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Анотації:
Робота присвячена проблемі удо-
сконалення системи передзмагаль-
ної підготовки лижників-гонщиків з 
урахуванням необхідності участі у 
змаганнях різними стилями пересу-
вання на лижах. В експерименті при-
ймали участь 20 спортсменів у віці 
17-18 років. Виділені модельні ха-
рактеристики лижників-гонщиків, що 
успішно виступають класичним та 
ковзанярським стилем пересуван-
ня. Визначено діапазон показників 
фізичної підготовленості спортсме-
нів, який є нормативом для даного 
кваліфікаційного рівня.  Розроблена 
методика побудови передзмагаль-
ної підготовки лижників з урахуван-
ням поєднання стилю пересування. 
Експериментально встановлено, 
що поєднання тренувальних занять 
протягом дня підвищує спортивні 
результати в гонках класичним та 
ковзанярським стилем. У такому 
разі необхідно основне і додаткове 
заняття проводяться різним стилем 
пересування на лижах зі змінною їх 
чергування на наступний день. 

Сидорова Т.В., Сак А.Е., Котляр С.Н. Осо-
бенности построения тренировочного 
процесса лыжников-гонщиков 17-18 лет к 
соревнованиям разными стилями пере-
движения на лыжах. Работа посвящена 
проблеме совершенствования системы пред-
соревновательной подготовки лыжников-
гонщиков с учетом необходимости участия в 
соревнованиях разными стилями передви-
жения на лыжах. В эксперименте принимали 
участие 20 спортсменов в возрасте 17-18 лет. 
Выделены модельные характеристики спор-
тсменов, которые успешно выступают клас-
сическим и коньковым стилем передвижения. 
Определен диапазон показателей физиче-
ской подготовленности спортсменов, который 
является нормативом для данного квалифи-
кационного уровня. Разработана методика 
построения предсоревновательной подготов-
ки спортсменов на основе сочетания стиля 
передвижения. Экспериментально установ-
лено, что сочетание тренировочных занятий 
в течение дня повышает спортивные резуль-
таты в гонках классическим и коньковым сти-
лем. В таком случае необходимо основное и 
дополнительное занятие проводить различ-
ным стилем передвижения на лыжах с пере-
меной их чередования на следующий день.

Sidorova T.V., Sаk А. Е., Kotlyar 
S.N. Features of construction of 
the training process skiers aged 
17-18  years to compete in different 
styles of skiing. The work is devoted 
to the improvement of precompetitive 
preparation of skiers, taking into 
account the need to participate in 
competitions of different styles of 
skiing. The experiment included 20 
athletes aged 17-18 years. Isolated 
model characteristics of athletes 
who successfully perform classic 
and skating style of movement. The 
range of indicators of physical fitness 
of athletes, which is the norm for this 
level of qualification. The technique 
of constructing precompetitive 
preparation of athletes on the basis of 
a combination of style of movement. 
It was established experimentally that 
the combination of training sessions 
during the day improves athletic 
performance in racing classic and 
skating style. In this case, primary and 
secondary occupation to carry out a 
different style of skiing with a change 
of their rotation on the next day.
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Вступ.1

 На конгресі FiS 1987 року відбулося розподіл лиж-
них ходів на два стилі: класичний (традиційний) та 
вільний, що передбачає застосування ковзанярських 
ходів [5-7].

У програму змагань лижників-гонщиків, починаю-
чи з чемпіонатів області і закінчуючи зимовими Олім-
пійськими іграми, включені гонки двома стилями пе-
ресування. Крім цього, отримали широке застосування 
змагання з зміною стилю пересування (скіатлон), в 
яких поєднуються гонки класичним та ковзанярським 
стилем пересування в одній гонці [1-4,8,9]. Це потре-
бує особливої уваги до розробки тренувального про-
цесу з поєднання обох стилів пересування. 

Питання передзмагальної підготовки до участі в 
гонках класичним стилем розглядається в низькі ро-
бот, але відсутні дослідження по передзмагальній під-
готовці лижників-гонщиків 17-18 років до змагань з 
суміщенням класичного та ковзанярського стилів пе-
ресування.

