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Зміна показників спеціальної фізичної підготовленості 

легкоатлетів-спринтерів із використанням  
авторської програми застосування Омега-3

Онищук С.В.
Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Проведено дослідження 
спеціальних фізичних якостей 
22 висококваліфікованих легко-
атлетів-спринтерів у змагальному 
періоді. У тренувальному процесі 
макроциклу запропоновано вико-
ристання авторської програми за-
стосування Омега-3. Обстеження 
спортсменів проводили наприкінці 
другого змагального періоду ма-
кроциклу підготовки та на початку 
першого змагального періоду на-
ступного макроциклу. Встановле-
но, що застосування авторської 
програми сприяє підвищенню спе-
ціальних фізичних якостей бігунів. 
Для визначення рівня фізичної під-
готовленості використовувались 
тести. Встановлено, що серед 
семи вправ спеціальної фізичної 
підготовленості найбільші прирос-
ти спостерігалися у спортсменів у 
таких вправах: біг на 30 м з ходу 
(4,74%), біг 60 м з низького старту 
(1,74%), біг 150 м з низького стар-
ту (0,96%).

Онищук С.В. Изменение показателей спе-
циальной физической подготовленности 
легкоатлетов-спринтеров с использова-
нием авторской программы применения 
Омега-3. Проведено исследование специ-
альных физических качеств 22 высококва-
лифицированных легкоатлетов-спринтеров 
в соревновательном периоде. В трениро-
вочном процессе макроцикла предложено 
использование авторской программы при-
менения Омега-3. Обследование спортсме-
нов проводили в конце второго соревнова-
тельного периода макроцикла подготовки и в 
начале первого соревновательного периода 
следующего макроцикла. Установлено, что 
применение авторской программы способ-
ствует повышению специальных физических 
качеств бегунов. Для определения уровня 
физической подготовленности использова-
лись тесты. Установлено, что среди семи 
упражнений специальной физической подго-
товленности наибольшие приросты наблю-
дались у спортсменов в таких упражнениях: 
бег на 30 м с хода (4,74%), бег 60 м с низкого 
старта (1,74%), бег 150 м с низкого старта 
(0,96%).

Onishchuk S.V. Change of indexes the 
special physical training of athletes-
sprinters with the use of the author 
program of application Omega-3. 
Research of the special physical qualities 
of 22 highly skilled athletes-sprinters is 
conducted in a competition period. In 
the training process of macrocycle the 
use of the author program of application 
is offered Omega-3. The inspection of 
sportsmen was conducted at the end of the 
second competition period of macrocycle 
of preparation and at the beginning 
of the first competition period of next 
macrocycle. It is set that application of 
the author program is instrumental in the 
increase of the special physical qualities 
of runners. For determination of level of 
physical training tests were utillized. It is 
set that among seven exercises of the 
special physical training most increases 
were observed for sportsmen in such 
exercises: at run on 30 meters with to 
motion (4,74%), at run 60 meters from a 
low start (1,74%), at run 150 meters from 
a low start (0,96%).
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Вступ.1

Можливості збільшення обсягу фізичних наванта-
жень в сучасному спорті практично вичерпали себе, 
тому пошук шляхів покращення спортивних резуль-
татів ведеться у інших складових процесу підготовки 
[3]. Найінтенсивніший пошук на сучасному етапі ве-
деться з-поміж медико-біологічних засобів. Зважаючи 
на те, що ефективність тренувань та спортивний ре-
зультат в бігу на короткі дистанції в найбільшій мірі 
залежить від таких факторів: м’язової системи, як 
основної, нервової, як керуючої та серцево-судинної, 
як забезпечуючої [11], то доцільним є науковий пошук 
у цьому напрямку.  

