадження експериментальної програми отримано суттєву різницю між
групами. Інтервал атак в експериментальній групі зменшився на 1,6 с, а в
контрольній – на 0,2с (t=3,46; р<0,01). Кількість реальних атак в одиницю
часу в більшій мірі отримано в експериментальній групі (t=2,78; р<0,01)
також, як і ефективність атак (t=4,05; р<0,001) та кількість варіантів ТТД у
стойці (t=2,31; р<0,05). При цьому відсоток дострокових перемог поєдинку
підвищився в більших випадках.
Отримані результати свідчать про позитивний вплив експериментальної
методики на кількісні і якісні показники, які в кінцевому рахунку впливають
на спортивний результат.
Таким чином, матеріали наших досліджень підтверджують дані [26,
235], що головними чинниками спеціальної працездатності єдиноборців є
функціональні можливості кисневотранспортної системи.
У дослідженнях [8, 205, 206] показано, що головними показниками для
досягнення високих результатів в єдиноборствах є високий рівень
споживання

і

використання

навантажень

і

рівень

кисню,

адаптаційних

енергетична
резервів

вартість

організму.

фізичних

Наші

дані

підтверджують дослідження [220], які показують, що в єдиноборствах на
початкових етапах гіпоксичної підготовки підвищення FeO2 є стимулятором
підвищення вентиляції легенів, яка здійснюється за рахунок частоти дихання
при незначному зниженні глибини дихання. Також одним з механізмів
адаптації до гіпоксії є швидкість газообміну в легенях і доставка O2 кров’ю
до працюючих м’язів [208, 218].
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4
1. При побудові тренувального процесу дзюдоїстів-ветеранів головним
є визначення фізичних навантажень, які б сприяли підтриманню рівня
фізичної і функціональної підготовленості на основі збереження здоров’я
спортсменів. У зв’язку з чим необхідно для кожної вікової групи визначити:
режим тренувань (кількості тренувань на тиждень, сполучення тренувань
різної спрямованості і днів відпочинку з застосуванням поновлювальних
засобів); величини навантажень (мале, середнє, значне, велике) та
спрямованості навантаження (швидкісна, анаеробна, аеробна); тести щодо
визначення функціонування серцево-судинної та дихальної систем; тести
оцінки рівня прояву рухових якостей; встановлення кореляційної залежності
між показниками прояву фізичних якостей та функціональними показниками,
які необхідні для розробки тренувальних програм підготовки дзюдоїстівветеранів різних вікових груп.
2. Однією з основних рухових якостей у єдиноборців є швидкісна сила,
в розвитку якої доцільно використовувати вправи з подоланням:
-

опору з великою швидкістю рухів, рівень якого менше змагальної

величини;
-

опорів, рівень яких вище змагальної величини, в силу чого

швидкість рухів зменшується, а рівень прояву сили підвищується;
-

власної ваги тіла (бігові та гімнастичні вправи);

-

опору, рівень якого дорівнює змагальній величині, а

швидкість

рухів близька до максимальної та вище;
-

опору зовнішнього середовища.

Зазначені комплекси вправ розвитку швидкісно-силових якостей є
загальними для дзюдоїстів-ветеранів різного віку, враховуючи, що різке
збільшення обсягу виконання вправ

може призвести до перенапруження

організму спортсменів.
3. Проведені дослідження з впровадженням 3-, 4- і 5-разових тренувань
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на тиждень у дзюдоїстів-ветеранів різного віку виявили неоднаковий їх вплив
на функціональний стан спортсменів.
При 3-разових на тиждень тренуваннях достовірних зрушень в морфофункціональних показниках вікових груп 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 51-55
років не виявлено (р>0,05), у той же час, як в групі дзюдоїстів 56-60 років
достовірно погіршилися показники АТдіаст (t=2,17; р<0,05), АНАМЕ (t=2,23;
р<0,05), РФС (t=2,22; р<0,05), АП (t=3,31; р<0,01), що свідчить про
напруження роботи функціональних систем організму дзюдоїстів-ветеранів.
При 4-разових тренуваннях найбільш суттєві зрушення отримано у
дзюдоїстів-ветеранів 45-49 років в показниках АНАМЕ (t=2,07; р>0,05) та
РФП (t=2,20; р<0,05) в інших, менших за віком групах і досліджених
показниках результати не мають достовірності (р>0,05).
При 5-разових

тренувальних заняттях на тиждень показники

функціонального стану дзюдоїстів 30-34 та 35-39 років мають тенденцію до
поглиблення напруження роботи систем організму, але їх результати не
досягають

достовірних

змін

(р>0,05).

Зазначене

свідчить,

що

для

підтримання рівня підготовленості найбільш молодих дзюдоїстів-ветеранів
доцільно використовувати 5 тренувань на тиждень, в той же час як для
інших, більш старших спортсменів-ветеранів, 5-разові тренування будуть
негативно впливати на їх функціональний стан.
4. Використання різних режимів тренувань неоднаково впливають на
рівень прояву рухових якостей різних вікових груп дзюдоїстів-ветеранів. 3разові на тиждень тренування протягом

підготовчого періоду дають

можливість підтримувати рівень результатів силових та швидкісно-силових
якостей в усіх вікових групах. У той же час при 4-разових тренуваннях в
групі дзюдоїстів 45-49 років достовірно погіршилися показники в
підтягуванні на поперечині (t=2,50; р<0,05) та часі виконання 18-ти кидків
(t=2,52; р<0,05), що свідчить про стан втоми від зазначеного навантаження. В
інші вікові періоди простежується тенденція до покращення
тестування (р>0,05).

результатів
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Поряд з цим 5-разові на тиждень тренування сприяють прояву втоми,
на фоні якої достовірно погіршуються результати в групі дзюдоїстівветеранів 40-44 років в підтягуванні на поперечині (t=3,27; р<0,01), часі 10ти підтягувань на поперечині (t=2,68; р<0,05), часі виконання 18-ти кидків
(t=2,23; р<0,05) та серії кидків (t=2,33; р<0,05).
Отримані

результати

підтверджуються

даними

функціональних

показників та кореляційними взаємозв’язками, результати яких представлено
у розділі 3.
5. Проведені дослідження у визначенні

оптимізації

тренувального

процесу спортсменів-дзюдоїстів на етапі поступового зниження спортивних
досягнень з використанням гіпоксичного впливу підтверджують припущення
про те, що гіпоксичне нормобаричне тренування сприяє підвищенню
спеціальної працездатності і рівня спортивної діяльності і не викликає
надмірних напружень киснево-транспортної системи.
Таким чином, для оптимізації передзмагального тренувального процесу
доцільне

поєднання інтервальної нормобаричної гіпоксії зі спеціальними

тренувальними вправами, що сприяє підвищенню змагальної підготовки
дзюдоїстів-ветеранів.
Матеріали четвертого розділу дисертаційної роботи відображені в
наступних публікаціях автора: [11, 12, 125, 132, 135, 139, 141, 143, 146, 234].

152

РОЗДІЛ 5
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Одним з шляхів вирішення проблеми соціальної адаптації спортсменів,
які завершили свою кар’єру в спорті вищих досягнень, є заняття різними
видами

фізкультурно-спортивної

діяльності,

що

характеризуються

помірними навантаженнями, низкою травмонебезпечністю і в цілому досить
щадним характером [1, 10]. До таких видів можна віднести значну кількість
єдиноборств і, зокрема, дзюдо. Його особливість полягає в тому, що воно дає
можливість людині продовжити заняття фізичними вправами, розглядається
як безперервний процес, спосіб життя. Немає чіткої межі розподілу між
початком спортивної діяльності й її завершенням. Це особливо важливо
відмітити у сучасних умовах, коли завершення активної спортивної
діяльності у віці 25-30 років створює чимало проблем для самої особи і
суспільства.
У більшості спортсменів після виходу зі спорту вищих досягнень
зберігається прагнення до активної спортивної діяльності. Багато хто з них
продовжує займатися спортом і приймати участь в різних змаганнях серед
ветеранів спорту. У зв’язку з цим виникає ряд невирішених питань між:
- прагненням тренерів до підвищення рівня своєї професійної
компетентності й недостатньою теоретичною і методичною розробленістю
проблеми спортивного тренування ветеранів спорту;
- прагненням ветеранів спорту до успішного виступу на змаганнях і
нестачею кваліфікованої допомоги з боку тренерів та інших спортивних
фахівців;
- високим соціальним статусом і визнанням діючих спортсменів,
можливістю цілеспрямовано тренуватися, брати участь у змаганнях і досить
обмеженими можливостями ветеранів спорту займатися тренувальнозмагальною діяльністю;
- зниженням рівня фізичної і техніко-тактичної підготовленості,
функціональних можливостей організму спортсменів-ветеранів і прагненням
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досягти оптимальної спортивної форми і демонстрації високих результатів
змагань;
- недостатньою розробленістю теоретико-методичних основ спорту
ветеранів і сучасною системою індивідуальної підготовки кваліфікованих
спортсменів.
Індивідуальний підхід передбачає знання індивідуальності, тобто того
особливого, неповторного, що відрізняє одну людину від інших, і включає
природні і соціальні, фізичні і психічні, природжені і придбані властивості.
Враховуючи це, навіть у спорті вищих досягнень, реальна індивідуалізація
підготовки спортсмена представляється виключно складним завданням [7].
Багатолітні

дослідження

проблеми

індивідуалізації

підготовки

кваліфікованих спортсменів дозволили констатувати, що у ветеранському
спорті індивідуалізація підготовки пов’язана з об’єктивними труднощами.
По-перше, в даний час не представляється можливим точно оцінити
адаптаційний резерв організму спортсмена; по-друге, неможливо повністю
захистити спортсмена від дії соціальних чинників [114, 117].
У науково-методичній літературі з
індивідуального

підходу

визначається

спортивної підготовки суть
поєднанням

колективної

і

індивідуальної форми підготовки, що дозволяє організувати процес навчання
і спортивного тренування підлітків, хлопців і дівчат, спортсменів-ветеранів
відповідно до їх типоспецифічних і індивідуальних особливостей [22, 34,
102].
Біляграничні навантаження є основними у

тренувальному процесі,

оскільки саме вони дозволяють розширити діапазон функціонування
організму. З іншого боку, безладне застосування таких навантажень загрожує
перенапруженням, перетренованістю. У зв’язку з чим важливо, щоб
біляграничні навантаження були адекватні стану дзюдоїста-ветерана [60].
Тому необхідно доцільніше приділяти більшу увагу збереженню
рухових здібностей, чим психоемоційних, оскільки на етапі процесу
природного старіння організму людини на перше місце виходить проблема
збереження сили, швидкості, витривалості, рухливості в хребті і суглобах. Ці
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якісні характеристики організму з віком істотно погіршуються [34, 165].
Принцип індивідуального підходу залишається досі слабо розкритим
через те, що не вивчено багато приватних залежностей між особливостями
формування навичок і природними особистостями людини. До таких стійких
і мало змінних впродовж життя природних особистостей людини відносяться
типологічні властивості нервової системи (сила, швидкість та ін.) Суть
індивідуального стилю діяльності полягає в тому, що однаково високих
результатів можуть досягати люди з різною враженістю властивостей
нервової

системи, використовуючи свої найбільш сильні сторони.

Дзюдоїстам-ветеранам

властива

об’єктивніша

самооцінка,

підвищена

товариськість, високий інтелект і розвинена уява. Так само ветеранам дзюдо
властива

менша

підлеглість

і

стабільна

емоційна

стійкість.

Вони

відрізняються від молодих спортсменів кращою нормативністю поведінки,
підвищеним самоконтролем, меншим рівнем тривожності і напруженості. І
тому завдання тренування повинно полягати в

тому, щоб формувати у

дзюдоїста-ветерана такий стиль боротьби, який дозволив би ефективно
використовувати найбільш сильні фізичні і психічні якості борця і
компенсувати слаборозвинуті.
Встановлено, що з віком істотно змінюється фізичний стан, фізичні
якості та рухові навички людини. Відбуваються значні зміни і в координації
рухів: знижується точність їх виконання, сповільнюється темп, рухливість,
зменшується швидкість реакції, знижується швидкість освоєння нових
рухових дій [26, 40, 71, 93].
Однак,

незважаючи

на

велике

відображення

цих

аспектів

в

літературних джерелах, слід зазначити суперечливість думок з питань норм і,
особливо, режимів рухової активності, а також регламентації фізичних
навантажень, переважно спрямованих на підтримку рухово-координаційних
здібностей спортсменів-ветеранів.
У процес виконання довільної рухової дії втягуються не тільки рухові
системи організму (м’язи, рухові нерви, що передають імпульси в м’язи від
головного і спинного мозку), але і рухові центри мозку. При цьому чутливі
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системи організму в процесі виконання руху задіяні не в меншій мірі, ніж
рухові [109, 164, 171, 174]. У зв’язку з цим Д.Д. Донський [66] рекомендує
координацію рухів розглядати як сукупність трьох видів координації:
нервової, м’язової і рухової.
Встановлено, що рівень прояву рухових координаційних здібностей
залежить від ступеня розвитку фізичних