Крім того в останні роки зазнала змін методика 
підготовки спортсменів, в основу якої покладені ін-
дивідуальні морфологічні, фізіологічні та психоло-
гічні особливості організму. Тому наукове і практич-
не обґрунтування та розробка системи підготовки 
до змагань різними стилями пересування лижників-
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гонщиків з обліком біологічних особливостей юного 
спортсмена є актуальною проблемою.

Робота виконана відповідно плану НДР Харків-
ської державної академії фізичної культури.

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

методику підготовки лижників-гонщиків 17-18 років 
для участі у змаганнях різними стилями пересування 
на лижах. 

Задачі дослідження: 
1. Здійснити аналіз сучасного стану методики пе-

редзмагальної підготовки лижників-гонщиків. 
2. Визначити оптимальні морфо-функціональні 

моделі лижників-гонщиків для успішної участі в зма-
ганнях класичним та ковзанярським стилем пересу-
вання. 

3. Розробити найбільш раціональну методику пе-
редзмагальної підготовки спортсменів для участі у 
змаганнях різними стилями пересування на лижах.

Організація дослідження: була здійснена розроб-
ка модельних характеристик провідних лижників-
гонщиків в класичному і ковзанярському стилях 
пересування, де враховували антропометричні ха-
рактеристики та показники функціонального стану 
спортсменів.

Другий етап дослідження проходили в умовах 
навчально-тренувального збору (тривалістю в 28 
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днів). Спортсмени були розділені на дві групи, перша 
– контрольна, в якій застосовувалася звичайна мето-
дика тренування (чергування стилю пересування че-
рез день), і друга – експериментальна, в якій викорис-
товувалася розроблена нами методика. Контрольна і 
експериментальна групи включали 20 спортсменів.

При побудові занять контрольної і експеримен-
тальної груп враховувалися сучасні вимоги до по-
будови навчально-тренувального процесу: спрямо-
ваність вправ, їх інтенсивність, тривалість серій та 
інтервал відпочинку після навантаження. Тренувальні 
заняття в обох групах проводилися одночасно, а потім 
реєструвалися їх результати.  Обчислювалася різниця 
між результатами двох груп.

Методи дослідження. Використовані методи ан-
тропоскопії та антропометрії. Визначалися лінійні 
розміри тіла. Розраховували ваго-ростові індекси та 
индекс скелії за Манувріє. Також  використовані ме-
тоди функціонального дослідження (частота серце-
вих скорочень, життєва місткість легенів, PWC170 та 
інші), розраховані індекс Скибінського, тест Руф’є-
Діксона та Індекс Гарвардського степ-тесту (ІГСТ).

Результати досліджень. 
Антропометричні дослідження лижників-гонщиків 

виявили достовірно більші показники росту (на 2,2%), 
ваги (на 2,5%), довжини ніг ( на 3,0%), вага-ростового 
індексу( на 4,5%) (р<0,05) у лижників, що краще ви-
ступали класичним стилем пересування. Різниці в до-
вжині рук та індексу ноги були не достовірні (р>0,05) 
(табл. 1). 

Аналіз антропометричних досліджень показує, що 
модельні характеристики лижників-гонщиків знахо-
диться в межах 2,2 – 7,6 % від середніх результатів 
тестувань і мають достовірні відмінності (р<0,05) по 
більшості показників. 

Кореляційний аналіз залежності антропометрич-
них показників лижників-гонщиків, успішно висту-
паючих класичним (r1) та ковзанярським (r2) стилем, 
показав тісну залежність між довжиною тіла і показ-
никами індексу ноги (r1=0,90; r2=0,95), довжиною ніг 
(r1=0,90; r2=0,91), довжини рук (r2=0,92), довжиною 
ніг та індексу ноги (r1=0,70; r2=0,89), вагово-ростового 
індексу та даними ваги (r1=0,52; r2=0,75), довжиною 
рук і показниками довжини ніг (r2=0,87) та індексу 
ноги (r2=0,86). 