Виявлено, що один із фармакологічних засо-
бів, який може бути використаний з цією метою – це 
ПНЖК Омега-3, які за результатами досліджень здій-
снюють комплексний вплив на серцево-судинну сис-
тему [10], позитивно впливають на функціонально-
метаболічний гомеостаз та ЦНС [2], підвищуючи її 
реактивність [16], сприяють зниженню часу простої та 
комплексної перцептивно-моторної реакцій [13, 14, 16, 
17], здатні підвищити прояв анаеробної фізичної пра-
цездатності легкоатлетів-спринтерів [6] та результат 
у інших видах спорту із домінуючою роллю анаероб-
них можливостей [15]. Наявні дані дозволяють при-
пустити, що Омега-3 можуть покращити спортивний 
результат у легкоатлетичному спринті, однак ґрунтов-
них досліджень у цьому напрямку проведено не було. 
Вживання препарату ПНЖК Омега-3 не уніфіковане за 
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тривалістю та дозуванням. Враховуючи це постає го-
стра необхідність у пошуку нових доступних засобів 
підвищення ефективності тренувальної та змагальної 
діяльності легкоатлетів-спринтерів та відповідно по-
треба у розробці авторської програми застосування 
ПНЖК Омега-3 у тренувальній діяльності. 

Роботу виконано за темою: 2.24 «Підвищення 
ефективності тренувальної та змагальної діяльнос-
ті кваліфікованих спортсменів дозволеними засо-
бами відновленнями та стимуляції працездатності» 
зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і 
спорту на 2011-2015 рр., номер державної реєстрації 
0111U001731.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: експериментально перевірити 

ефективність авторської програми вживання ПНЖК 
Омега-3 на показники фізичної підготовленості 
легкоатлетів-спринтерів.

Методи та організація дослідження.
Аналіз документів.
Педагогічний експеримент із застосуванням ін-

струментальних методик.
Методи математичної статистики.
У досліджені взяло участь 22 бігуни на короткі 

дистанції (КМС–МС), які за кваліфікацією були роз-
поділені на ЕГ – експериментальну та ГК – групу 
контролю по 11 спортсменів у кожній, віком 18-23 
роки. Спортсмени КГ тренувались за традиційною 
програмою, спортсмени ЕГ додатково використовува-
ли авторську програму застосування ПНЖК Омега-3. 
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Обстеження проводили наприкінці другого змагаль-
ного періоду макроциклу підготовки та на початку 
першого змагального періоду наступного макроци-
клу. Для визначення рівня фізичної підготовленості 
доцільно використовувати комплекс показників [12] 
рекомендованих у спеціальній літературі [4, 9] тести: 
біг на 30 м з низького старту, біг на 30 м з ходу, біг 
на 60 м з низького старту, стрибок в довжину з місця, 
десятикратний стрибок, біг на 150 м з низького старту, 
метання ядра 4 кг. Дані статистично опрацьовані з ви-
користанням t-критерію Стьюдента.

Результати та їх обговорення. 
Група досліджуваних нами спортсменів була одно-

рідною, взятою із однієї генеральної сукупності, кое-
фіцієнт варіації у тестових вправах був суттєво мен-
шим 10% (V≤2,59 %) (табл. 1).

За результатами дослідження спеціальних фізич-
них якостей виявили, що показники спеціальної фі-
зичної підготовленості (біг на 30 м з низького старту, 
біг на 30 м з ходу, біг на 60 м, біг на 150 м, стрибок у 
довжину з місця, потрійний стрибок у довжину з міс-
ця, десятикратний стрибок у довжину з місця та ме-
тання ядра 4 кг) відповідали нормам кваліфікованих 
спринтерів обстежених Дибою Т. Г. (2002), Свищем 
Я. С. 2010, Степаненком Д. І. (2008). Отже отримані 
нами показники спеціальної фізичної підготовле-
ності кваліфікованих бігунів на короткі дистанції є 
об’єктивними, оскільки підтверджуються літератур-
ними даними.