якостей людини, які з віком

змінюються досить виражено [167].
З огляду на те, що спеціфічні координаційні здібності і фізичні якості
важливі для трудової та спортивної діяльності, які необхідно зберегти з
віком, а по можливості й удосконалювати з урахуванням вікових
особливостей, то виявлення рівня фізичних якостей у дзюдоїстів-ветеранів
різних вікових груп є актуальним напрямком наукових досліджень.
У той же час для досягнення ефекту в найбільш складному поєднанні
швидкісно-силової і технічної підготовки при вдосконаленні ритму змагальної
вправи як головної складової спортивного результату доцільно в підготовці
дзюдоїстів-ветеранів дотримуватися наступних методичних рекомендацій:
- приділяти постійну увагу якісній стороні тренувального процесу, точному
підбору спеціальних вправ з орієнтацією на режими змагальної діяльності;
- включати у тренувальний процес вправи з моделюванням дій
супротивника, що зменшить травматизм і дозволить ефективніше виконувати
поставлені завдання;
- застосовувати оптимальне чергування на етапах, в мікроциклах і
тренувальних заняттях спеціальних і основних вправ з метою використання
термінових ефектів («свіжих слідів») при побудові ритму змагальної вправи.
Вирішальне значення в забезпеченні ефективної дії фізичних вправ має не
величина навантаження, а міра її відповідності індивідуальному стану людини;
-

широко

використовувати

контрольні

та

основні

вправи

в

обважнюючих та полегшених умовах проведення для оперативної оцінки
ходу тренувального процесу;
- створити у дзюдоїста-ветерана чітку індивідуальну рухову установку
на виконання основної вправи в режимі змагання. Постійну увагу приділяти
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якісний стороні тренувального

процесу, підбору спеціальних вправ з

орієнтацією на режими змагальної діяльності;
- формувати стабільність, варіативність і надійність виконання
змагальної вправи дзюдоїстом-ветераном шляхом постійного зіставлення
його дій (ритму рухів, м’язових відчуттів зусиль, що докладаються, свободи і
амплітуди рухів), об’єктивних показників (час, швидкість, результат,
відеозапис і інші), рекомендацій тренера і самоаналізу;
-

для підтримки необхідного рівня фізичних якостей доцільно

використовувати різні тренувальні завдання, застосування кожного з них
залежить від віку спортсмена, рівня фізичних якостей і періоду річної підготовки;
- окремі тренувальні заняття необхідно використовувати для розвитку
конкретних фізичних якостей, а так само доцільно використовувати
спортивні ігри;
-

необхідно

враховувати

особливості

підготовки

до

виступів

конкретних дзюдоїстів-ветеранів (різні рівні регулювання і функціонування
систем організму);
- доцільно брати до уваги те, що серед ветеранів є немало дзюдоїстів, які
мають підвищене марнославство і мріють при «великі перемоги», що негативно
відбивається як на їх спортивному результаті, так і на здоров’ї. Головним у
ветеранському спорті має бути не результат, а сам процес – регулярні
тренування і змагання заради підтримки здоров’я і хорошої працездатності;
- вирішальне значення в забезпеченні ефективної дії фізичниїх вправ
має не сам чинник величини навантаження, а міра її відповідності
індивідуальному функціональному стану дзюдоїста-ветерана;
- в процесі занять повинен використовуватися лікарсько-педагогічний
контроль за функціональним і фізичним станом спортсменів-ветеранів.
За результатами нашого дослідження встановлено, що успішність
змагальної діяльности дзюдоїстів-ветеранів багато в чому обумовлена їх
здатністю до мобілізації на досягнення максимального результату, стійкістю
до емоціогенних факторів, проявом вольових якостей. Під час проведеного
дослідження було виявлено наступні протиріччя: між недосконалістю
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системи підготовки дзюдоїстів-ветеранів, що традицийно склалася, й
усвідомленням значущості методів психологічної корекції та самокорекції в
навчально-тренувальному

й

змагальному

процесах;

між

об’єктивно

існуючою потребою тренерів і спортивних психологів удосоконалювати
процес психологічної підготовки ветеранів дзюдо високої кваліфікації й
недостатньою теоретичною й практичною розробленістю цього питання; між
необхідністю творчого пошуку спортсменом-ветераном резервів підвищення
своїх спортивних результатів за рахунок психологічних засобів і методів
підготовки, узагальнення власного досвіду й недостатньою компетентністю
тренера в питаннях психологічної підготовки [98].
Аналізуючи виступи провідних українських дзюдоїстів-ветеранів, а
також свої власні, сучасну наукову літературу з проблематики технічного
арсеналу й фізичних можливостей дзюдоїстів-ветеранів, нами розроблено
комплекс вправ та їх сполучення для входження в тренувальний ритм і
рекомендації щодо їх виконання. Смисловою домінантою при цьому було те,
що технічні дії, які дзюдоїст використовував у молоді роки, як правило, не
відповідають функціональному стану, руховим можливостям та тим діям,
якими він володіє в більш солідному віці.
Швидкість, координація, рухливість суглобів, які мали дзюдоїсти у
молодому віці, у більш зрілі роки знижуються, що не дозволяє спортсменуветерану виконувати ті технічні дії, якими він володів раніше. Можна
зберегти й навіть збільшити силу, але рухливість суглобів, швидкість рішень
навіть при регулярних заняттях дзюдо з віком знижуються. З цієї причини
вважаємо недоцільним дзюдоїстам-ветеранам витрачати час і своє здоров’я
на відновлення тих технічних даних, якими вони володіли в молоді роки. Цей
підхід можна використовувати дзюдоїстами, які, вирішивши збільшити
рухові якості для реалізації тих технічних дій, які вони раніше з легкістю
виконували. Будь-яка значуща зміна в довжині тіла, м’язовій масі, силі
корінним чином змінює можливості у виконанні технічних дій, які
відбувалися в попередні роки. Виконання певних технічних дій повною
мірою залежить від того, в якому функціональному стані сьогодні
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знаходиться спортсмен. Цей факт слід особливо враховувати при виконанні
складних дій, тому дзюдоїстам-ветеранам необхідно починати заняття з
індивідуалізації функціонального стану організму. І лише після того, як буде
створено стійкий стан функціонування систем організму,

переходити до

виконання вправ, які будуть забезпечувати їх виконання.
Тому для підвищення ефективності за рахунок індивідуалізації технікотактичної підготовки дзюдоїстів-ветеранів нами враховувалося наступне.
1. Використання інтерактивних технологій і методів у спортивний
діяльності передбачає відмінну від звичної логіки навчально-тренувального
процесу: не від теорії до практики, а від формування нового спортивного
досвіду до його теоретичного осмислення через застосування спеціальних
засобів. Досвід і знання учасників спортивної діяльності служать джерелом їх
взаємонавчання і взаємозбагачення. Ділячись своїми знаннями й досвідом,
спортсмени беруть на себе частину навчальних функцій тренера, що підвищує
їх мотивацію і сприяє більшій продуктивності тренувального процесу.
2. До найбільш значущих суперечностей, що негативно впливають на
ефективність підготовки

дзюдоїстів-ветеранів, належать суперечності між

наявністю істотних досягнень у розробці сучасних інтерактивних технологій
і методичною невпорядкованістю їх використання у практиці підготовки
дзюдоїстів-ветеранів; між зростаючими вимогами до рівня професійної
компетентності та спортивної

результативності дзюдоїстів-ветеранів і

відсутністю належного інформаційно-технічного забезпечення їх діяльності;
між необхідністю постійного застосування в системі підготовки дзюдоїстівветеранів сучасних інтерактивних технологій педагогічного впливу й
обмеженістю доступу до них у реальних умовах тренувального процесу.
3. Дослідження динаміки та взаємозв’язків основних показників
професійно-особової підготовки дзюдоїстів-ветеранів свідчить про можливість їх
корекції на основі використання інтерактивних методів педагогічного впливу.
Отримані результати у констатуючому дослідженні свідчать про те, що
спортивна

діяльність на

основі

використання інтерактивних

методів

педагогічної дії в цілому сприяє формуванню мотивації досягнення цінностей,
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пов’язаних з самоствердженням і самореалізацією. У процесі занять спортом у
дзюдоїстів-ветеранів

простежується

тенденція

до

зростання

мотивації

досягнення успіху. Вони стають більш упевненими в собі, ставлять перед
собою складні й водночас реалістичні цілі, орієнтовані на пошук ресурсів і
конструктивних стратегій їх досягнення. Змінюються й мотиви провідної
професійної діяльності. Зростає зовнішня позитивна мотивація занять –
зміцнення здоров’я і його збереження, досягнення успіху, підвищення
власного соціального статусу, престижу, отримання винагород і тому подібне.
Аналіз основних положень побудови тренувального процесу показав, що
вони передбачають відмінну від значної логіки: не від теорії до практики, а від
формування нового досвіду до його теоретичного осмислення [146]. Ділячись
своїми знаннями й досвідом спортивної діяльності, учасники тренувального
процесу беруть на себе частину функцій тренера, що підвищує їх мотивацію і
сприяє більший продуктивності навчання. Таким чином, тренувальний процес
дзюдоїстів-ветеранів - це спосіб пізнання, здійснювання у формах спільної
діяльності спортсменів; всі учасники тренувального процесу взаємодіють один
з одним, обмінюються інформацією, спільно вирішують проблеми, моделюють
ситуації, оцінюють дії колег і свою власну поведінку, занурюються в реальну
атмосферу ділової співпраці з вирішення проблем.
На нашу думку, інтерактивні методи педагогічної дії через свою
специфіку можуть бути особливо ефективні у професійній і спортивній
освіті. З їх допомогою одночасно вирішуються три завдання: навчальнопізнавальне; комунікативно-розвиваюче; соціально-орієнтаційне, результати
яких виявляються вже за межами навчального часу та простору.
Результати проведеного аналізу свідчать про те, що в структурі
професійно-особової підготовки дзюдоїстів-ветеранів виділяються два базові
аспекти. Перший аспект – це ухвалення системи гуманістичних цінностей,
орієнтація на особове зростання, духовний і професійний розвиток, прагнення
допомагати людям, служити суспільству. Досягнення цих цінностей у житті
підкріплюється

вираженою

внутрішньою

мотивацією

діяльності,

спрямованістю особи на діяльність і спілкування, сформованими вольовими
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властивостями й самоконтролем, а також етичними якостями особи, високою
моральною нормативністю й колективізмом. Другий аспект складає особова
стійкість і адаптивність, що включає реалістичну високу самооцінку, низьку
тривожність і нервово-психічну стійкість, орієнтацію на довіру і співпрацю з
людьми, позитивне ставлення до оточуючих, пов’язане з позитивним
емоційним досвідом спілкування з близькими, сімейним оточенням.
Проведене нами дослідження також дозволило виявити чинники, які
негативно впливають на розвиток ветеранського дзюдо в Україні (рис. 5.1)
та

визначити основні напрями реалізації моделі розвитку ветеранського

дзюдо в Україні (рис. 5.2).
Чинники (виклики)
Системні виклики, які характерні для
ветеранського дзюдо
Недостатня увага з боку держави,
слабке фінансування
Погіршення здоров'я і фізичного
розвитку
дорослого
населення
України, яке обумовлене економічною
і політичною ситуацією в країні

Недоврахування
ролі
дзюдо
у
розвитку
ветеранського
спорту,
пропаганді здорового способу життя і
зміцненні здоров'я значної частини

Відставання розвитку інноваційних
спортивних
технологій
у
ветеранському дзюдо

Слабке залучення механізму державноприватного партнерства для поліпшення
фінансування ветеранського спорту і
маркетингу для посилення його масовості

Специфічні чинники, що впливають
на розвиток ветеранського дзюдо
Відсутність науково обґрунтованої
методичної бази для організації
процесу
ветеранів
тренувального
дзюдо
Послаблення фінансування розвитку
ветеранського дзюдо на рівні регіонів
України
Недостатня
кількість
наукових
досліджень, що стосуються проблеми
розвитку ветеранського дзюдо
Недостатня підготовка тренерів і
суддів з урахуванням сталої тенденції
активізації ветеранського спорту
Слабкий розвиток інфраструктури для
занять ветеранів дзюдо в регіонах
України
Відсутність управлінських рішень щодо
підвищення комерційної і інвестиційної
привабливості клубного руху і змагань з
дзюдо серед ветеранів
Відсутність
моделі
розвитку
ветеранського дзюдо з подальшим її
тиражуванням
на
всю
сферу
ветеранського спорту

Рис. 5.1. Чинники, які негативно впливають на розвиток ветеранського
дзюдо в України
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Основні напрямки розвитку ветеранського дзюдо
Пропаганда занять дзюдо й участі у змаганнях ветеранів, позитивного впливу спорту на
організм людей у зрілому віці
Створення умов для ефективної підготовки резерву й основного складу збірних команд
України та її регіонів із дзюдо серед ветеранів
Розробка заходів щодо стимулювання розвитку ветеранського дзюдо й управління цим
спортивним рухом
Вдосконалення системи підготовки і перепідготовки тренерського і суддівського
корпусів з урахуванням активізації ветеранського спорту
Розробка і впровадження перспективних наукових і методичних концепцій в роботу
щодо розвитку дзюдо серед ветеранів
Модернізація існуючої матеріально-технічної бази дзюдо з урахуванням активізації
ветеранського спорту
Підвищення комерційної й інвестиційної привабливості клубного руху і змагань з
дзюдо серед ветеранів
Розвиток інфраструктури для занять ветеранів дзюдо в усіх регіонах України
Впровадження методів сучасного маркетингу і створення умов для розвитку
спонсорства і залучення інвестицій у ветеранське дзюдо
Подальше зміцнення міжнародних зв'язків для розвитку ветеранського дзюдо у рамках
EJU й IJF
Реалізація нової моделі розвитку ветеранського спорту на прикладі дзюдо з подальшим
її тиражуванням на всю сферу спорту
Підвищення ефективності розвитку дзюдо серед ветеранів
Розвиток ветеранського спорту України

