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Анотація. Представлено використання музичних методів для 
оптимізації тренування і релаксації студентів-спортсменів. 
Музичний метод розвиває в культурному напрямку знання сту-
дентів про музику. Він дозволяє у короткий час розширити піз-
нання в музиці. Метод оптимізує учбово-тренувальні заняття, 
підвищує фізичний і психічний стан студентів. Музичний метод 
потрібно різноманітно і диференційно впроваджувати в учбово-
тренувальний процес. Рівень спортивних досягнень в процесі 
проведення експерименту зріс. Впровадження музичного мето-
ду потрібно вдосконалювати і провести дослідження на медич-
ному рівні. 
Ключові слова: музика, напруження, настрій, пауерліфтинг, 
метод, стан, досягнення
Аннотация. Скабицкий Н.В. Музыкальный метод оптимиза-
ции тренировки в силовых видах спорта. Представлено ис-
пользования музыкальных методов для оптимизации трениров-
ки и релаксации студентов-спортсменов. Музыкальный метод 
развивает в культурном направлении знания студентов о музыке. 
Он позволяет в короткое время расширить познание в музыке. 
Метод оптимизирует учебно-тренировочные занятия, повышает 
физическое и психическое состояние студентов. Музыкальный 
метод нужно разнообразно и дифференцированно внедрять в 
учебно-тренировочный процесс. Уровень спортивных дости-
жений в процессе проведения эксперимента возрос. Внедрение 
музыкального метода нужно совершенствовать и провести ис-
следование на медицинском уровне. 
Ключевые слова: музыка, напряжение, настроение, пауэрлиф-
тинг, метод, состояние, достижения
Annotation. Skabytsky N.V. The musical optimisation methods 
of training in power kinds of sports. It is introduced uses of the 
musical methods for optimisation of training and a relaxation of stu-
dents - sportsmen. The musical method educes in a cultural direction 
of knowledge of students about music. It allows to extend knowledge 
of music in short time. The method optimizes educational training 
exercises, increases physical and mental condition of students. The 
musical method it is necessary diversly and is differentiated to in-
troduce in educational training process. The level of achievements 
in sport during conducting experiment has increased. Introduction 
of the musical method is necessary to improve and investigate at a 
medical level. 
Keywords: music, strain, mood, powerlifting, method, state, reach-
ings.

Вступ. 
Сучасний рівень спортивних результатів у 

важкоатлетичних видах спорту характеризується 
значними по виконанню об’ємами і інтенсивніс-
тю тренування. У сучасний час усі тренери добре 
навчилися навантажувати спортсменів на трену-
ваннях. Спеціальні дослідження показують, що 
виконання у тренуванні спеціально підібраних 
творів музикальних жанрів дозволяє стимулювати 
і регулювати у потрібному напрямку робочу актив-
ність, фізіологічні процеси і психічну діяльність 
спортсменів-студентів у процесі їх підготовки. Му-
зичний метод тренувань проводився окремо вже 
у XIX та XX століттях. У ХІХ столітті це робили: 
женевський вчитель музики Еміль Жак Далькроз 
(1865-1914), його учні Р. Боде, С. Зігель, Я. Салон, 
О.Крут’ярд. На початку ХХ століття, основополож-
ник швецької гімнастики Лінг багато вносив прин-
ципів музичного методу в свою методику викладан-
ня гімнастики.
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Робота виконана за планом НДР Дніпродзер-
жинського державного технічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Завдання дослідження:

визначити роль функціональної музики на • 
дієздатність спортсменів, у першу чергу 
стимуляція і регулювання ритміки рухової 
діяльності;
виявити характерні ознаки застосування • 
функціональної музики на психічний стан у 
процесі учбово-тренувального заняття.
Основні методи дослідження: практичний 

експеримент у групі ЗФП (2007-2008 н.р.), анкету-
вання, теоретичний аналіз факторів і явищ у про-
цесі проведення експерименту.

