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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНО-БАЛЬНИХ КЛУБОВ ВОО (ФТСР) 

Атаманюк Д. В., Немеливський О. М. 

Львовский государственный университет физической культуры 

Спортивные танцы играют важную роль в физическом и духовном развитии человека. Бальные танцы 

разновидность парных танцев, упорядоченных и кодифицированных для спортивных соревнований. 

Всеукраинская федерация танцевального спорта (ВОО*ФТСР*) проводит значительную работу, направленную 

на развитие танцевального спорта в Украине. Положительным фактором является рост численности клубов (14 

клубов), увеличение численности участников и рост профессионального уровня в г. Львове. 

Проблемой является финансовое обеспечение клубов и их членов. Из ростом квалификации (начальный, 

средний, высший уровень) расходы соответственно растут в соотношении 1–1,62–3,22. Для достижения 

отличного спортивно-танцевального уровня необходимо существенная поддержка в обеспечении подготовки 

государства и общественности. 

Ключевые слова: спортивные танцы, популяризация, расходы, квалификация, уровни, факторы. 

ECONOMIC ASPECTS OF SPORTS CLUBS-BALNYH SBI (VFTS) 

Lviv State University of Physical Culture 

Sportivnі Dances vіdіgrayut vazhlivu role in fіzichnomu that spiritual rozvitku lyudini.balnі Dances rіznovid 

Man tantsіv, uporyadkovanih that kodifіkovanih for sports zmagan. Vseukraїnska tantsyuvalnogo Federation of Sport 

(GED*VFTS*) to uniquely robot spryamovanu on rozvitok tantsyuvalnogo sport in Ukraїnі.Pozitvnim chinnikom Yea 

zrostannya chiselnostі klubіv (14 klubіv) zbіlshennya chiselnostі uchasnikіv i zrostannya profesіynogo rіvnya in 

m.Lvovі.Problemoyu Yea fіnanansove zabezpechennya klubіv i їh chlenіv.Їz growth kvalіfіkatsії (Pochatkova, 

serednіy, vischy rіven) vidatki vіdpovіdno zrostayut spіvvіdnoshennі at 1–1, 62–3,22. Dlya dosyagnennya vіdmіnnogo 

sports tantsyuvalnogo rіvnya neobhіdna suttєva pіdtrimka in zabezpechennі pіdgotovki powers that gromadskostі. 

Kеywords: sportivnі dances, populyarizatsіya, vidatki, kvalіfіkatsіya, rіvnі, factors. 

ТРЕНУВАННЯ В УМОВАХ СЕРЕДНЬОГІР’Я  

ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТУ  

Вовченко І. І., Погоруй А. О., Гедзюк Д. О. 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

Постановка проблеми. Багато спортивних досягнень, особливо у циклічних видах спорту пов’язують із 

підготовкою спортсменів у гірських умовах. У спортивній практиці багато прикладів, коли легкоатлети 

проводили тренувальні збори у середньогір’ї і досягали значних спортивних результатів, тому використання 

умов середньогір’я у тренувальному процесі бігунів на середні дистанції завжди привертало увагу практичних 

тренерів та науковців. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У своїх дослідженнях Суслов Ф. П. вказує на те, що 

безперервне збільшення обсягу та інтенсивності тренувального навантаження, що сприяє підвищенню рівня 

функціонування основних систем організму і, як наслідок, скорочення термінів відновлення після напруженої 

фізичної роботи, є однією з проблем сучасної легкої атлетики [8]. 

Фахівці помітили, що при пересуваннях в циклічних видах спорту в умовах розрідженої атмосфери мож-

ливий розвиток більш високих швидкостей [3, 5, 6, 8]. Тренування в гірських умовах сприяє підвищенню еконо-

мічності роботи, що виражається у збільшенні кисневої ємності крові і дифузії кисню в м’язову тканину [2]. У 

своїх дослідженнях Самойленко Т. В. вказує на те, що використання тренування у середньогір’ї та високогір’ї 

залишається ефективним засобом підвищення спеціальної працездатності бігунів на середні дистанції [7].  

Дослідження впливу гіпоксії як одного з факторів успішної підготовки до змагань і ефективного засобу 

мобілізації функціональних резервів організму і переведення його на новий, більш високий рівень адаптації для 

участі в змаганнях в умовах рівнини проводяться з часу проведення XIX Олімпійських ігор в Мехіко [ 5]. 

Велика кількість досліджень щодо використання умов середньогір’я у тренувальному процесі була 

проведена у 80–90 роках минулого століття. 

У дослідженнях німецького вченого H. Mellerowicz було встановлено позитивний вплив умов середньогір’я 

на МСК і спортивний результат у бігунів на середні дистанції. Тренування в середньогір’ї були обов’язковими 

для німецьких бігунів на середні дистанції, що дозволило виховати багато видатних спортсменів [8]. 