Рис. 5.2. Основні напрямки реалізації моделі розвитку ветеранського
дзюдо в Україні
Вказані чинники дозволяють визначити проблему підготовки ветеранівдзюдоїстів після виходу із спорту вищих досягнень, як невідповідність
необхідним

науково-методичним

вимогам

існуючої

системи

розвитку

ветеранського дзюдо, відсутність моделі розвитку ветеранського дзюдо в
Україні. Така модель дозволяє охопити найбільш реальні варіанти розвитку
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ветеранського дзюдо в Україні й, узявши за основу відомі у світовій теорії і
практиці управління спортивною діяльністю положення, внести в них вказані
структурні й організаційні елементи модернізації і спробувати тим самим досягти
значного підвищення ефективності розвитку ветеранського спорту [134, 144].
Суттєвим є і урахування вікових особливостей і стану здоров’я
спортсменів-ветеранів

в

процесі

занять

та

використання

лікарсько-

педагогічного контролю за функціональним і фізичним станом.
Поряд з цим для підтримки необхідного рівня фізичних якостей у
ветеранів доцільно використовувати тренувальні завдання, виконання яких
залежить від віку спортсменів, рівня їх фізичних якостей і періоду річної
підготовки. У тренувальний процес необхідно включати завдання для
підтримання рівня рухових якостей та виконання техніко-тактичних дій, що
зменшує травматизм і дозволяє ефективніше виконувати поставлені
завдання.
Вирішальне значення в забезпеченні ефективної дії фізичних вправ має
не величина навантаження, а міра її відповідності індивідуальному стану
спортсмена. Тома постійну увагу обов’язково слід приділяти якісній стороні
тренувального процесу, підбору спеціальних вправ з орієнтацією на
конкретні режими змагальної діяльності. Як показали спостереження, багато
дзюдоїстів-ветеранів цілорічно тренуються з великим навантаженням, але
головним у ветеранському спорті має бути не результат, а сам процес –
регулярні тренування і змагання заради підтримки здоров’я і гарної
працездатності за відсутністю травм.
Тому при побудові тренувального процесу дзюдоїстів-ветеранів
необхідно:
- визначити стан і оптимальні методи вдосконалення різних сторін
підготовленості спортсменів і виявити їх взаємозв’язки;
- спрогнозувати певний спортивний результат на конкретний відрізок
часу; виявити невикористані потенційні можливості спортсмена-ветерана;
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- об’єктивно проводити індивідуалізацію тренувального навантаження,
контроль і тестування результатів тренувань, кваліфіковано управляти ходом
підготовки спортсмена;
- забезпечити ефективну дію фізичних вправ на рівень підготовленості,
підвищити ступінь їх відповідності індивідуальному стану здоров’я
дзюдоїста-ветерана;
- підтримувати здоров’я і хорошу працездатність спортсменів.
Суттєвими чинниками, які дозволяють індивідуалізувати тренування
ветеранів-дзюдоїстів, є об’єктивна самооцінка, високий інтелект і розвинена
уява. Високих результатів можуть досягати люди з різним проявом
властивостей нервової системи, які використовують свої найбільш сильні
сторони. Так само ветеранам-дзюдоїстам властива менша підлеглість і
стабільна емоційна стійкість. Вони відрізняються від молодих спортсменів
кращою нормативністю поведінки, підвищеним самоконтролем. Завдання
змагальної діяльності повинно полягати у тому, щоб формувати у ветеранадзюдоїста такий стиль боротьби, який дозволить ефективно використати
найбільш

сильні

фізичні

і

психічні

якості

борця

і

компенсувати

слаборозвинуті [132].
Аналіз
кваліфікованих

технічного

арсеналу

сучасної

ветеранів-дзюдоїстів

змагальної

свідчить

про

діяльності
необхідність

використовувати технічні дії, які можуть принести успіх при мінімальному
ризику [143]. Зазвичай виконуються кидки за допомогою ніг: бокові
підсікання, зачепи, задні підніжки та інше.
Проведені дослідження дозволяють зробити висновок про поліпшення
функцій дихальної та серцево-судинної систем, розширення функціональних
можливостей дзюдоїстів-ветеранів за рахунок використання експериментальної
програми підготовки. Динаміка показників, які характеризують рухову
підготовленість дзюдоїстів-ветеранів, свідчить про те, що в результаті дії занять
оздоровчої спрямованості відбулися позитивні зміни в показниках, які
характеризують прояв сили, витривалості, координаційних здібностей й
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дозволяє підтримувати рівень технічної підготовленості. Так само наші
дослідження дозволяють стверджувати, що оптимальна величина рухової
активності для спортсменів 30-34 років – 5 разів на тиждень; 35-39 років –
4 рази; 40-44 років і в подальшому – 3 рази, які істотно впливають на рівень
функціонального стану, рухову підготовленість дзюдоїстів-ветеранів.
На сьогодні актуалізуються наукові дослідження, присвячені розробці
передзмагальної підготовки дзюдоїстів-ветеранів, технології її оптимізації,
можливостям отримання оптимальної «спортивної» форми в умовах
природного старіння організму. Це зумовлюється недостатнім вивченням цих
важливих наукових проблем. Такі дослідження дозволять повніше розкрити
механізми відновлення спортивної працездатності дзюдоїстів-ветеранів,
виявити найбільш ефективні напрями підвищення їх працездатності та
зміцнення здоров’я.
У ході проведеного дослідження виявлені специфічні чинники ризиків,
недоліки в спеціальній фізичній підготовці дзюдоїстів-ветеранів, доведено,
що інтервали відпочинку між заняттями залежать від величини попереднього
тренувального навантаження й повинні забезпечувати повне відновлення
працездатності. Доведено важливе значення для самоконтролю суб’єктивних
показників стану організму дзюдоїста-ветерана.
Проведений аналіз динаміки та взаємозв’язків основних показників
професійно-особового

розвитку

дзюдоїстів-ветеранів

свідчить

про

можливість їх покращення на основі використання інтерактивних методів
педагогічного впливу.
Позитивна динаміка показників досягнень спортсменів-ветеранів
федерації дзюдо України за останні роки також може бути пов’язана

з

реалізацією системи професійно-особового розвитку спортсменів на основі
інтерактивних методів педагогічного впливу. Підтвердженням тому є
результати успішних виступів членів збірної команди України з дзюдо серед
ветеранів на чемпіонатах світу, Європи. Аналіз підсумків їх виступів показує,
що

в

соціально-економічних

умовах,

що

змінилися,

необхідність
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реформування системи професійно-особового вдосконалення дзюдоїстівветеранів не викликає сумнівів і є найважливішою умовою подальшого
розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні.
В результаті проведених досліджень отримано три групи даних:
результати, що отримано вперше, які підтверджують дані інших авторів, та
результати, які доповнюють уже наявні відомості.
Вперше:
- розроблено систему заходів щодо здійснення спортивно-оздоровчих
занять на етапі виходу зі спорту вищих досягнень, які передбачають:
визначення чинників виходу зі спорту вищих досягнень; проведення
обов’язкового медичного обстеження з вирішенням можливостей подальшої
участі у змаганнях ветеранів; встановлення можливостей виконання технікотактичних дій дзюдоїстів; встановлення кореляційних зв’язків показників
різних сторін підготовленості та розробка індивідуальних тренувальних планів
для

дзюдоїстів

з

урахуванням

рівня

техніко-тактичної

і

фізичної

підготовленості та функціонального стану;
- визначено

рівень

прояву

рухових

якостей

та

стану

морфо-

функціональних показників дзюдоїстів-ветеранів у різні вікові періоди;
- встановлено чинники травматизму, що притаманні єдиноборцям, та
заходи до їх зниження; встановлено кореляційну залежність показників
функціонального стану і тестів, що відображають рівень розвитку фізичних
якостей дзюдоїстів-ветеранів різних вікових груп;
- розроблено та впроваджено тренувальні програми з 3-, 4- і 5-разовими
заняттями на тиждень у дзюдоїстів-ветеранів після виходу зі спорту вищих
досягнень;
- визначено доцільність кількості тренувань на тиждень відповідно до
віку дзюдоїстів-ветеранів, а саме 30-34 роки – 5 разів, 35-39 –
4 рази, 40-44 і старше – 3 рази;
- встановлено ефективність використання інтервального гіпоксичного
тренування у передзмагальній підготовці дзюдоїстів-ветеранів після виходу зі
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спорту вищих досягнень;
- визначено чинники, які негативно впливають на розвиток спорту
ветеранів-дзюдоїстів та встановлено основні напрямки щодо їх подолання.
Підтверджено дані науковців (В.В. Кім, 1991; У.Б. Лідбеттер, 2002;
М.С. Страдіна, 2005) щодо чинників, які впливають на вихід зі спорту вищих
досягнень дзюдоїстів-ветеранів.
Доповнено дані щодо:
Підтверджено дані науковців [87, 100, 177] щодо чинників, які
впливають на вихід зі спорту вищих досягнень дзюдоїстів-ветеранів.
Доповнено дані щодо:
- мотивації подальших тренувань після виходу зі спорту вищих
досягнень [44];
- динаміки прояву фізичних якостей та морфофункціональних
показників спортсменів-ветеранів різних вікових груп [52, 60, 68, 93, 113,
155, 158];
- травм дзюдоїстів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень та
загальних і специфічних чинників ризику їх виникнення [32, 58, 62];
- заходів профілактики травматизму та індивідуалізації технікотактичної підготовки дзюдоїстів-ветеранів з урахуванням специфічних
чинників ризиків і недоліків у їх спеціальній фізичній підготовці [19, 23, 33,
41, 58, 84, 88, 105, 152].
Матеріали п’ятого розділу дисертаційної роботи відображені в
наступних публікаціях автора: [8, 9, 14, 126, 137, 138, 142, 144].
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ВИСНОВКИ
1. Аналіз літературних джерел та досвід підготовки й участі
спортсменів у змаганнях на етапі виходу зі спорту вищих досягнень свідчить,
що на сьогодні спостерігається невідповідність між існуючими науковометодичними вимогами і системою розвитку ветеранського спорту.
Питаннями, які потребують розгляду, є: визначення мотивації для занять;
травми та функціональний стан, які не дозволяють активно продовжувати
тренувальну і змагальну діяльність; визначення тренувальних програм в
мікроциклах, що позитивно впливають на функціональний стан єдиноборцівветеранів

різного

віку;

особливості

передзмагальної

підготовки

з

використанням позатренувальних чинників, що підвищують працездатність
спортсменів, та ін., що потребує розробки методологічних основ спорту
ветеранів.
2. Показники морфо-функціонального стану єдиноборців-ветеранів
знижуються після активних виступів у змаганнях, починаючи з 30-34 років,
проте достовірні зрушення (р<0,05) відбуваються переважно у віці після
41 року.
Росто-вагові

показники

єдиноборців-ветеранів

мають

достовірні

(р<0,05) зміни показників маси тіла спортсменів, які підвищуються по
відношенню до оптимальної під час спорту вищих досягнень: в 30-34 роки
(t=2,44; р<0,05), 35-39 (t=2,95; р<0,05) і 40-44 років (t=2,38; р<0,05), в той же
час довжина тіла ветеранів достовірно (р>0,05) не змінюється.
Найбільші зміни показників серцево-судинної системи дзюдоїстівветеранів відзначено в даних ЧСС (30-34 років – t=2,99; р<0,05; 35-39 років –
t=4,55; р<0,01; 40-44 років – t=5,15; р<0,001; АТсист. (t=2,77; р<0,05; t=3,94;
t=4,45; р<0,01 відповідно), АНАМЕ (t=2,90; р<0,05; t=3,71; t=4,19; р<0,01
відповідно) і АМЕ (t=3,44; t=4,40; t=4,57; р<0,01) по відношенню до даних
показників на етапі спорту вищих досягнень.
3. Показники рівня прояву фізичних якостей

в більшій мірі
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знижуються у

перший період виходу зі спорту вищих досягнень (30-34

роки). Так, достовірно погіршуються результати у тесті Купера (t=2,47;
р<0,05), стрибку вгору з місця (t=2,86; р<0,05), п’ятикратному стрибку
(t=2,68; р<0,05), бігу на 200 м (t=4,40; р<0,001), човниковому бігу 4×10 м
(t=2,44; р<0,05), часу виконання 18 кидків (t=2,13; р<0,05) та часу
10 підтягувань на поперечині (t=2,70; р<0,05).
У другий віковий період (35-39 років) по відношенню до показників,
які мали дзюдоїсти під час етапу реалізації максимальних можливостей,
достовірно зменшуються результати у всіх тестах (р<0,05-0,001). У той же
час, у подальшому результати тестування стабілізуються і не мають
достовірної (р>0,05) різниці.
Отримані результаті свідчать, що їх погіршення, особливо в тестах,
пов’язаних з виконанням силових вправ, пов’язано, перш за все, зі
збільшенням маси тіла та стану м’язових волокон верхніх кінцівок, а також
за рахунок поступового зниження рухового потенціалу ветеранів-дзюдоїстів.
4. Встановлено кореляційний взаємозв’язок показників фізичних
якостей та морфофункціональних показників дзюдоїстів після виходу зі
спорту вищих досягнень. У віці 30-34 роки середній рівень кореляції існує
між: тестом Купера та бігом на 200 м (r= -0,57), довжиною тіла (r=-0,67),
АТсист. (r=-0,74), АНАМЕ (r=0,62) і АМЕ (r= 0,62); бігом