Метою дослідження було проведення екс-
периментальної роботи щодо застосування функ-
ціональної музики для виявлення впливу на тре-
нування студентів-спортсменів, які проводилися 
протягом 2007-2008  учбового року в двох групах 
ЗФП (30 чол.) ДДТУ на спортивній базі – тренажер-
ному залі стадіону „Буревісник”. 

Результати досліджень.
Перші тренування проходили з застосуванням 

музичного супроводження протягом всього усього 
учбово-тренувального заняття [1, 3, 8, 10]. Але вже 
через короткий час було видно, що це не зовсім ві-
рно. У одних випадках музичне супроводження зна-
чно піднімало ефективність учбово-тренувального 
заняття, допомагало спортсменам успішно і з емо-
ційним підйомом виконувати тренувальні завдання, 
в інших випадках – музика відволікала увагу від ви-
конання тренувального завдання. В результаті екс-
перименту встановлено, що музика краще застосо-
вується тільки в тих частинах учбово-тренувальних 
занять, котрі характеризуються повторюванням 
простих вправ, чи вправ які не вимагають від 
студентів-спортсменів, уваги до виконання роботи. 
До таких занять відносяться – ЗРВ.

Музика впрацювання включається після 5 хв. 
початку учбово-тренувального заняття і продовжу-
ється до кінця підготовчої частини заняття (близько 
20 хв.) Музика цього періоду повинна бути життєра-
дісною, з чітким ритмом. Першочергова увага приді-
ляється мажорності тону і „живому” ритму. Музич-
ні твори – moderato (повільний, енергійний темп), 
allegro, vivo, pregto [7, 9]. Ритмічні характеристики 
повинні наростати, і можуть бути перемінними (це 
залежить від завдань уроку). Щоб не перенаситити 
тренування музикою і знизити внаслідок цього 
корисну дію, у ході основної частини учбово-
тренувального заняття використовували музичну 
стимуляцію не частіше чотирьох разів по 5 хвилин. 
Загальне звучання лідируючої музики 20 хвилин. 
Заспокійлива музика включається за 7 хвилин до 
кінця учбово-тренувального заняття (заключна 
частина) і закінчується через 5 хвилин після кінця 
тренування. Темп виконання музики у заключній 
частині – largo, lento, adagio, andante. Ефектною 
музикою в заключній частині була така музика, 
що відтворює звуки природи. Ця музика знімала 
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нервове напруження і пришвидшувала течію 
відновлювальних процесів. 

Тренування з музичним супроводженням  
чередували із звичайними тренуваннями. Це 
дозволяло провести порівняльні спостереження, 
як тренеру, так і самим спортсменам, вносячи 
різнобічність в учбово-тренувальний процес, і 
давала змогу тренеру виконати у звичних умовах 
ті педагогічні завдання, які вони виконували без 
музики. Під час виконання вправ під музику, словесні 
команди тренера були зведені до мінімуму і були 
замінені вербальними сигналами, які були раніше 
роз’яснені студентам. Багато зробив вітчизняний 
кінематограф для підвищення працездатності і 
емоційного підйому людей, які займаються спортом 
та фізичним вихованням. У довоєнні роки була 
знята кінострічка „Воротар” („Мосфільм”, 1936 р.). 
У повоєнні роки: „Перша рукавичка” („Мосфільм”, 
1946 р.), „Залізні ігри” (кіностудія ім. Довженка, 
1980 р.) і т.д. У знаменитому фільмі Івана Пир’єва 

„Кубанські козаки” герой, якого грає знаменитий 
на той час актор Андрєєв, під музику встановлює 
новий рекорд кубанського краю у ривку гирі вагою 
32 кг. Можливо, це перший факт, впровадження 
цього методу на вітчизняних спортивних 
змаганнях з важкої атлетики. На протязі  року у 
залі ЗПФ стадіону „Буревісник” у час тренувань 
демонструвались художні та документальні 
музичні фільми про спорт. Серед документальних 
фільмів знаменитий фільм режисера Ю.Озерова 
„О спорт – ти мир”.  Наприкінці року 30 студентів 
– групи ЗФП які приймали участь у цьому 
експерименті, відповіли на запитання анкети, яка 
аналізувала ступінь дії функціональної музики на 
психічний стан і працелюбність у процесі учбово-
тренувального заняття. Результати анкетування 
груп були опрацьовані і зведені у таблиці [2, 5, 7]. 
Таблиці 3-5 слугують тим маленьким посібником, 
яким треба користуватися усім спеціалістам 
фізичного виховання під час тренувань.