Проведений аналіз тестувань функцій та систем 
організму обстежених лижників дозволив визначити 
діапазон показників фізичної підготовленості, який 
відповідає середньому рівню і є нормативом для дано-
го кваліфікаційного рівня.  Високий рівень є найбільш 
цільовим завданням для загальної та спеціальної фі-
зичної підготовки.  

Проведений аналіз тестувань функцій та систем 
організму дозволив визначити діапазон показників 
фізичної підготовленості спортсменів, який є нор-
мативом для даного кваліфікаційного рівня.  Щодо 
високого рівня, то він  є найбільш цільовим завдан-
ням для загальної та спеціальної фізичної підготовки 
лижників. 

Відмінність в показниках, що відображають вплив 
на серцево-судинну систему гонок з використанням 
класичного та ковзанярського стилю пересування на 
лижах, складає: тест Руф’є-Діксона – 12%, частота 
дихання під час виконання навантаження − 7,7%, час-
тота серцевих скорочень після навантаження − 4,3%, 
коефіцієнт витривалості − 3,75% і Гарвардський степ-
тест − 2,6% (р<0,05). 

Отримані результати дозволили розробити мо-
дельні характеристики оптимальних  фізіологічних 
параметрів для успішного виступу класичним та ков-
занярським стилем пересування на лижах (рис. 1).

Умовні позначення: 1 – частота серцевих скорочень 
(ЧСС) в спокої, ударів на хвилину (уд хв-1); 2 – частота 
серцевих скорочень (ЧСС)  після навантаження, уда-
рів на хвилину (уд хв-1); 3 – PWC170, умовних одиниць 
(ум.од.); 4 – життєва міскість легенів (ЖМЛ), літрів 
(л); 5 – тест Руф’є-Діксона, умовних одиниць (ум.од.); 
6 – коефіцієнт витривалості, умовних одиниць (ум.
од.); 7 – ІГСТ, умовних одиниць (ум.од.); 8 – кількість 
дихань за хвилину; 9 – індекс Скибінського, мілілітрів 
на кілограм (мл/кг).

Таким чином, різні способи пересування на лижах 
пред'являють до організму спортсменів особливі ви-
моги. Ці вимоги потребують перебудови структури 
рухів відповідно до техніки пересування на лижах, а 
також подальшого тренування функціональних сис-
тем організму спортсмена. 

Дане положення визначило пошук оптимальних 
підходів до планування тренувального процесу з ура-
хуванням обох стилів пересування на лижах, особли-
во при підготовці до головних змагань сезону.

Контрольна група в передзмагальній підготовці 
використовувала традиційну методику тренування 
лижників, де чергування стилю відбувалося через 
день (рис. 2). 

На основі проведених педагогічних досліджень 
була розроблена методика побудови тренувального 
процесу, яка застосовувалася експериментальній групі. 
Методика передбачала, застосування обох стилів пе-
ресування на лижах в одному тренувальному дні. Так 
перше, основне, тренування класичним стилем, перед-
бачало розвиток спеціальних якостей підготовки лиж-
ників, другим було тренування вільним стилем і таким, 
що підводить до основного тренування на наступний 
день. В наступному тренувальному дні чергування сти-
лю пересування на лижах мінялося (рис. 3).

Спрямованість тренувальних занять, об'єм та ін-
тенсивність навантаження в обох групах мали схожий 
характер.

Проведені експерименти показали, що використа-
на методика передзмагальної підготовки лижників-
гонщиків експериментальної групи значно поліпшує 
результати в гонках класичним та ковзанярським сти-
лем (табл. 2). 