на 30 м та

стрибком у довжину з місця (r=-0,63), п’ятикратним стрибком

(r=-0,54),

стрибком вгору (r=-0,57), човниковим бігом (r=0,63), ЧСС (r=-056), АТсист.
(r=-0,56), АТдиаст. (r=0,53), АНАМЕ (r=-0,72); стрибком у довжину з місця та
п’ятикратним стрибком (r=0,68), стрибком вгору з місця (r=0,56), масою тіла
(r=-0,59), АНАМЕ (r=0,56); п’ятикратним стрибком та бігом на

200 м

(r=-0,53), стрибком вгору з місця (r=0,54), масою тіла (r=-0,75), АТсист.
(r=0,59), АНАМЕ (r=0,68); бігом на 200 м та масою тіла (r=0,56), АНАМЕ
(r=-0,65); стрибком вгору з місця та масою тіла (r=0,61); підтягуванням на
поперечині

та часом підтягувань на поперечині (r=0,78), масою тіла

(r=-0,78); часом 10 підтягувань на поперечині та масою тіла (r=-0,72),
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АНАМЕ (r=0,62); часом виконання 18 кидків та АНАМЕ (r=0,56).
У 35-39 та 40-44 років зазначені кореляційні зв’язки залишаються,
окрім тих, що отримані з показниками маси тіла, яка стабілізувалася у
ветеранів-дзюдоїстів.
Встановлений кореляційний взаємозв’язок дає змогу оптимізувати
річну тренувальну програму на основі врахування особливостей впливу
різних фізичних вправ на функціональний стан дзюдоїстів-ветеранів.
5. Розроблено тренувальні програми підготовки дзюдоїстів-ветеранів
різних вікових груп з 3-х, 4-х та 5-разовими тренуваннями на тиждень у
підготовчому періоді, які включали втягувальний мезоцикл (втягувальний,
втягувальний, ударний, поновлювальний мікроцикли), базовий з ЗФП
(втягувальний, ударний, ударний, поновлювальний мікроцикли), базовий з
СФП (втягувальний, ударний, ударний, поновлювальний мікроцикли).
Визначено,

що

3-х

разові

на

тиждень

тренування

протягом

підготовчого періоду дають можливість підтримувати рівень прояву силових
і швидкісно-силових якостей в усіх вікових групах у той час, як в групі
дзюдоїстів 56-60 років достовірно погіршилися показники АТдіаст. (t=2,17;
р<0,05), АНАМЕ (t=2,23; р<0,05), РФС (t=2,22; р<0,05), АП (t=3,31; р<0,01).
При 4-х разових тренуваннях в групі дзюдоїстів 45-49 років достовірно
погіршилися показники в підтягуванні на поперечині (t=2,50; р<0,05) та часі
18-ти кидків (t=2,52; р<0,05) при суттєвому зрушенні показників АНАМЕ
(t=2,07; р>0,05) та РФС (t=2,20; р<0,05). Поряд з цим 5-ти разові на тиждень
тренування сприяють прояву втоми, на фоні якої достовірно погіршуються
результати в групі дзюдоїстів-ветеранів 40-44 років у підтягуванні на
поперечині (t=3,27; р<0,01), часі 10-ти підтягувань на поперечині (t=2,68;
р<0,05), часі виконання 18-ти кидків (t=2,23; р<0,05) та серії кидків (t=2,33;
р<0,05). П’ятиразові тренування для дзюдоїстів 30-34 та 35-39 років мають
тенденцію

поглиблення

напруження

роботи

функціональних

систем

організму, але їх результати не досягають достовірних змін (р>0,05).
Тому для підтримання рівня фізичної підготовленості дзюдоїстів-
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ветеранів 30-34 та 35-39 років доцільно використовувати 5 тренувань на
тиждень, для спортсменів 40-44 років – 4 тренування, а для 46 років і старше
– 3 тренування на тиждень, що дасть можливість підтримувати оптимальний
стан функціонування систем організму для виконання навантажень без
погіршення стану їх здоров’я.
6. Використання на етапі передзмагальної підготовки дзюдоїстівветеранів

35-39

років

інтервального

нормобаричного

гіпоксичного

тренування тривалістю 10 сеансів по 10 серій у сполученні з коловим
тренуванням, складеним із 10 вправ, що виконувалися у максимальному
темпі

тривалістю

15 с,

дозволили

підвищити

показники

киснево-

транспортної системи: тривалості зворотного дихання (t=2,20; р<0,05),
концентрації вуглекислого газу в повітрі, що видихається (t=4,00; р<0,001),
концентрації кисню в повітрі, що вдихається (t=3,36; р<0,01), дихального
об’єму (t=2,89; р<0,01), частоти дихання (t=5,74; р<0,001), хвилинного об’єму
дихання (t=2,15; р<0,05), частоти серцевих скорочень (t=5,00; р<0,001) та
коефіцієнту використання кисню (t=2,13; р<0,05).
Також підвищилися результати: тесту Купера (t=2,53; р<0,05), стрибка
у довжину з місця (t=2,88; р<0,05), п’ятикратного стрибка (t=2,56; р<0,05),
човникового бігу 4×10 м (t=2,19; р<0,05), бігу на 200 м (t=2,88; р<0,05),
підтягування на поперечині (t=2,79; р<0,05), часу виконання 10 підтягувань
на поперечині (t=2,72; р<0,05), часу виконання 18 кидків (t=2,23; р<0,05) та
серії кидків (t=2,12; р<0,05).
Таким чином, гіпоксичне нормобаричне тренування у сполученні із
спеціальними фізичними вправами є ефективною методикою підготовки до
змагань дзюдоїстів-ветеранів, не викликає значного напруження кисневотранспортної системи і сприяє підвищенню загальної та спеціальної фізичної
підготовленості.
7. Визначено чинники, що негативно впливають на розвиток спорту
ветеранів, до яких відносяться:
а) системні виклики – недостатня увага з боку держави, недостатнє
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фінансування; погіршення здоров’я і фізичного розвитку дорослого
населення України, яке обумовлене економічною і політичною ситуацією в
країні; недоврахування ролі занять спортивною боротьбою у розвитку
ветеранського спорту, недостатня пропаганда здорового способу життя і
зміцнення здоров’я значної частини населення; відставання розвитку
інноваційних спортивних технологій у ветеранському єдиноборстві; слабке
залучення механізму державно-приватного партнерства для поліпшення
фінансування ветеранського спорту і маркетингу для посилення його
масовості;
б) специфічні чинники, що впливають на розвиток ветеранського
спорту: відсутність науково обґрунтованої методичної бази для організації
тренувального процесу спортсменів-ветеранів; послаблення фінансування
розвитку ветеранського єдиноборства на рівні регіонів України; недостатня
кількість

наукових

досліджень,

що

стосуються

проблеми

розвитку

ветеранського спорту: недостатня підготовка тренерів і суддів з урахуванням
сталої тенденції активізації ветеранського спорту; слабкий розвиток
інфраструктури для занять спортсменів-ветеранів в регіонах України;
відсутність

управлінських

рішень

щодо

підвищення

комерційної

і

інвестиційної привабливості клубного руху і змагань серед ветеранівєдиноборців; відсутність моделі розвитку ветеранського спорту з подальшим
її тиражуванням на сферу спорту.
8. Встановлено основні напрямки реалізації розвитку ветеранського
єдиноборства в Україні, а саме: пропаганда занять спортом й участі у
змаганнях ветеранів, позитивного впливу спорту на організм людей у
зрілому віці; створення умов для ефективної підготовки резерву й основного
складу збірних команд України та її регіонів із єдиноборств серед ветеранів;
розробка заходів щодо стимулювання розвитку ветеранського спорту й
управління цим спортивним рухом; вдосконалення системи підготовки і
перепідготовки тренерського і суддівського корпусів з урахуванням
активізації ветеранського спорту; розробка і впровадження перспективних
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наукових і методичних концепцій в роботу щодо розвитку єдиноборств серед
ветеранів; модернізація існуючої матеріально-технічної бази єдиноборств з
урахуванням активізації ветеранського спорту; підвищення комерційної й
інвестиційної привабливості клубного руху і змагань з єдиноборств серед
ветеранів; розвиток інфраструктури для занять ветеранів-єдиноборців в усіх
регіонах України; впровадження методів сучасного маркетингу і створення
умов для розвитку спонсорства і залучення інвестицій для ветеранівєдиноборців; подальше зміцнення міжнародних зв’язків для розвитку
ветеранського єдиноборства у рамках EJU й SJF; реалізація нової моделі
розвитку ветеранського спорту на прикладі єдиноборств з подальшим її
тиражуванням на всю сферу спорту; підвищення ефективності розвитку
єдиноборств серед ветеранів; розвиток ветеранського спорту України.
Подальші дослідження можуть бути спрямовані на індивідуалізацію
тренувального процесу для єдиноборців-ветеранів різних вікових груп з
урахуванням вагових категорій та манер ведення двобою.

173

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств :
зб. тез VII міжнародної науково-методичної конференції (м. Харків,
22 лютого 2013 р.). Вип. 7. Харків : Академія ВВ МВС України, 2013. 104 с.
2. Алексєєв А.Ф., Ананченко К.В., Бойченко Н.В. Теорія та методика
викладання дзюдо та самбо: навч. посібник для студенів 3 курсу (за
кредитно-модульною системою). Харків : ХДАФК, 2014. 110 с.
3. Альетти П., Заччеротти Д., Биасе П. Травмы в футболе: механизм и
эпидемиология

//

Спортивные

травмы.

Клиническая

практика

предупреждения и лечения / под общ. ред. П.А. Ф. X. Рендстрёма; пер. с англ.
Київ : Олимп, лит., 2003. С. 229-234.
4. Ананченко

К.В.

Основные

направления

совершенствования

технической подготовки борцов дзюдо высокого класса // Слобожанський
науково-спортивний вісник. Харків : ХДАФК, 2003. № 6. С. 74–76.
5. Ананченко К.В. Техніко-тактична підготовка дзюдоїстів високого
класу на основі аналізу модельних характеристик: Автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01. Харків, 2006. 19 с.
6. Ананченко К. В. Бойові мистецтва : методичні рекомендації для
студентів ВУЗів фізичного виховання та спорту. Харків : ХДАФК, 2011. 60 с.
7. Ананченко К.В., Арканія Р.А., Перебійніс В.Б. Позитивна дія
спортивно-оздоровчного туризму на фізичний стан студентів-єдиноборців //
Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності: збірник наукових
праць [Електронний ресурс]. Харків: ХДАФК, 2016. С.8-14. Режим доступу:
http://journals.uran.ua/index.php/wissn055
8. Ананченко К.В., Перебейнос В.Б. Текущее состояние развития
движения ветеранов и любителей физической культуры и спорта в Украине
(на примере дзюдо) // Стратегічне управління розвитком галузі «Фізична
культура і спорт» : Матеріали І регіональної науково-практичної інтернетконференції, Харків: ХДАФК, 2012. С. 94–97.

174

9. Ананченко К.В., Перебейнос В.Б. Развитие ветеранского и
любительского дзюдо в Украине // Проблемы и перспективы развития
спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях : Сборник
статей IX международной научной конференции, 8-9 февраля 2013 года.
Белгород-Харьков-Красноярск-Москва: ХНПУ, 2013. С. 29-31.
10.Ананченко К.В., Перебейнос В.Б. Тенденции развития ветеранского
дзюдо в Украине и мире // Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej
konferencji «Nauka i inowacja – 2013». Volume 11. Pedagogiczne nauki. Fizyczna
kultura i sport. : Przemyśl. Nauka i studia. S. 79–81.
11.Ананченко К.В., Перебійніс В.Б. Формування оптимального
техніко-тактичного арсеналу дзюдоїстів-ветеранів // Материали за 9-а
международна научна практична конференция, «Научният потенциал на
света», 2013. Том 19. Физика. Здание и архитектура. Физическа култура и
спорт. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. С. 60-62.
12.Ананченко К.В., Перебійніс В.Б., Пакулін С.Л. Індивідуалізація
техніко-тактичної підготовки та розвиток спеціальних швидкісно-силових
якостей дзюдоїстів-ветеранів // Materials of the XII International scientific and
practical conference, «Areas of scientific thought», 2015/2016. Volume 11.
Philological sciences. Music and life. Physical culture and sport. Sheffield. Science
and education LTD, 2016. S. 77–79.
13.Ананченко К.В., Перебійніс В.Б., Пакулін С.Л. Проблеми, що стоять
перед тренером дзюдоїстів-ветеранів при вдосконаленні та індивідуалізації їх
спеціальної фізичної підготовленості // Единоборства № 1 : Научный журнал.
Харьков : ХГАФК, 2016. С. 7-10.
14.Ананченко К.В., Перебійніс В.Б., Пакулін С.Л. Удосконалення
підготовки та професійно-особовий розвиток дзюдоїстів-ветеранів // Сучасні
технології в сфері фізичного виховання, спорту та валеології : Збірн.наук.
праць

X

міжн.

Інтернет

наук.

метод.

конф.