За результатами дослідження L. Pohlitz [13] учасники експерименту, які тренувалися в умовах середньогір’я 

зайняли призові місця на чемпіонаті Європи, чемпіонаті світу та Олімпійських іграх з бігу на середні дистанції.  

Систематично використовували тренування в умовах середньогір’я багато відомих радянських бігунів на 

середні дистанції, які в той час домінували на міжнародній арені [5, 8] . 

Успіхи цілої групи китайських спортсменок, серед яких світові рекордсменки, також пов’язані з система-

тичними виїздами в середньогір’я у різні періоди річного циклу підготовки. Перебування в умовах гір призвело 

до розширення функціональних можливостей організму бігунів і встановлено економічний стиль бігу [11]. 
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За результатами змагань світового рівня серед бігунів на середні дистанції найбільших успіхів досягали 

представники африканських країн. Деякі науковці вважають, що цьому сприяють певні генетичні передумови 

до економічного пристосування тканин організму до зниженого вмісту кисню у внутрішньому середовищі, 

тобто стійкості до гіпоксії [11]. 

Черкес Л. І. за результатами досліджень в умовах гір вказує на поліпшення функціонального стану та 

підвищення стійкості до фізичних навантажень [10]. 

Особливості адаптації організму бігунів до умов низькогір’я і до тривалих та інтенсивних навантажень 

вивчав у своїх дослідженнях І. А. Палатний. У результаті встановлено, що гірське тренування забезпечує 

підвищення рівня спеціальної витривалості та її компонентів [4]. 

У спеціальній літературі велика увага приділяється такій формі підготовки спортсменів, як штучне 

гіпоксичне тренування із застосуванням спеціальних споруд, обладнання або методичних прийомів, які 

забезпечують наявність додаткового гіпоксичного фактору [2, 5, 6, 9, 14 та інші]. Дослідження науковців 

показали, що основне місце у системі гіпоксичного тренування займає тренування в горах у порівнянні зі 

штучним гіпоксичним тренуванням. Разом з тим, деякі науковці [9, 12] вказують на те, що штучне гіпоксичне 

тренування дозволяє вдало доповнювати тренування у горах. 

Тому, залишається актуальним питання підготовки бігунів на середні дистанції в умовах рівнини та 

середньогір’я. 

Мета роботи полягає у вивчені впливу умов середньогір’я та рівнини на функціональний стан і 

показники спеціальної фізичної підготовки бігунів на середні дистанції. 

Завдання:  

1. Зробити теоретичний аналіз спеціальної літератури щодо питання підготовки спортсменів в умовах 

середньогір’я та рівнини. 

2. Визначити вплив умов середньогір’я на показники спеціальної фізичної підготовленості та 

функціонального стану бігунів на середні дистанції. 

Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, аналіз документальних матеріалів, 

педагогічне спостереження, педагогічне тестування, фізіологічні методи, методи математичної статистики. 

Дослідження проводилося на базі школи вищої спортивної майстерності. У дослідженнях взяли участь 

спортсмени бігуни на середні дистанції – майстер спорту міжнародного класу, майстри спорту, кандидати у 

майстри спорту (n-10).  

Результати дослідження та їх обговорення. Великий практичний досвід науковців і тренерів дозволяє 

стверджувати, що тренування в низькогір’ї, середньогір’ї та високогір’ї досить ефективне для спортсменів 

різних видів спорту, що вимагають прояву витривалості, швидкісно-силових здібностей. 

З метою підготовки до основних змагань а також для стимулювання працездатності групи легкоатлетів, які 

приймали участь у досліджені було складено навчально-тренувальний план та створено контрольну та експеримен-

тальну групи. Було визначено вихідні показники спеціальної фізичної підготовленості та функціонального стану. 

Контрольна група спортсменів тренувалася в умовах рівнини, експериментальна група в умовах середньо-

гір’я. У спортсменів під час виконання контрольного тестування з бігу на 1000 м було визначено ЧСС у спокої, 

до навантаження і після навантаження. Показники ЧСС, характеризують стан функціонування серцево-судинної 

системи, що є основним у забезпеченні працездатності, що проявляється в умовах конкретної діяльності (рис. 1).  

 

Рис. 1. Показники ЧСС у бігунів на середні дистанції в умовах середньогір’я та рівнини. 