Так, результати в гонці класичним стилем у лиж-
ників експериментальної групи вище на 42с (р<0,05), 
в той час, як на початку експерименту достовірних 
відмінностей між групами не було.
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 Таблиця 1
Порівняльна характеристика оптимальних модельних антропометричних показників кваліфікованих 

лижників-гонщиків в різних стилях пересування (n=20)

Антропометричні
показники

Класичний стиль Ковзанярський стиль
t p

X1+m1 σ1 X2+m2 σ2

Довжина тіла, см 180,00+0,91 2,87 176,00+0,97 3,06 3,54 P<0,05
Маса тіла, кг 70,00+0,88 2,71 68,00+0,63 2,00 2,53 <0,05
Довжина рук, см 75,00+0,56 1,76 73,00+0,58 1,83 2,03 >0,05
Довжина ніг, см 108,00+0,78 2,35 104,00+0,70 2,11 2,99 <0,05
Індекс скелії, % 89,90+0,15 0,46 87,90+0,14 0,45 0,67 >0,05
Вагово-ростовий індекс, кг/м 21,66+0,79 0,69 20,02+0,61 0,42 4,54 <0,05
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Рис. 1. Модельні характеристики показників  функціонального стану організму кваліфікованих 
лижників-гонщиків, успішно виступаючих в змаганнях класичним та ковзанярським стилем пересування.

Рис. 2. Поєднання стилів пересування на лижах на етапі безпосередньої підготовки до змагань 
лижників-гонщиків 17-18 років (контрольна група).
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Так само і результати в гонці ковзанярським сти-
лем були кращі у лижників експериментальної групи, 
і різниця їх з показниками контрольної групи стано-
вила 21с (р<0,05).

Крім цього, результати часу подолання дистанції 
контрольною групою в гонці класичним стилем поліп-
шилися на 2,24% (р<0,01), а середня швидкість збіль-
шилася на 0,12 м/с. Однак в порівнянні з початковими 
показниками достовірних відмінностей не отримано 
(р>0,05). Так, в експериментальній групі час подо-
лання дистанції поліпшився на 4% (р<0,01), а середня 
швидкість збільшилася на 0,2 м/с.  (р<0,05). 

В гонці ковзанярським стилем внаслідок експери-
менту в контрольній групі скоротився час подолання 
дистанції на 6,28% (р<0,01), середня швидкість збіль-
шилася на 0,35 м/с, а в експериментальній групі на 
7,62% (р<0,01) та 0,42 м/с (р<0,05). 

Проведений паралельний експеримент показав, що 
поєднання стилів пересування на лижах в тренуваль-

них заняттях на етапі безпосередньої підготовки до 
змагань визначили позитивний вплив на тренованість 
лижників-гонщиків обох груп, але в експерименталь-
ній групі зі змінною стилів пересування в кожному 
тренувальному занятті результати поліпшились, що 
свідчить про ефективність розробленої нами методи-
ки передзмагальної підготовки. 

Отримані результати досліджень підтвердили 
наші припущення про перевагу даного методу розпо-
ділу стилів пересування і тренувальних навантажень 
лижників-гонщиків 17-18 років на етапі безпосеред-
ньої підготовки до змагань різними стилями пересу-
вання на лижах.

Нами було виявлено, що використання лижниками-
гонщиками тренувальних занять зі змінною стилю 
пересування в одному тренувальному дні позитивно 
впливає на зростання спортивних результатів, як в 
гонках класичним, так і ковзанярським стилем пере-
сування. 

Рис. 3 Поєднання стилів пересування на лижах на етапі безпосередньої підготовки  
до змагань лижників-гонщиків 17-18 років (експериментальна група)

Таблиця 2
Порівняльна характеристика показників середньої швидкості та часу подолання дистанції контрольної і 

експериментальної груп до і після проведення експерименту (n=10)