Вип.10:

Харків

:

Національнаакадемія Національної гвардії України, 2016. С. 6-17.
15. Ананченко К.В., Перебійніс В.Б., Пакулін С.Л. Удосконалення техніко-

175

тактичної підготовки дзюдоїстів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень //
Траекторія науки : міжнародний електронный науковий журнал. 2016. Т.2 №2(7).
С. 5.29-5.45. URL: https://pathofscience.org/index.php/ps/issue/download/7/29.
16. Ананченко К.В., Перебійніс В.Б., Пакулін С.Л., Маханьков Г.І.
Педагогічні аспекти удосконалення та індивідуалізація техніко-тактичної
підготовки

дзюдоїстів-ветеранів

//

Науковий

часопис

Національного

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук.
праць. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 8 (102). С. 6-13.
17.Ананченко К.В., Хацаюк О.В. Індивідуальне фізичне тренування та
самоконтроль : Метод. рекомендації. Харків : Академія ВВ МВС України,
2011. 60 с.
18. Ананченко К.В., Чумак Ю.А., Перебійніс В.Б. Організація навчальнотренувального процесу юних дзюдоїстів // Проблемы и перспективы развития
спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях: Сборник статей
ІХ международной научной конференции, 8-9 февраля 2-13 года. БелгородХарьков-Красноярск-Москва: ХНПУ, 2013. С. 32-34.
19.Андрен-Сандберг А. Травмы в гандболе // Спортивные травмы.
Клиническая практика предупреждения и лечения / под общ. ред. П. А. Ф. X.
Рендстрёма; пер. с англ. К.: Олимп, лит., 2003. С. 273-275.
20. Анохин П. К. Системные механизмы высшей нервной деятельности.
М.: Наука,1979. 453 с.
21. Арзютов Г.Н. Структура тренировочно-соревновательной деятельности
и спортивного результата в единоборствах // Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. Харків: ХХПІ,
1999. №17. С. 13-27.
22.Арзютов

Г.Н.

Многолетняя

подготовка

в

спортивных

единоборствах. К.: НПУ им. М. П. Драгоманова, 1999. 410 с.
23.Арзютов Г.М. Теорія і методика поетапної підготовки спортсменів
(на матеріалі дзюдо) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед.

176

наук : 13.00.02, 13.00.04. Київ, 2000. 41 с.
24.Арзютов Г. М. Взаємозв’язки компонентів структури фізичної
підготовленості і спеціальної працездатності борців вищої кваліфікації на
передзмагальному етапі підготовки // Часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. К.:
Теорія та методика навчання: фізична культура і спорт, 2005. Вип.1. С. 16–23.
25. Афанасьев В.В., Муравьев А.В., Осетров И.А., Михайлов П.В. Основы
отбора, прогноза и контроля в спорте. Ярославль : ЯГПУ, 2008. 287 с.
26.Ашанін В.С., Пасько В.В., Подоляка О.Б., Ровний А.С., Єрмолаєв
В.К. Удосконалення комплексної спеціальної фізичної підготовленості
спортсменів-регбістів 16–18 років // Слобожанський науково-спортивний
вісник : [наук.-теорет. журн.]. Харків: ХДАФК, 2015. №1(45). С. 16-22.
27.Ашанин В.С., Романенко В.В. Использование компьютерных
технологий

для

оценки

сенсомоторных

реакций

в

единоборствах.

Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4, 2015. С. 15-18. doi:
10.15391/snsv.2015-4.002.
28.Баев И.А. Начальное обучение технике дзюдо в стойке с
использованием базовых круговых движений : Автореф. дис. на соискание
уч. степени канд. пед. наук : 13.00.04. Санкт-Петербург, 2004. 23 c.
29.Баевский Р.М. Оценка профилактических мероприятий на основе
изменения

адаптационного

потенциала

системы

кровообращения

//

Здравоохранение Российской Федерации. М., 1987. №8. С. 6-10.
30.Баевский Р.М. Теоретические и прикладные аспекты оценки и
прогнозирования функционального состояния организма при действии
факторов длительного космического полета. М.: ИМБП РАН, 2005. 20 с.
31. Бардамов Г.Б. Совершенствование индивидуального комбинационного
стиля

ведения

поединков

борцов

//

Ученые

записки

университета

им. П.Ф. Лесгафта. 2(36). 2008. С.22-24.
32.Батукаев A.A. Характеристика травматизма в процессе занятий
спортом // Технология образования в области физической культуры: сб.
научно-методических работ. СПб., 2008. С. 94-97.

177

33.Башкиров В.Ф. Причины травм и их профилактика // Теория и
практика физ. культуры. 1989. № 9. С. 33-35.
34.Башкиров В.Ф., Новиков A.A., Жунуспеков С.К. Разминка как
фактор оптимизации психофизиологических показателей юных борцов и
профилактики травматизма // Теория и практика физ. культуры. 1991. № 11.
С. 51–54.
35.Белозерова Л.М. Методы определения биологического возраста по
умственной и физической работоспособности. Пермь, 2000. 60 с.
36.Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии
активности. М. : Медицина, 1966. 349 с.
37.Бест Т.М., Гарретт У.Е. Разминка в начале и в конце занятия //
Спортивные травмы. Основные принципы профилактики и лечения / под
общ. ред. П. А. Ф. X. Рендстрёма; пер. с англ. К.: Олимп, лит., 2002. С. 205212.
38.Біомеханіка спорту : навч. посібн. / [A. M. Лапутін, В. В. Гамалій, О.
А. Архипов, В. О. Кашуба, М. О. Носко, Т. О. Хабінець]. К. : Олімпійська
література, 2005. 320 с.
39.Блах В., Елисеев С., Игуменов В. Концепция биологически
целесообразной физической подготовки борцов (самбо, дзюдо). М. : Лика,
2003. 119 с.
40.Бойко В.В. Целенаправленное развитие двигательных способностей
человека. М. : Физкультура и спорт, 1987. 144 с.
41.Бойко В. Ф., Данько Г. В. Физическая подготовка борцов. К.:
Олимпийская литература, 2004. 224 с.
42.Бойко В. Ф., Малинский И. И., Андрейцев В. А., Яременко В. В.
Соревновательная деятельность высококвалифицированных борцов вольного
стиля на современном этапе // Физическое воспитание студентов. 2014. № 4.
С. 13-19.
43.Бойченко Н.В., Сушко Ю. П. Пути повышения скоростно-силовой
подготовленности борцов высокой квалификации // Слобожанський науково-

178

спортивний вісник : науково-теоретичний журнал. Харків : ХДАФК, 2011.
№ 2. С. 85–88.
44.Болтиков

Ю.В.

Влияние

мотивационных

факторов

на

результативность учебно-тренировочной работы в секциях спортивной
борьбы : Автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : 13.00.04.
Набережные Челны, 2002. 19 c.
45.Бочаров М.И. Спортивная метрология [Текст] : учеб. пособие. Ухта :
УГТУ, 2012. 156 с.
46.Булатова

М.М.

Теоретико-методические

аспекты

реализации

функциональных резервов спортсменов высшей квалификации : Автореф.
дис. на соискание уч. степени д-ра наук по физ. воспитанию и спорту : 24. 00.
01. Украинский гос. ун-т физического воспитания и спорта. К., 1997. 40 с.
47.Бульер Ф. Определение биологического возраста. Женева : ВОЗ,
1971. 71с.
48.Верхошанский Ю.В. На пути к научной теории и методологии
спортивной тренировки // Теория и практика физ. культуры. 1997. № 2.
С. 21–26, 39–42.
49.Верхошанский Ю.В. Теория и методология спортивной подготовки:
блоковая система тренировки спортсменов высокого класса // Теория и
практика физ. культуры. 2005. № 4. С. 2-14.
50.Возрастные изменения в организме и режим спортивных тренировок
[Электронный ресурс]. Режим доступа : ttp://www.wp-german-med.ru/sportmedicina/555-vozrastnye-izmeneniya.html (дата обращения 02.06.2016 г.).
51.Волков В.П., Чумаков Е.М., Роднов В.С. Анализ технического
мастерства самбистов // Спортивная борьба : Ежегодник. М., 1971. С. 45-53.
52.Гаврилов Д.Н., Романова Е.Е., Малинин А.В. Двигательная
активность и долголетие : организационные и педагогические аспекты //
Теория и практика м. 1999. № 2. С. 9–12.
53.Гаврилова Е.А. О синдроме перетренированности // Физкультура в
профилактике, лечении и реабилитации. 2009. №2. С.25-27.

179

54.Гагонин С. Г. Спортивно-боевые единоборства : от древних ушу и
бу-дзюцу до профессионального кикбоксинга : Монография. СПб. :
СПбГАФК им. П. Ф. Лесгафта, 1997. 352 с.
55.Гаданов

А.Ш.

Система

профессионально-личностного

развития

информационного
и

саморазвития

обеспечения
спортсменов-

единоборцев // Боевая и физическая подготовка военных специалистов :
Сборник научно-методических работ. СПб.: 40 Гос. НИИ МО РФ, 2011
С. 54–61.
56.Гальцев А.И. Формирование способов решения двигательных задач
в условиях поединка у дзюдоистов высших разрядов : Автореф. дис. на
соискание уч. степени к. пед. наук : 13.00.04. Москва, 2003. 20 с.
57.Гаськов А.В. Теория и методика спортивной тренировки в
единоборствах : Учеб. пособие для студентов сред. спец. и высш. проф. учеб.
заведений; БГУ. Улан-Удэ, 2000. 271 с.
58.Геселевич В.А. Особенности проявления травматизма в вольной
борьбе: Учебное пособие. М. : Академия, 2005. 137 с.
59.Годик М. А. Педагогические основы нормирования и контроля
соревновательных и тренировочных нагрузок : Автореф. дис. на соискание
уч. степени доктора пед. наук : 13.00.04. М., 1982. 40 с.
60.Гончаров А., Рубан Л., Ананченко К. Уровень физического
состояния здоровья и физической подготовленности организма борцовветеранов спорта // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.теорет. журн.] Харків : ХДАФК, 2017. № 5(61). с. 42-47.
61.Горанов Б. Взаимосвязь индивидуального стиля соревновательной
деятельности и тактики ведения поединков в греко-римской борьбе // Ученые
записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2011. № 12(82). С. 58-60.
62.Гориневская В.В. Характер повреждений при различных видах
травматизма : Монография. М. : Медицина, 1982. 152 с.
63.Горская Г.Б. Психологическое обеспечение многолетней подготовки
спортсменов. Краснодар, 1995. 184 с.

180

64.Граевская Н.Д. Спорт и здоровье [Электронный ресурс]. Режим
доступа : http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/1996n4/p49-54.htm (дата обращения
02.06.2016 г.).
65.Денисова Л.В., Хмельницкая И.В., Харченко Л.А. Измерения и
методы математической статики в физическом воспитании и спорте: учедн.
пособие для вузов. К. : Олимп.лит., 2008. 127 с.
66.Донской Д.Д. Теория строения действий // Теория и практика

физической культуры. 1991. №3. С. 9-13.
67.Душанин С.А. Экспpесс диагностика функционального состояния

спортсменов. К., 1986. 36 с.
68.Евдокимова Т., Правосудов В. Изменение сердечно-сосудистой
системы у ветеранов спорта с различной направленностью тренировок // Тези
доп. IV Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для
всіх: проблеми здоров’я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації». 1619 травня 2000р., Київ, 2000. С. 645.
69.Еганов А.В., Сиротин О.А., Коплин В.Н., Курашкин А.И. Структура
показателей спортивного мастерства дзюдоистов // Спортивная борьба :
Ежегодник. М., 1982. С. 12–15.
70.Ермаков С.С., Русланов Д.В., Кристоф Прусик. Новые технологии:
оздоровительные

упражнения

комплексной

направленности

без

использования тренажеров // Педагогіка, психологія та медико-біологічні
проблеми фізичного виховання і спорту : науковий журнал. Харків,
ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2011. №2. С. 45-49.
71.Ермаков С. С., Тропин Ю. Н., Бойченко Н. В. Специальная
физическая

подготовка

квалифицированных

борцов

//

Проблемы

и

перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных
заведениях: Сборник статей ХIІ международной научной конференции, 5
февраля 2016 года. Харьков: ХГАФК, 2016. С. 20-23.
72.Ермаков

С. С.,

Тропин

Ю. Н.,

Пономарев

В. А.

Пути

совершенствования технико-тактического мастерства борцов греко-римского

181

стиля различных манер ведения поединка // Слобожанський науковоспортивний вісник, 2015. №5 С. 46-51.
73.Ермаков

С.С.,

Чеслицька

М.,

Пилевська

В.

Проблеми

та

перспективи досліджень рухової активності осіб середнього та старшого віку
// Вісник Прикарпатського університету. 2013. №18. С. 207-213.
74.Єрмаков С.С. Основи спортивного тренування // Теорія та методика
фізичного виховання. 2010. № 4. С. 11–17.
75.Захарьянц А. Проблема социальной адаптации и реабилитации
здоровья спортсменов, закончивших виступления в большом спорте // Тез.
докл. IV Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для
всіх: проблеми здоров’я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації». 1619 травня 2000р., Київ, 2000. С. 649.
76.Иванов-Катанский С.А., Касьянов Т.Р. Рукопашный бой : Теория и
практика. М. : Гранд-Фаир, 2003. 551 с.
77.Измерения и вычисления в спортивно-педагогической практике :
учеб. пособие для вузов физич. культуры / В.П. Губа [и др.]. М. :
СпортАкадемПресс, 2002. 211 с.
78.Йоргенсен У. Роль правил и судейства в профилактике травм //
Спортивные травмы. Основные принципы профилактики и лечения / под
общ. ред. П. А. Ф. X. Рендстрёма; пер. с англ. К.: Олимп, лит., 2002. С. 184189.
79.Кай-Минь Чен, С. И. К. Хсу. Повреждения суставного хряща и
связок, основные принципы профилактики и лечения // Спортивные травмы.
Основные принципы профилактики и лечения / под общ. ред. П. А. Ф. X.
Рендстрёма; пер. с англ. К.: Олимп, лит., 2002. С. 52-68.
80.Камаев О.И. Теоретические и методические основы оптимизации
системы многолетней подготовки юных лыжников-гонщиков : автореф. дисс.
на соискание уч. степени д-ра пед. наук. : спец. 13.00.04. Харків : ХГАФК,
2000. 51 с.
81.Камаев О.И., Тропин Ю.Н. Влияния специальных силовых качеств

182

на

технико-тактическую

подготовленность

в

борьбе.