Таблиця 1 
Дія функціональної музики на психічний стан і працелюбність у процесі учбово-тренувальних занять

№ Оцінювана ознака
%

З музикою краще З музикою ніяк З музикою гірше

1 Передбачене тренування 96,33 3,67 -

2 Бажання тренуватися 96,33 3,67 -

3 Швидкість рухів 100 - -

4 Працелюбність 93,55 6,45 -
5 Нервове напруження 3,8 6,2 90
6 Втома 1,5 3,5 95

7 Настрій 100 - -

8 Якість виконання вправ 92,5 6,5 -

9 Фізичний стан у ході заняття і після 
нього 94,5 5,5 -

10 Підсумок учбового тренування 96,5 3,5 -
Таблиця 2

Динаміка показників пульсометрії після проведення трьох варіантів загальної розминки на тренуванні і 
спортивних змаганнях

Показники

Варіанти загальної розминки
І ІІ ІІІ

До роз-
минки

Після роз-
минки

До розмин-
ки

Після роз-
минки До розминки Після розминки

На тренуванні

X 68,7 119,3 68,3 156,70 69,05 132,35
σ 5,88 11,74 4,42 8,85 4,40 8,85
m 1,09 2,19 0,82 1,65 0,82 1,65

На змаганнях

X 7,050 118,4 72,65 156,3 70,8 134,45
σ 3,50 8,65 6,19 8,65 6,93 8,65
m 0,44 2,35 1,39 2,35 1,84 2,32

І – це розминка з музикою темпу виконання moderato (повільний темп),
ІІ – це розминка з музикою темпу виконання vivace (швидкий темп),
ІІІ – це розминка з музикою темпу allegro (повільно-швидкий темп).
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Таблиця 3 
Ступінь втоми у спортсменів на тренуванні за зовнішніми ознаками

Ознака втоми Невелика Значна Різка (дуже велика)

Колір шкіри невелике 
почервоніння значне почервоніння Блідість, синюшність

Дихання рівне сильне, 
часте

Різке, яке змінюється безладним 
диханням 

Рухливість – покачування, невпевнений 
крок

Різкі покачування, відставання 
при ходьбі, бігу

Увага ніяких скарг неточність у виконання 
команд, помилки

повільне виконання команд, 
діють голосні команди

Самопочуття добре, безпомилкове 
виконання рухів

скарги на втому, помилки 
при переміні напрямку

повільне виконання команд, 
головний біль, нудота і навіть 

блювання

Пітливість невелика велика (у плечовому поясі) Дуже велика (увесь тулуб) поява 
солі на скронях, на майці.

Таблиця 4
Рекомендований рівень калорійності їжі для дорослого працездатного населення, мДж добу-1 (ккал добу-1)
Групи інтенсивності 

праці Вікова група, років Чоловіки Жінки

1
18–29
30–39
40–59

10,3 (2450)
9,6 (2300)
8,8 (2100)

8,4 (2000)
8,0 (1900)
7,5 (1800)

2
18–29
30–39
40–59

11,7 (2800)
11,2 (2650)
10,5 (2500)

9,2 (2200)
9,0 (2150)
8,8 (2100)

3
18–29
30–39
40–59

13,8 (3300)
13,0 (3150)
12,3 (2950)

10,9 (2600)
10,7 (2250)
10,5 (2500)

4
18–29
30–39
40–59

16,1 (3850)
15,0 (3600)
14,2 (3400)

12,8 (3050)
12,4 (2950)
11,9 (2850)

5
18–29
30–39
40–59

17,2 (4200)
46,5 (3950)
15,7 (3750)