На рис. 1 показано, що умови середньогір’я у процесі тренувань суттєво впливають на показники, які 

характеризують функціональні можливості спортсменів. Функціональний стан серцево-судинної системи у 

бігунів на середні дистанції характеризується достовірним зниженням середніх значень ЧССсп, ЧССсп перед 

навантаженням і ЧССсп після навантаження у спортсменів, які перебувають у середньогір’ї (р <0,05). 
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Біг на 1000 м характеризує спеціальну витривалість у бігунів на середні дистанції. Аналіз результатів 

дослідження під час виконання тесту з бігу на 1000 м дозволяє стверджувати (рис. 2), що в контрольній групі на 

початку експерименту середній показник становив 2 хв. 37,5 с, а в експериментальній групі 2 хв. 36 с, кінцевий 

результат експериментальної групи покращився на 6 секунд, а в контрольній групі на 1,5 секунди (р<0,05). 

 
Рис. 2. Показники спеціальної фізичної підготовленості бігунів в умовах рівнини та середньогір’я  

Експериментальні дані вказують на те, що хоча у випробуваних двох груп результати контрольного бігу 

на відрізку 1000м були достовірно однорідні. Так підвищення результатів випробування груп відбувалося за 

рахунок підвищення рівня економізації серцево-судинної системи.  

За результатами аналізу плану навчально-тренувальних занять та спортивних щоденників спортсменів 

виявлено,що запланований загальний обсяг тренувальних навантажень був виконаний у середньому на 89%. 

У результаті дослідження встановлено, що тренування в середньогір’ї досить ефективне. Підвищення 

рівня спеціальної витривалості і швидкісно-силових якостей сприяє збереженню високої працездатності у 

бігунів на середні дистанції. 

Встановлено, що тренування в умовах середньогір’я забезпечує більше, ніж при підготовці в рівнинних 

умовах, підвищення рівня спеціальної витривалості, а також достатньо тривале збереження підвищеного рівня 

працездатності після повернення на рівнину. 

Висновки. 

1. Аналіз спеціальної літератури свідчить про те, що підготовка спортсменів в умовах різних висот 

вивчалась багатьма науковцями [5, 6, 8 та інші]. На сьогодні залишається актуальною проблемою підготовка 

бігунів на середні дистанції високої кваліфікації, які зможуть боротися за вихід у фінал на змаганнях високого 

рівня та потребує подальшого вивчення та удосконалення. 

2. За результатами дослідження встановлено, значний приріст показників спеціальної витривалості у 

спортсменів, які тренувалися в умовах середньогір’я. Таким чином, отримані дані показують, що під впливом 

тренування в умовах середньогір’я підвищується аеробна і анаеробна продуктивність, а також відбувається 

економізація діяльності організму. Всі ці функціональні зрушення забезпечують підвищення рівня витривалості 

спортсменів, а отже, і спортивних результатів. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення впливу умов середньогір’я у передзмагальному періоді. 
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АНОТАЦІЇ 

ТРЕНУВАННЯ В УМОВАХ СЕРЕДНЬОГІР’Я  

ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТУ 

Вовченко І. І., Погоруй А. О., Гедзюк Д. О. 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

У статті представлено аналіз показників спеціальної фізичної підготовленості та показників 

функціонального стану бігунів на середні дистанції, які тренувалися в умовах середньогір’я та рівнини. 

Встановлено, що тренування в умовах середньогір’я забезпечує значне підвищення рівня спеціальної 

витривалості, достатньо тривале збереження високого рівня працездатності після повернення на рівнину а 

також покращення спортивних результатів в порівнянні з підготовкою бігунів у рівнинних умовах. 

Ключові слова: бігуни, спортивний результат, тренування, середньогір’я. 

ТРЕНИРОВКА В СРЕДНЕГОРЬЕ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА 

Вовченко И. И., Погоруй А. А., Гедзюк Д. О. 

Житомирский государственный университет имени Ивана Франко 

В статье представлен анализ показателей специальной физической подготовленности и показателей 

функционального состояния бегунов на средние дистанции, тренирующиеся в среднегорье и на равнине. 

Установлено, что тренировка в среднегорье обеспечивает повышение уровня специальной выносливости более 

чем в условиях равнины, долгое сохранение достигнутого уровня работоспособности после возвращения на 

равнину а также повышение спортивных результатов. 

Ключевые слова: бегуны, спортивный результат, тренировка, среднегорье. 

PHYSICAL TRAINING FOR MIDDLE DISTANCE RUNNERS  

ON THE STAGE OF SPORTING PERFECTION 

Vovсhenko I., Pohoruy А., Hedzyuk D. 

Zhytomyr Ivan Franko State University 

The analysis of indexes of the special physical preparedness and indexes of the functional state of runners on 

midranges, which practiced in the conditions of the midlands and plains, is presented in the article. It is set that training 

in the conditions of the midlands provides the considerable increase of level of the special endurance, protracted enough 

maintenance of high level of capacity after a return on a plain and increase (improvement) of sporting scores as 

compared to preparation of runners in flat terms. 

Keywords: runners, sporting result, training, the Midlands. 

 

 

 

 