Проблемы

и

перспективы развития спортивных игр и единоборств: Сборник статей IХ
научной конференции, 8 февраля 20213 года, ХНПУ, Харьков, 2013. С. 149152.
82.Камаев О.И., Тропин Ю.Н. Роль специальной силовой подготовки в
борьбе // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в
высших учебных заведениях: Сборник статей VIII международной научной
конференции, 3 февраля 2012 года. Белгород-Харьков-Красноярск: ХГАДИ,
2012. С.73-77.
83.Камаєв О.І., Пакулін С.Л. Формування коронного прийому
змагальної діяльності дзюдоїста-ветерана [Електронний ресурс] : наукова
стаття

//

Траектория

науки.

2016.

№4(9).

Режим

доступу:

http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/148/143
84.Каннус П. Профилактика травм // Спортивные травмы. Основные
принципы профилактики и лечения / под общ. ред. П. А.Ф. X. Рендстрёма;
пер. с англ. К.: Олимп, лит., 2002. С. 24-31.
85.Каратаева Д.О., Хацаюк О.В. Удосконалення ударної техніки
рукопашного бою правоохоронців МВС України на основі використання
сучасних інформаційних технологій : Метод. рекомендації. Харків : Акад. ВВ
МВС України, 2006. 32 с.
86.Кийко
тренування

на

А.,

Мулик

показники

В.В.

Вплив

фізичної

інтервального

підготовленості

гіпоксичного
кваліфікованих

альпиністів // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теорет.
журн.] Харків : ХДАФК, 2017. № 5(61). С. 59-63.
87.Ким В.В. Механические нагрузки (ускорения) в спортивных
упражнениях:

контроль,

предупреждение

травматизма,

повышение

толерантности : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра пед. наук. М.,
1991. 42 с.
88.Коблев

Я.К.

Система

многолетней

подготовки

спортсменов

международного класса в борьбе дзюдо : автореф. дис. на соискание уч.

183

степени доктора пед. наук. М. : ГЦОЛИФК, 1990. 39 с.
89.Козіна Ж.Л., Демура І.М. Результати застосування методів
математичного моделювання для визначення індивідуальних тактичних
манер ведення сутички у дзюодїстів високого класу // Теорія та методика
фйізичного виховання, 2010. №7, С. 17-38.
90.Коллеман Э. Виды спорта, требующие сверхвыносливости //
Питание спортсменов. Руководство для профессиональной работы с
физически подготовленными людьми / под ред. К. А. Розенблюм; пер. с англ.
К.: Олимп, лит., 2014. С. 424-431.
91.Колчинская А.З., Цыганова Т.Н., Остапенко Л.А. Нормобарическая
интервальная гипоксическая тренировка в медицине и спорте. М.: Медицина,
2003. 408с.
92. Коробєйніков Г.В. Вікові особливості функціональної організації
основних видів діяльності людини: Автореф. дис. на здобуття наукового
ступеня. д-ра біол. наук: 03.00.13; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. К., 2000. 26 с.
93.Коробейников Г., Харковлюк Н., Медвидчук Е., Цапьюк Л. Связь
физической работоспособности с темпом старения человека // Тез. докл. IV
Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх :
проблеми здоров’я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації» (16–19
травня 2000 р.). К., 2000. С. 655.
94. Коробейникова Л.Г. Детерминанта психофизиологического состояния
у спортсменов высокой квалификации с различными эмоциональными
характеристиками

//

Педагогика,

психология

и

медико-биологические

проблемы физического воспитания и спорта. 2011. №. 4. С. 94-97.
95.Крейтон Н., Д. К. Мак-Кензи. Применение ортопедических
аппаратов для профилактики травм // Спортивные травмы. Основные
принципы профилактики и лечения / под общ. ред. П.А.Ф.Х. Рендстрёма;
пер. с англ. К.: Олимп, лит., 2002. С. 333-341.
96.Кривич С.Н., Перебейнос В.Б. Физическая культура как феномен
общей культуры // Сучасні аспекти виховання студентської молоді :

184

матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3–4 квітня 2014 року) :
тези доповідей / [За заг. ред. О.І. Малєєва, В.М. Клочка, В.В. Корженка].
Харків : ХНУМГ, 2014. С. 117–119.
97.Кузнецов А. С. Организационно-методические основы многолетней
технико-тактической подготовки в греко-римской борьбе : автореф. дис. на
соискание уч. степени д-ра пед. наук : 13.00.04. Краснодар, 2002. 41 c.
98.Латышев С.В. Анализ состава технико-тактических действий
борцов, имеющих различный стиль противоборства // Вісник Чернігівського
національного університета ім. Т.Г. Шевченка. 2011. Вип. 91. С.188-193.
99.Латышев С.В. Система индивидуализации подготовки в вольной
борьбе: монография. Донецк: ДонНУЕТ, 2013. 375 с.
100. Лидбеттер У. Б. Усталостные травмы сухожилий: диагноз и
лечение // Спортивные травмы. Основные принципы профилактики и
лечения / под общ. ред. П. А. Ф. X. Рендстрёма; пер. с англ. К.: Олимп, лит.,
2002. С. 375.
101. Лялько В.В. Тренажеры в боевых искусствах. Практическое
пособие. Минск : Харвест, 1998. 376 с.
102. Манолаки В.Г. Методика подготовки дзюдоисток различной
квалификации. СПб. : СПбУ, 1993. 180 с.
103. Масальгин Н.А. Математико-статистические методы в спорте.
М.: Физкультура и спорт, 1974. 151 с.
104. Матвеев Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты:
учеб. для вузов физ. культуры. [5-е изд.]. М.: Сов. спорт, 2010. 340 с.
105. Матвиенко E.H. Профилактика травматизма в вольной борьбе:
Метод. рекомендации. Красноярск : Кларетианум, 2002. 28 с.
106. Мекертычьян А.Н. Повышение эффективности бросков в борьбе
дзюдо путем уменьшения степени свободы захватов : автореф. дис. на
соискание уч. степени канд. пед. наук : 13.00.04. Краснодар, 2004. 19 c.
107. Методы исследования в спорте: Уч. пособие / Под общей
редакцией В.П. Филина, А.С. Ровного. Харьков: Основа, 1992. 149 с.

185

108. Мехелен
спортивных

В.

Распространенность

//

Спортивные

травм

и

травмы.

степень

серьезности

Основные

принципы

профилактики и лечения / под общ. ред. П. А. Ф. X. Рендстрёма; пер. с англ.
К.: Олимп, лит., 2002. С. 15-23.
109. Мотылянская Р. Е. Спорт и возраст. М. : Медгиз, 1956. 302 с.
110. Мулик

В.В.

сложноорганизованный
достижение

Многолетняя
объект,

максимально

подготовка

содержание

возможного

биатлонистов,

как

которого

направлено

на

спортивного

результата

//

Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків : ХГІФК, 2001. Вип. 3. С.
13-16.
111. Мулик В.В. Система багаторічного спортивного удосконалення в
ускладнених умовах поєднання основних сторін підготовленості спортсменів
(на матеріалі лижного спорту) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра
наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт;
Національний університет фізичного виховання і спорту України. К., 2002. 40 с.
112. Мулик В.В., Кійко А. Зміни показників гемодинаміки під впливом
інтервального гіпоксичного тренування протягом передзмагального етапу
підготовки кваліфікованих альпіністів // Слобожанський науково-спортивний
вiсник : [наук.-теор. журн.]. Харків : ХДАФК, 2017. № 3(59). С. 97-100.
113. Мулик В., Перевозник В. Вплив тренувального процесу на
функціональний стан та показники фізичних якостей спортсменів-ветеранів на
етапах виходу зі спорту вищих досягнень // Слобожанський науково-спортивний
вісник : [наук.-теорет. журн.] Харків : ХДАФК, 2017. №1(57), С. 72-78.
114. Мунтян

B.

C.

Оптимизация

специальной

подготовки

в

рукопашном бое с учетом индивидуальных особенностей спортсменов :
автореф. дис. на соискание уч. степени канд. наук по ФВиС : 24.00.01.
Харьков, 2006. 18 с.
115. Начинская С.В. Спортивная метрология : учеб. пособие для
вузов. М. : Академия, 2008. 240 с.

186

116. Нигг Б. М. Чрезмерные нагрузки и механизмы спортивных травм
// Спортивные травмы. Основные принципы предупреждения / под общ. ред.
П. А. Ф. X. Рендстрёма; пер. с англ. К.: Олимп, лит., 2002. С. 98-108.
117. Новиков А.А. Научно-методические проблемы спортивных
единоборств // Теория и практика ФК. 1999. № 9. С. 50–56.
118. Новиков А.А. Основы спортивного мастерства : монография. М.:
Советский спорт, 2012. 256 с.
119. Новиков А.А., Оленик В.Г., Каргин Н.Н., Потратий Р.С.
Моделирование в спортивной борьбе // Спортивная борьба : Ежегодник, М.,
1981. С. 62–65.
120. Нуретдинова

З.Г.

Особенности

динамики

биологического

возраста у спортсменов – лыжников : автореф. дис. на соискание уч. степени
канд. мед. наук : 14.00.51. М., 2008. 19 с.
121. Озолин Н.К. Настольная книга тренера : наука побеждать. М. :
Астрель; ООО «Изд-во ACT», 2002. 864 с.
122. Пакулин С.Л. Дзюдо как философия решения насущных проблем
в Украине [Электронный ресурс]. Режим доступа : http : // judo-dinamo. org.
ua (дата обращения 24.10.2015 г.).
123. Пакулин С.Л. Популярность дзюдо // Занятия дзюдо –
правильный выбор для школьников : цикл статей [Электронный ресурс].
Режим доступа : http : // judo-dinamo. org. ua (дата обращения 02.06.2016 г.).
124. Пакулін С.Л., Камаєв О.І. Формування коронного прийому
змагальної діяльності дзюдоїста-ветерана // Траэктория науки : электронный
научный

журнал.

2016.

Т.2

№4(9).

С.

4.1-4.12.

URL:

https://pathofscience.org/index.php/ps/issue/download/9/31.
125. Пакулін С.Л., Перебійніс В.Б. Вдосконалення коронного прийому
змагальної діяльності дзюдоїста-ветерана // Науковий часопис Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. Київ.
Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура
і спорт), 2016. Випуск 10(80)16. С.79-84.

187

126. Пакулін С.Л., Перебійніс В.Б. Використання інтерактивних
технологій у підготовці єдиноборців-ветеранів // Единоборства № 2 :
Научный журнал. Харьков: ХГАФК, 2017. С.39-42.
127. Пакулін С.Л., Перебійніс В.Б. Удосконалення тренувального
процесу та технико-тактичної підготовки дзюдоїстів-ветеранів // Науковий
часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична
культура і спорт) : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М. П.
Драгоманова, 2017. Випуск 2(83)17. С. 85-89.
128. Пархомович

Г.П.

Основы

классического

дзюдо

(учебно-

методическое пособие для тренеров и спортсменов). Пермь : Уралпресс.
1993. 302 с.
129. Педагогические средства восстановления работоспособности
дзюдоистов : учебное пособие для студентов, спортсменов и тренеров.
Челябинск : Уральская академия, 2012. 112 с.
130. Первачук Р.В., Сибіль М.Г. Техніко-тактичні комплекси як засіб
удосконалення навчально-тренувальної діяльності кваліфікованих борців //
Молода спортивна наука України. 2012, № 3(47). С. 45-52.
131. Первачук Р.В., Сибіль М.Г., Чуєв А.Ю. Дієвість програми
спрямованого

впливу

на

окремі

компоненти

анаеробної

системи

енергозабезпечення за критерієм спеціальної витривалості кваліфікованих
борців вільного стилю // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у
сучасному суспільстві. 2015, № 2(30). С. 147-154.
132. Перебейнос

В.Б.

Рекомендации

дзюдоистам-ветеранам

при

подготовке к соревнованиям // Материали за 9-а международна научна
практична конференция, «Образованието и науката на XXI век», 2013. Том 14.
Технологии. Физическа култура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. С. 74-76.
133. Перебійніс

В.Б.

Механізми

відновлення

спортивної

працездатності дзюдоїстів-ветеранів // Материали за 9-а международна
научна практична конференция, «Achievement of high school», 2013. Том 26.