На початку формуючого педагогічного експери-
менту за обстеженими нами показниками відміннос-
тей між групами не спостерігалося (табл. 2). Про-

аналізувавши зміну показників спеціальної фізичної 
підготовленості легкоатлетів-спринтерів під впливом 
тренувань та з використанням авторської програ-
ми, виявили відмінності у темпах розвитку фізич-
них якостей бігунів. Найбільші прирости показників 
у спортсменів ЕГ простежувалися у тестовій вправі 
біг на 30 м з ходу 4,74%, також високі темпи прирос-
ту у вправах біг на 30 м з низького старту – 2,29%, 
біг на 60 м з низького старту – 2,46%, стрибок у до-
вжину  місця – 2,28%, потрійний стрибок у довжину 
з місця – 2,32%. Нижчі темпи зростання спостерігали 
у вправах: та 10-кратний стрибок у довжину з місця 
– 1,28%,біг на 150 м з низького старту – 1,92%. Ха-
рактерною ознакою усіх цих показників була висока 
вірогідність (р<0,001). 

Високі темпи зростання були і у показниках мета-
ння ядра 4 кг – 2,17%, проте вірогідність була мен-
шою (р<0,05). Такий результат відображає те, що дану 
вправу не всі досліджувані нами спортсмени викорис-
товували у тренувальних заняттях до початку педаго-
гічного експерименту, тому різний досвід засвоєння 
техніки її виконання міг лімітувати результат.

Після завершення педагогічного експерименту 
між групами, які брали у ньому участь було встанов-
лено достовірні розбіжності (р<0,05) у тестах – біг на 
30 м з низького старту, біг на 30 м з ходу, біг на 60 м з 
низького старту та біг на 150 м з низького старту.

У спортсменів ГК також спостерігали приріст у 
показниках рівня фізичної підготовленості, проте він 
був значно нижчим двох відсотків. У результатах тес-
ту біг на 30 м з низького старту приріст склав 1,56%, у 
вправі стрибок у довжину з місця – 1,92%, потрійний 

Таблиця 1
Показники спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих бігунів на короткі дистанції

Тести Χ ±m V, %
Біг 30 м з низького старту, с 3,61 0,04 0,99
Біг 30 м з ходу, с 2,58 0,07 2,59
Біг 60 м з низького старту, с 6,58 0,05 0,79
Біг 150 м з низького старту, с 16,41 0,22 1,34
Стрибок у довжину з місця, м 2,99 0,03 1,11
Потрійний стрибок у довжину з місця 9,24 0,13 1,42
10-кратний стрибок у довжину з місця, м 33,65 0,69 2,05
Метання ядра 4 кг 17,57 0,59 3,36

Таблиця 2
Зміни показників спеціальних фізичних якостей бігунів на короткі дистанції  

після завершення педагогічного експерименту

Тести Група
Результати тестування Зміна 

показників, 
(%)

Достовірність 
розбіжностей 

показників між тесту-
ваннямиПочаток Кінець

Біг 30 м з низь-
кого старту, с

ЕГ 3,62±0,03 3,53±0,02 2,29 p<0,001
КГ 3,61±0,04 3,55±0,04 1,56 p<0,001

р (Г1-Г2) p>0,05 p<0,05 - -
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Біг 30 м з ходу, с
ЕГ 2,57±0,07 2,45±0,06 4,74 p<0,001
КГ 2,59±0,06 2,56±0,06 0,91 p<0,001