ПОКАЗНИКИ До експерименту Після експерименту t pХ1+m1 σ1 Х2+m2 σ 2

Кла-
сич-
ний 

стиль

Кон-
троль-

на 
група

Час подолання 
дистанції, с 2010+ 6,39 20,20 1965+ 3,98 12,58 5,98 <0,01

Середня швидкість, 
м/с 4,97+ 0,05 0,15 5,09+ 0,03 0,10 2,07 >0,05

Експе-
римен-
тальна 
група

Час подолання 
дистанції, с 2003+ 6,52 20,59 1923+ 5,02 15,86 9,72 <0,01

Середня швидкість, 
м/с 5,00+ 0,05 0,16 5,20+ 0,04 0,14 3,13 <0,05

Ковза-
нярсь-

кий 
стиль

Кон-
троль-

на 
група

Час подолання 
дистанції, с 1910+ 5,26 16,62 1790+ 5,18 16,38 16,3 <0,01

Середня швидкість, 
м/с 5,24+ 0,05 0,15 5,59+ 0,05 0,16 4,93 <0,05

Експе-
римен-
тальна 
група

Час подолання 
дистанції, с 1915+ 6,05 19,12 1769+ 2,29 7,24 22,6 <0,01

Середня швидкість, 
м/с 5,23+ 0,06 0,17 5,65+ 0,02 0,07 6,67 <0,05
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та медико-біологічні 
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виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Висновки
1. Антропометричне обстеження кваліфікованих 

лижників-гонщиків показало, що відмінність мо-
дельних характеристик статури знаходиться в ме-
жах 2,2% – 7,6% і мають достовірні відмінності 
(р<0,05) по більшому числу показників. 

2. Найбільш значними модельними характеристи-
ками функціональної підготовленості лижників-
гонщиків 17-18 років для участі в гонках класичним 
стилем пересування є показники: частота серцевих 
скорочень в спокої – 54 уд/хв, частота серцевих ско-
рочень після навантаження – 178 ударів на хвилину 
(уд/хв.), PWC170 – 105 умовних одиниць (ум.од.), 
життєва місткість легенів (ЖМЛ) – 54 літрів (л.), 
тест Руф’є – Діксона – 22 умовних одиниць (ум.од.), 
коефіцієнта витривалості – 80 умовних одиниць (ум.
од.), Індекс Гарвардського степ-тесту (ІГСТ) – 112 
умовних одиниць (ум.од.), частота дихання – 26,8 
кількість разів на хвилину, індекс Скибінського – 
27,1, мілілітрів на кілограм (мл/кг). 

У гонках ковзанярським стилем пересування опти-
мальними є показники: частота серцевих скоро-
чень в спокої – 52 уд/хв, частота серцевих скоро-
чень після навантаження – 186 ударів на хвилину 
(уд/хв.), PWC170 – 107 умовних одиниць (ум.од.), 
Життєва місткість легенів (ЖМЛ) – 53,3 літрів (л.), 
тест Руф’є – Діксона – 25 умовних одиниць (ум.од.), 
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коефіцієнта витривалості – 77 умовних одиниць (ум.
од.), Індекс Гарвардського степ-тесту (ІГСТ) – 115 
умовних одиниць (ум.од.), частота дихання – 24,8 
кількість разів на хвилину, індекс Скибінського – 
27,45 мілілітрів на кілограм (мл/кг).

3. Застосування методики побудови передзмагального 
мезоциклу, заснованої на поєднанні стилю пере-
сування на лижах протягом дня, в якому основне і 
додаткове заняття проводяться різним стилем пере-
сування на лижах зі зміною їх чергування на на-
ступний день, є найбільш оптимальною і дозволяє 
досягнути високих спортивних результатів в гонках 
класичним та ковзанярським стилем.

4. Розроблена нами методика передзмагальної 
підготовки лижників-гонщиків 17-18 років дозволи-
ла підвищити спортивні результати в гонці класич-
ним стилем на 4,0% (р<0,01), в гонці ковзанярським 
на 7,6% (р<0,01). 
Методика передзмагальної підготовки лижників-

гонщиків з поєднанням різних стилів пересування 
на лижах може використовуватися не тільки на етапі 
безпосередньої підготовки до змагань, але і в інших 
мезоциклах річного макроциклу. 

Подальші дослідження можуть бути спрямовані 
на пошук ефективних методів та засобів тренування 
лижників-гонщиків з урахуванням індивідуальних 
морфо-функціональних особливостей спортсменів.
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