188

Педагогически науки. Физическа култура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ»
ООД. С. 53–55.
134. Перебійніс В.Б. Моделювання змагальної діяльності дзюдоїстівветеранів // Materiály IX mezinárodní vědecko – praktická konference «Zprávy
vědecké ideje – 2013». Díl 18. Lékařství.Tělovýchova a sport. Praha : Publishing
House «Education and Science» s.r.o. S. 48–50.
135. Перебійніс В.Б. Особливості спортивної підготовки дзюдоїстівветеранів

//

Слобожанський

науково-спортивний

вісник

:

науково-

спортивний вісник : [наук.-теорнт. журн.]. Харків: ХДАФК, 2013. № 4(37).
С. 56–59.
136. Перебійніс В.Б. Профілактика травматизму дзюдоїстів-ветеранів
на етапі виходу зі спорту вищих досягнень // Теорія та методика фізичного
виховання : науково-метод. журнал. 2013. №3(101). С. 48-52.
137. Перебійніс В.Б. Раціональна побудова тренувального процесу
дзюдоїстів-ветеранів // Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej
konferencji «Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 2013».
Volume 41. Fizyczna kultura i sport: Przemyśl. Nauka i studia. S. 3–5.
138. Перебійніс В.Б. Управління тренувальною діяльністю дзюдоїстівветеранів
педагогічної

шляхом

активного

застосування

дії

Науковий

часопис

//

інтерактивних

Національного

методів

педагогічного

університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні
проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)» Зб. наукових праць /
За ред. Г.М. Арзютова. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013.
Випуск 13(40)13. С. 145-153.
139. Перебійніс В.Б. Урахування специфічних чинників ризиків і
недоліків у спеціальній фізичній підготовці при профілактиці травматизму
дзюдоїстів-ветеранів // Сборник научных трудов SWorld. Выпуск 4. Том 55.
Иваново : МАРКОВА АД, 2013. С. 3–7.
140. Перебійніс В.Б. Результати тестування біологічного віку й
«кількості здоров’я» дзюдоїстів-ветеранів // Materiały X Międzynarodowej

189

naukowi-praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej działalności –
2014» Volume 16. Nauk biologicznych. Fizyczna kultura i sport. : Przemyśl.
Nauka i studia, 2014. S. 50–54.
141. Перебійніс

В.Б.

Обґрунтування

технології

оптимізації

передзмагальної підготовки дзюдоїстів-ветеранів // Материали за 10-а
международна научна практична конференция, «Настоящи изследвания и
развитие – 2014», Том 30. Физическа култура и спорт. Музика и живот.
София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014. С. 3–5.
142. Перебійніс В.Б. Основні напрямки реалізації моделі розвитку
ветеранського дзюдо в Україні / Materials of the X International scientific and
practical conference, «Prospects of world science», – 2014. Volume 5. Pedagogical
sciences. Physical culture and sport. Sheffield. Science and education LTD, 2014.
S. 90–92.
143. Перебійніс В.Б. Успішність змагальної діяльності й оптимізація
психологічної готовності дзюдоїстів-ветеранів // Materials of the XI
International scientific and practical conference, «Areas of scientific thought»,
2014/2015. Volume 16. Music and life. Physical culture and sport. Psychology and
sociology. Sheffield. Science and education LTD, 2014. S. 7-9.
144. Перебійніс В.Б. Інтерактивні методи впливу в підвищенні
ефективності

підготовки

дзюдоїстів-ветеранів

//

Науковий

часопис

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія
№15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і
спорт)». Зб. наукових праць / за ред. Г.М. Арзютова. К. : Вид-во НПУ ім.
М.П. Драгоманова 2015. Вип. 8(63). С. 60-64.
145. Перебейнос В.Б., Ананченко К.В. Особенности тренировочного
процесса дзюдоистов-ветеранов // Актуальні проблеми розвитку традиційних
і східних єдиноборств : Зб. тез VII міжнародної науково-методичної
конференції. Вип. 7. Х.: Академія ВВ МВС України, 2013. С. 11–14.
146. Перебейнос В.Б., Ананченко К.В., Щербіна Р.А. Професійноособовий розвиток й саморозвиток дзюдоїстів-ветеранів // Проблемы и

190

перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных
заведениях : Сборник статей X международной научной конференции,
7-8 февраля 2014 года. Белгород-Харьков-Красноярск : ХГАФК, 2014. С. 164-167.
147. Перебійніс В.Б., Ананченко К.В. Формування оптимального
технічного арсеналу дзюдоїстів-ветеранів // Слобожанський науковоспортивний вісник : науково-теоретичний журнал. Харків: ХДАФК, 2012.
№2. С. 100–103.
148. Перебійніс В.Б., Ананченко К.В., Пакулін С.Л. Удосконалення
техніко-тактичної підготовки та підвищення ефективності тренувального
процесу дзюдоїстів-ветеранів // Науковий часопис Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми
фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. Київ : Вид-во
НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. Випуск 1(95)18. С. 46-51.
149. Перебійніс В.Б., Пакулін С.Л. Оцінка біологічного віку та
«кількості здоров’я» дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу із спорту вищих
досягнень // Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: ХДАФК,
2016. № 6(56). С. 74-78.
150. Перевозник В.И. Сравнительная характеристика показателей
игровой деятельности футболистов-ветеранов различных возрастных групп //
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і
спорту. Харків : ХХПІ, 2004. №1. С. 344–350.
151. Перевозник В.І. Особливості побудови тренувального процесу
футболістів-ветеранів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з
фізичного виховання і спорту : 24. 00. 01. Харків, 2004. 20 с.
152. Перова Е.И. Физическая реабилитация после травм как условие
повышения качества жизни спортсменов : автореф. дис. на соискание уч.
степени канд. пед. наук. М., 2007. 25 с.
153. Петренко Е.Г. Оценка биологического возраста человека на
основе анализа динамики содержания биополимеров в коже и сыворотке

191

крови : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук : 03.00.04.
Уфа, 2007. 18 c.
154. Платонов В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов. М.
: Физкультура и спорт, 1986. 286 с.
155. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском
спорте. Общая теория и ее практические применения. К. : Олимпийская
литература, 2004. 808 с.
156. Платонов В.Н. Теория адаптации и резервы совершенствования
системы подготовки спортсменов (часть 2) // Вестник спортивной науки.
2010. № 3. С. 3–9.
157. Платонов В. Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая
теория и ее практическое применение. К.: Олимпийская литература, 2013.
624 с.
158. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском
спорте. Общая теория и её практические приложения : учебник [для
тренеров] : в 2 кн. К.: Олимпийская литература, 2015. Т. 1. 680 с.
159. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском
спорте. Общая теория и её практические приложения : учебник [для
тренеров] : в 2 кн. К.: Олимпийская литература, 2015. Т. 2. 770 с.
160. Платонов В.Н. Двигательные качества и физическая подготовка
спортсменов. Киев: Олимпийская литература, 2017, 656 с.
161. Платонов В. Н., Булатова М. М. Гипоксическая тренировка в
спорте // Hypoxia medical. Москва, 1995. С.17-23.
162. Подготовка борцов вольного стиля с учетом современных правил
соревнований / отв. ред. А.С. Сагалеев. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского
госуниверситета, 2013. 140 с.
163. Полякова В.Б. Формирование биоэлектрической активности
головного мозга человека в возрастном аспекте // Биологический возраст :
Тезисы докладов. Пермь, 2000. С. 70–71.

192

164. Похоленчук Ю.Т., Свечникова Н.В. Современный женский спорт.
К.: Здоров’я, 1987. 192 с.
165. Похоленчук Ю., Свечников Г., Свечникова Н.О. защитных и
приспобительных реакциях в процессе старения ветеранов спорта // Тези доп.
IV Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх:
проблеми здоров’я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації». 16-19
травня 2000р., Київ, 2000. С. 671.
166. Приймаков

А.А.

Модельные

характеристики

структуры

физической подготовленности борцов высокой квалификации // Педагогика,
психология физического воспитания и спорта. 2013. №6. С.36-42.
167. Примаков

А. А.

Сравнительная

характеристика

структуры

физической подготовленности борцов высокой квалификации легких,
средних и тяжелых весовых категорий // Педагогіка, психологія та медикобіологічні фізичного виховання і спорту. 2014. №9. С. 47-53.
168. Приймаков А. А., Коленков А. В. Сравнительная характеристика
структуры физической подготовленности борцов различной квалификации //
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 2011. №8.
С. 227-232.
169. Притула О. Українське бойове мистецтво. «Спас». Запоріжжя :
Видавничій центр «Запорізький Спас», 2000. 60 с.
170. Прияткин С. Социальные и медико-биологические аспекты
поддержания функционального состояния систем организма ветеранов
спорта // Тез. доп. IV Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і
спорт для всіх: проблеми здоров’я, рекреації, спортивної медицини та
реабілітації». 16-19 травня 2000р., Київ, 2000. С. 672.
171. Пшенникова М.Г. Адаптация к физическим нагрузкам //
Физиология адаптационных процессов. М.: Наука, 1986. С. 124–221.
172. Ровний А.С. Система сенсорного контролю точних рухів
спортсменів // Физическое воспитание студентов творческих спеціальностей /
Під ред. С.С.Єрмакова. Харків: ХХПІ, 2000. № 3. С. 38–41.

193

173. Ровний

А.С.

Формування

системи

сенсорного

контролю

точнісних рухів спортсменів : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра
наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01. К., 2001. 40 с.
174. Ровный А.С. Пути мобилизации физиологических резервов в
системе управления движениями спортсмена // Слобожанський науковоспортивний вісник. 2008. № 2. С. 129-132.
175. Сагитова В.С. Морфо-функциональные особенности сердечнососудистой системы у ветеранов спорта : автореф. дис. на соискание уч.
степени канд. мед. наук : 14.00.51. М., 2007. 22 с.
176. Сергієнко Л.П. Технології наукових досліджень у фізичній
культурі : підручник для студентів вищих навчальних закладів : у 2 кн. Кн. 2.
Тернопіль : Навчальна книга ‒ Богдан, 2015. 900 с
177. Страдина М.С. Возрастная морфология : Учебно-методическое
пособие. СПб. : Изд-во СПб ГУФК им. П. Ф. Лесгафта, 2005. 87 с.
178. Талибов
внутрисердечной

А.Х.

Некоторые

гемодинамики

физиологичесмкие

ветеранов

спорта

показатели
по

данным

эхокардиографии в зависимости от двигательной активности // Ученые
записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2011, № 80(10), с. 178-181.
179. Тарас А.Е. Боевые искусства 200 школ боевых искусств Востока
и Запада : Энциклопедический справочник. Мн. : «Харвест», 1996. 640 с.
180. Тимакова Т.С. Еще раз о биологическом возрасте // Вестник
спортивной науки. 2008. № 4. С. 55–60.
181. Травмы в дзюдо [Электронный ресурс]. Режим доступа :
http://www.sportmedicine.ru/judo.php (дата обращения 25.04.2016 г.).
182. Физиологическое тестирование спортсмена высокого класса /
Под ред. Дж. Дункан Мак-Дугалл, Говарда Э. Уэнгера, Говарда Дж. Грина.
Киев: Олимпийская литература, 1998. 432 с.
183. Тропин Ю.Н. Анализ технико-тактической подготовленности
высококвалифицированных борцов греко-римского стиля // Физическое
воспитание студентов, 2013. №2. С. 59-63.

194

184. Тропин
подготовленности

Ю.Н.
в

Модельные

спортивной

борьбе

характеристики
//

физической

Слобожанський

науково-

спортивний вісник : [наук.-теорет. журн.] Харків : ХДАФК, 2017. № 2(58). С.
98-101, doi: 10.15391/snsv.2017-2.017.
185. Тропин Ю.Н., Пашков И.Н. Особенности соревновательной
деятельности

высококвалифицированных

борцов

греко-римского

стиля

различных манер ведения поединка // Педагогика, психология и медикобиологические проблемы физического воспитания и спорта, 2015. №3. С.64-68.
186. Тропін Ю.М., Пономарьов В.А., Кліменко О.І. Взаємозв’язок
рівня фізичної підготовленості з показниками змагальної діяльності у юних
борців греко-римського стилю // Слобожанський науково-спортивний вісник
: [наук.-теорет. журн.] Харків : ХДАФК, 2017. № 1(57). С. 111-115,
doi:10.15391/snsv.2017-1.019.
187. Туманян Г.С. Школа мастерства борцов, дзюдоистов и самбистов
: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М. : Издательский центр
«Академия», 2006. 592 с.
188. Туманян Г.С., Шулика И.А., Пикулия В.Н. Вариативность приёмов,
выполняемых самбистами и дзюдоистами с различными длиной и пропорциями
тела // Теория и практика физической культуры. 1989. № 11. С. 20–23.
189. Украинцы вернулись с ЧМ среди ветеранов с 7 наградами
[Электронный ресурс].