р (Г1-Г2) p>0,05 p<0,01 -

Біг 60 м з низь-
кого старту, с

ЕГ 6,58±0,06 6,42±0,05 2,46 p<0,001
КГ 6,57±0,04 6,52±0,03 0,72 p<0,001

р (Г1-Г2) p>0,05 p<0,01 - -

Біг 150 м з низь-
кого старту, с

ЕГ 16,41±0,20 16,09±0,17 1,92 p<0,001
КГ 16,42±0,24 16,26±0,23 0,96 p<0,001

р (Г1-Г2) p>0,05 p<0,05 - -

Стрибок у до-
вжину з місця, м

ЕГ 2,99±0,02 3,06±0,04 2,28 p<0,001
КГ 2,99±0,04 3,05±0,03 1,92 p<0,001

р (Г1-Г2) p>0,05 p>0,05 - -
Потрійний стри-
бок у довжину з 
місця, м

ЕГ 9,25±0,11 9,47±0,11 2,32 p<0,001
КГ 9,23±0,16 9,39±0,13 1,73 p<0,001

р (Г1-Г2) p>0,05 p>0,05 - -
10-кратний стри-
бок у довжину з 
місця, м

ЕГ 33,68±0,90 34,11±0,87 1,28 p<0,001
КГ 33,61±0,44 33,89±0,45 0,81 p<0,001

р (Г1-Г2) p>0,05 p>0,05 - -

Метання ядра 
4 кг

ЕГ 17,55±0,63 17,93±0,63 2,17 p<0,05
КГ 17,59±0,65 17,83±0,41 1,32 p<0,01

р (Г1-Г2) p>0,05 p>0,05 - -

Таблиця 3
Порівняльна характеристика ефективності традиційної методики тренувань  

та з використанням авторської програми 

Тести
ЕГ ГК

Абсолютні 
величини % Абсолютні 

величини % Різниця 
приростів, %

Біг 30 м з низького старту, с -0,08 2,29 -0,06 1,56 0,73
Біг 30 м з ходу, -0,12 4,74 -0,02 0,91 3,83
Біг 60 м з низького старту, с -0,16 2,46 -0,05 0,72 1,74
Біг 150 м з низького старту, с -0,31 1,92 -0,16 0,96 0,96
Стрибок у довжину з місця, м 0,11 2,28 0,04 1,92 0,36
Потрійний стрибок  у довжину 
з місця 0,21 2,32 0,16 1,73 0,59
10-кратний стрибок у довжину 
з місця, м 0,43 1,28 0,27 0,81 0,47
Метання ядра 4 кг 0,38 2,17 0,23 1,32 0,85
Сума - 19,46 - 9,93 9,53

стрибок в довжину з місця – 1,73% з високою вірогід-
ністю (р<0,001), а у тесті метання ядра 4 кг  – 1,32% 
(р<0,05). 

У результатах інших тестів приріст був меншим 
одного відсотка, а саме у тестах: біг на 30 м з ходу 
– 0,91%, біг на 60 м з низького старту – 0,72%, біг на 
150 м з низького старту – 0,96% та 10-кратний стри-
бок у довжину з місця – 0,81% з високою вірогідністю 
(р<0,001).

Застосування авторської методики вплинуло в біль-
шій мірі на швидкісні, в меншій мірі на швидкісно-
силові показники. Загалом покращення показників рів-
ня фізичної підготовленості у легкоатлетів-спринтерів, 
які тренувалися з використанням авторської програми 
було в середньому на 9,53% вищим у порівнянні із 
аналогічними показниками групи, яка тренувалась за 
традиційною методикою.

Висновки. 
Отримані показники фізичної підготовленості 1. 

кваліфікованих легкоатлетів-спринтерів об’єктивно 
відображають рівень спортивної майстерності та 
можуть розглядатись в якості модельних, оскільки 
підтверджуються літературними даними.
Серед семи вправ спеціальної фізичної 2. 
підготовленості, найбільші прирости спостерігалися 
у спортсменів ЕГ у вправі – біг на 30 м з ходу (4,74%), 
найбільшу різницю приросту також спостерігали 
у тесті – біг на 30 м з ходу (3,83%). Наступни-
ми, за значущістю, були розбіжності у зростанні 
показників – біг 60 м з низького старту (1,74%) та 
біг 150 м з низького старту (0,96%)
У тренуванні із використанням авторської методи-3. 
ки зміни показників фізичних якостей легкоатлетів-
спринтерів були значно вираженішими, що 
підтверджує її ефективність.
Отримані результати будуть підґрунтям вдоскона-4. 
лення та оптимізації навчально-тренувального та 
змагального процесу бігунів на короткі дистанції.

Продовження табл. 2
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