–
–
–

Таблиця 5 
Загальний психофункціональний стан

Загальний 
психічний 
стан і його 
самооцінка

Основні психофункціональні показ-
ники Стисла характеристи-

ка стану

Методичні рекомендації 
по проведенню 

психом’язевого тренуван-
ня та ранкової гігієнічної 

гімнастики

самопо-
чуття настрій працездат-

ність

1 2 3 4 5 6
Стан  піднесення

10 Відмінне Чудовий
Надзви-
чайно 
висока

Натхнення

Ранкова гігієнічна 
гімнастика проводиться 
із дозуванням великих та 
помірних фізичних на-

вантажень

9 Таке саме Піднесе-
ний

Дуже 
висока

Творчий або ду-
шевний порив, 

відчуття легкості та 
упевненості в успіху

Такі ж

Бадьорий  стан

8 Таке саме Відмінний Висока 

Відчуття загальної 
бадьорості, активне 
прагнення досягти 
високих результатів

Такі ж
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У ході аналізу анкетування студентів, що були 
задіяні в експерименті було досліджено стимулюю-
чу дію функціональної музики на покращання ефек-
тивності учбово-тренувальних занять у студентів-
спортсменів, які займаються в групі ЗФП (з ухилом 
на пауерліфтінг, гирьовий спорт і т.д.) [4, 6, 9].

Висновки 
На підставі експерименту і аналізу даних ан-

кетування можна зробити висновки:
1. Музичний метод оптимізації учбово-

тренувальних занять у спортсменів-студентів, які 
займаються силовими видами спорту підвищив фі-
зичний і психічний стан.

2. Музичний метод допомагає студентам 
провести тренування на більш кращому рівні і не 
так відчувати втому.

3. Музичний метод потрібно різнома-
нітно і диференційно впроваджувати в учбово-
тренувальний процес.

4. Рівень спортивних досягнень в процесі 
проведення експерименту зріс, впровадження му-
зичного методу потрібно вдосконалювати і провес-
ти дослідження на медичному рівні (функціональні 
проби і т.д.). 

5. Музичний метод розвиває в культурному 
напрямку знання студентів про музику, дозволяє у 
короткий час розширити свої пізнання в музиці як у 

класичній так і естрадній.
Перспективи подальших досліджень. Надалі 

плануємо детально проаналізувати тренувальні за-
няття студентів-спортсменів, які займаються в гру-
пі ЗФП (з ухилом на пауерліфтинг, гирьовий спорт 
і т.д.) під музичний супровід і скласти методичні 
рекомендації, щодо творчого використання даних 
напрацювань колегам і фахівцям.
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Продовження табл. 5 
1 2 3 4 5 6

7 Таке саме Такий же Така сама

Звичайний робочий 
стан з відмінною 
працездатністю, 

результативністю та 
бажанням працювати

Такі ж

Робочий  стан

6 Добре Добрий Вища за 
середню

Звичайний стан з 
відмінною та доброю 
результативністю 

діяльності

Зарядка проводиться з 
дозуванням помірних 
фізичних навантажень

5 Таке саме Такий же Середня

Стан з доброю 
та задовільною 

результативністю у 
праці

Окрім самоконтролю 
обов’язково потрібен 

медичний контроль. при 
серцевих хворобах вправи 
на швидкість та силу ви-
ключаються: при простуд-
них – заняття проводяться 

лише у приміщенні, 
плавання виключається

4 Задовільне Задовіль-
ний

Нижча 
середньої

Стан із задовільною 
результативністю 

праці

Заняття проводяться 
лише на свіжому повітрі 
у формі прогулянки та 
відпочинку на лаві

Стан  пригнічення  та  хвороби

3 Погане Задовіль-
ний Низька

Фізична або нервова 
перевтома, сильні 

емоційні переживання 

2 Хворобливе Поганий Дуже 
низька

Паталогічний стан 
середньої форми

Ранкова гігієнічна 
гімнастика не проводиться

1 Дуже хво-
робливе

Дуже по-
ганий

Практично 
відсутня

Паталогічний стан 
тяжкої форми Теж саме