Режим доступа : http://www.ukrainejudo.com/index.

php/news/2253--7- (дата обращения 02.06.2016 г.).
190. Федяев Н.А., Дементьев В.Л., Гожин В.В. Методика выбора
технических действий (приемов) для индивидуального арсенала юного борца //
Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2013. №6. С. 28–32.
191. Федяев Н.А., Дементьев В.Л., Рогов Ю.Н. Соревновательная
деятельность и индивидуальный технический арсенал борца // Детский
тренер. 2012. №3. С. 116–121.
192. Фесенко С. Перспективы развития ветеранского спорта в
Украине

на

основе

изучения

положительного

опыта

организации

195

спортивного движения ветеранов за рубежом // Тези доп. IV Міжнародний
науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх: проблеми здоров’я,
рекреації, спортивної медицини та реабілітації». 16-19 травня 2000р., Київ,
2000. С. 685.
193. Фомин Ю. А. Моделирование соревновательной деятельности и
подготовленности спортсменов разной квалификации // Міжнар. конф.
«Олімпійський спорт і спорт для всіх». К.: НУФВСУ. 2000. С. 140.
194. Шабето М. Ф. Боевое самбо. Практическое пособие. Мн. :
«Современное слово», 1998. 484 с.
195. Шагаев М., Ведерников В. Болезни ветеранов спорта // Тези доп.
IV Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх:
проблеми здоров’я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації». 16-19
травня 2000 р., Київ, 2000. С. 688.
196. Шацьких В.В. Інформативні критерії психофізіологічних станів
борців в умовах тренувальної діяльності // Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2012. №3, С. 137-142.
197. Шулика Ю. А. Биомеханический анализ способов выхода на
«старт» в борьбе с применением тензостелек, разделяющих давление на
пятки и носки // Проблемы биомеханики спорта : тезисы II Всесоюзной
конференции. Киев, 1976. С. 29–30.
198. Шулика Ю. А. Боевое САМБО и прикладные единоборства.
Ростов н / Д. : «Феникс» 2004. 224 с.
199. Шулика Ю.А., Коблев Я.К., Невзоров В.М. Дзюдо. Система и
борьба: Учебник для СДЮШОР, спортивных факультетов педагогических
институтов, техникумов физической культуры и училищ олимпийского
резерва. М. : Феникс, 2006. 794 с.
200. Шулика Ю.А., Самойленко В.А., Саликов А.А. Самозащита без
оружия и прикладные единоборства. Краснодар : Краснодарские известия,
2002. 119 с.
201. Шустин Б. Н. Моделирование в спорте высших достижений. М.:

196

РГАФК, 1995. 103 с.
202. Щербаков Ю. В. Предупреждение травматизма при занятиях
борьбой // Физкультура в школе. 1989. № 8. С. 71–73.
203. Ямасита Ясухиро. Боевой дух дзюдо (Уникальная техника
мастера). М. : «Гранд – Фаир», 2003. 192 с.
204. Ananchenko, K.V., & Grin, L.V. (2006). Analysis of competitive and
training activities of judoka of high qualification at the stage of specialized basic
training. Pedagogics, psychology and medical-biologicproblems of physical
education and sport, 9, 8-13.
205. Ananchenko, K.V., Perebeynos, V.B., Makhankov, H.I., & Pakulin,
S.L. (2018). The technical arsenal and features of competitive activity of qualified
athletes of judo. Proceedings of XXIV International scientific conference “XXI
century science. From theory to practice”, Aug 18, 2018. Morrisville, Lulu Press.,
95-99. (in Rus.).
206. Ananchenko, K.V., Perebeynos, V.B., Pakulin, S.L., & Franken, P.
(2018). Improving maneuvering skills to improve the effectiveness of competitive
activities of judokas, Proceedings of XXIV International scientific conference “XXI
century science. From theory to practice”, Aug 18, 2018. Morrisville, Lulu Press.,
59-63. (in Rus.).
207. Bailey, D., Davies, B., & Baker, J. (2000). Training in hypoxia:
modulation of metabolic and cardiovascular risk factors in man. Medicine and
Science in Sports and Exercise, 32(6), 1058-1063.
208. Bernardi, L., Passino, C., & Wilmerding, V. (2001). Breathing patterns
and cardiovascular autonomic modulation during hypoxia induced by simulated
altitude. J. Hypertens, 19(5), 947-952.
209. Blais L. Validation of a specific machine to the strength training of
judokas / L. Blais, F.Trilles, P. Lacouture // Journal of Strength & Conditioning
Research. – 2007. – vol. 21. – pp. 409-412.
210. Buford T. W. The effect of a competitive wrestling season on body
weight, hydration, and muscular performance in collegiate wrestlers. /

197

T. W. Buford, S. J. Rossi, D. B. Smith, M. S. O’brien, C. Pickering // Strength
Cond Res. – 2006. – vol. 20. – P. 689-692.
211. Callan S.D. Physiological profiles of elite freestyle wrestlers / Callan
S. D., Brunner D. M., Devolve K. L., Mulligan S. E., Hesson J. // Journal of
Strength and Conditioning Research, 2000, vol. 14, pp. 162-169.
212. Çamcakal A. Elit turk greko-romen stil gurescilerin aerobik ve
anaerobic gus profilleri / А. Çamcakal, Р. Hamdi, М. Altin // Beden Egitimi ve
Spor Bilimleri Dergisi. – 2015. – Т. 8. – № 3. – рр. 328-334.
213. Chesterman Barnaby. Judo: Winning Ways. – Broomall, PA : Mason
Crest Publishers, 2015. – 96 p.
214. de Loës M, Dahlstedt LJ, Thomée R. A 7-year study on risks and costs
of knee injuries in male and female youth participants in 12 sports. Scand J Med
Sci Sports. 2000, vol.10, №2, pp. 90–97.
215. Demirkan E. Comparison of Physical and Physiological Profiles in Elite
and Amateur Young Wrestlers // The Journal of Strength & Conditioning
Research. 2015. Т. 29. №. 7. рр. 1876-1883.
216. Gonzalez D. E. L. Technical-Tactical Performance In Greco-Roman
Wrestling: Analysis Of 2013 Senior World Championships Through Multivariate
Analysis // International Journal of Wrestling Science 2014; Vol 4 Issue 1, 94-99.
217. Heikki Rusko, Heikki Tikkanen, & Juha Peltonen (2004). Altitude and
endurance training. Journal of Sport Science, 22, 928-945.
218. Hochachka, P.W., Rupert, J.I., & Monge C. (1999). Adaptation and
conservation of physiological system in the evolution of human hypoxia tolerance.
Comp. Biochem. Physiol, 124, 1-8.
219. Iermakov S. Psycho-physiological features of sportsmen in impact and
throwing martial arts / S. Iermakov, L. Podrigalo, V. Romanenko, Y. Tropin, N.
Boychenko and et.al. // Journal of Physical Education and Sport – 2016, Vol. 16,
iss. 2, pp. 433-441.

198

220. Jagiello W., Kalina R. M., Tkaczuk W. Age peculiarities of speed and
endurance development in young judo athletes // Biology of Sport. Vol. 18. 2001.
№ 4. S. 281–295.
221. Jagiello, W., Kalina, R.M., Klimczak, J., Ananczenko, K.V., Ashkinazi,
S., & Kalina A. (2015). Fun forms of martial arts in positive enhancement of all
dimensions of health and survival abilities. In: Kalina RM (ed.) Proceedings of the
1st World Congress on Health and Martial Arts in Interdisciplinary Approach, 1,
32-39.
222. Korobeynikov G.V., Aksutin V.V., Smoliar I.I. Connection of boxers
combat styles with psycho-physiological characteristics // Pedagogics, psychology,
medical-biological problems of physical training and sports. 2015. Т. 9. рр. 33-37.
223. Korobeynikov G.V., Latyshev S.V., Latyshev N.V., Korobeynikova L.G.,
Goraschenko А. U. General laws of competition duel and universal requirements to
technical-tactic fitness of elite wrestlers // Physical education of students, 2016; vol.1,
pp. 37-42. http://dx.doi. org/10.15561/20755279.2016.0105
224. Kraemer W. J., Vescovi J. D., Patrick D. The physiological basis of
wrestling // Implications for conditioning programs. Journal of Strength and
Conditioning Research, 2004, vol.2, pp. 10-15.
225. Latyshev S., Korobeynikov G., Korobeinikova L. Individualization of
Training in Wrestlers // International Journal of Wrestling Science. 2014. Т. 4.
№.2. рр. 28-32.
226. Mirzaei B., Akbar N. Skill Profile of Elite Iranian Greco-Roman
Wrestlers // World Journal of Sport Sciences. 2008. №1. Р. 8-11.
227. Mirzaei B. Curby D. G., Barbas I., Lotfi N. Physical fitness measures of
cadet wrestlers. // International journal of wrestling and science, 2011, vol.1 (1),
pp. 53-56.
228. Panov P., Tropin Y., Ponomaryov V., Beletskiy S. Speech teams of
wrestling at the European Nations Cup 2015. // Slobozhanskyi science and sport
bulletin, 2015. № 6 pp. 120-124.

199

229. Platonov V. N. Teoria general del entrenamiento deportivo Olimpico.
Barcelona: Paidotribo, 2002. 686 p.
230. Platonov V.N. Fondamenti dell’allenamento e dell’attivatä di gara:
teoria generale della preparazione degli atleti negli sport olimpic. Torino: Calzetti
Mariucci, 2007. 860 p.
231. Platonov V.N., Bulatova M.M. A Preparacao Fisica. Rio de Janeiro:
Sprint, 2003. 388 p.
232. Pryimakov O., Masenko L., Lachno D. Associations between major
indices of physical development and fitness and the level of elite wrestler special
work capacity // Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. 2015.
Т. 11. № 3. рр. 87-94.
233. Ramirez-Velez

R. Anthropometric

characteristics

and

physical

performance of colombian elite male wrestlers // Asian journal of sports medicine.
2014. Т. 5. № 4. рр. 87-94.
234. Rovniy A., Mulyk K., Perebeynos V., Ananchenko K., Pasko V.,
Perevoznyk V., Aleksieiev A., Dzhym V. (2018). Optimization of judoist training
process at a stage of gradual decline of sporting achievements. Journal of Physical
Education

and

(JPES),

Sport

18(4),

Art

367,

pp.2447–2453.

DOI:10.7752/jpes.2018.04367
235. Rovniy Anatoly, Pasko Vladlena, Galimskyi Volodymyr. (2017).
Hypoxic training as the basis for the special performance of karate sportsmen.
Journal

of

Physical

Education

and

Sport,

17(3),

1180-1185.

DOI:10.7752/jpes.2017.03182
236. Ryan T., Sampson J. Elite Wrestling. New York: McGraw-Hill, 2006.
224 p.
237. Tropin Y., Shatskikh V. Model features of sensorimjtor reactions and
specific perception in wresting // International scientific and professional
cjnference on wrestling “Appicable Research inWrestling”, Novi Sad, Serbia,5th7th May, Novi Sad, 2017. pp. 241.

200

238. Tünnemann H. Evolution and adjustments for the new rules in wrestling
// International Journal of Wrestling Science. 2013. Т. 3. № 2. рр. 94-104.
239. Use of Strength in Judo / By Kazuzo Kudo, Kodokan 9th dan
[Електронний ресурс]. Режим доступу : http://judoinfo.com/kudo3.htm (дата
звернення 25.10.2015 р.).
240. Yoon J. Physiological profiles of elite senior wrestlers // Sports
Medicine. 2002. Т. 32. № 4. рр. 225-233.

201

Список публікацій здобувача за темою дисертації

Наукові праці, в яких опубліковано основні результати дисертації
1. Перебійніс В.Б., Ананченко К.В. Формування оптимального технічного
арсеналу дзюдоїстів-ветеранів // Слобожанський науково-спортивний вісник :
[наук.-теорнт. журн.]. Харків: ХДАФК, 2012. № 2. С. 100-103. Автору належить
вибір методів, аналіз даних і формування висновків роботи.
2. Перебійніс В.Б. Профілактика травматизму дзюдоїстів-ветеранів на
етапі виходу зі спорту вищих досягнень // Теорія та методика фізичного
виховання : науково-метод. журнал. 2013. №3(101). С. 48-52.
3. Перебійніс В.Б. Особливості спортивної підготовки дзюдоїстівветеранів // Слобожанський науково-спортивний вісник :

[наук.-теорнт.

журн.]. Харків: ХДАФК, 2013. № 4(37). С. 56–59.
4. Перебійніс В.Б. Управління тренувальною діяльністю дзюдоїстівветеранів
педагогічної

шляхом

активного

застосування

дії

Науковий

часопис

//

інтерактивних

Національного

методів

педагогічного

університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні
проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)» Зб. наукових праць /
За ред. Г.М. Арзютова. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013.
Випуск 13(40)13. С. 145-153.
5. Перебійніс В.Б. Інтерактивні методи впливу в підвищенні ефективності
підготовки

дзюдоїстів-ветеранів

//

Науковий

часопис

Національного

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15 «Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт)». Зб.
наукових праць / за ред. Г.М. Арзютова. К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
2015. Вип. 8(63). С. 60-64.
6. Перебійніс В.Б. Підвищення ефективності підготовки дзюдоїстівветеранів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень // Траєкторія науки :
міжнародний електронний науковий журнал. 2016. Т.2 №6(11). С. 3.1-3.14.
URL: https://pathofscience.org/index.php/ps/issue/viewIssue/11/33.

202

7. Ананченко К.В., Перебійніс В.Б., Пакулін С.Л. Удосконалення технікотактичної підготовки дзюдоїстів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень //
Траєкторія науки : міжнародний електронний науковий журнал. 2016. Т.2 №2(7).
С. 5.29-5.45.

URL:

https://pathofscience.org/index.php/ps/issue/download/7/29.

Автору належить вибір методів, аналіз даних і формування висновків роботи.
8. Пакулін С.Л., Перебійніс В.Б. Вдосконалення коронного прийому
змагальної діяльності дзюдоїста-ветерана // Науковий часопис Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. Київ. Серія
15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і
спорт), 2016. Випуск 10(80)16. С.79-84. Автору належить постановка завдань
дослідження, проведення експерименту і підготовка статті до друку.
9. Перебійніс В.Б., Пакулін С.Л. Оцінка біологічного віку та «кількості
здоров’я» дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень //
Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теорнт. журн.]. Харків:
ХДАФК, 2016. № 6(56). С. 74-78. Видання, яке включено до міжнародних
наукометричних баз. Автору належить постановка завдань дослідження,
проведення експерименту і підготовка статті до друку.
10.Пакулін С.Л., Перебійніс В.Б. Удосконалення тренувального
процесу та технико-тактичної підготовки дзюдоїстів-ветеранів // Науковий
часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична
культура і спорт) : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М. П.
Драгоманова, 2017. Випуск 2(83)17. С. 85-89. Автору належить вибір
методів, аналіз даних і формування висновків роботи.
11.Перебійніс В.Б., Ананченко К.В., Пакулін С.Л. Удосконалення
техніко-тактичної підготовки та підвищення ефективності тренувального
процесу

дзюдоїстів-ветеранів

//

Науковий

часопис

Національного

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук.
праць. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. Випуск 1(95)18. С.
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