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Аннотация
В работе на основании обоб-

щения данных научно-методи-
ческой литературы и опыта со-
временной спортивной практики 
проведён сравнительный анализ 
тренажёрного оборудования раз-
личного конструирования. Пока-
зано, что использование трена-
жёров в тренировочном процессе 
путем дозированных физических 
нагрузок и целенаправленного 
воздействия на определённые 
мышечные группы позволяет из-
бирательно воздействовать на 
опорно-двигательный аппарат, 
сердечно-сосудистую, дыхатель-
ную и нервную системы, повы-
шать физическую работоспособ-
ность.

В статье выделены основные 
группы и типы тренажёров, а 
также даны рекомендации по их 
применению в процессе силовой 
тренировки студентов ВУЗов.

Ключевые слова: тренажёры, 
комплекс упражнений, трениро-
вочный процесс, силовая трени-
ровка.

Annotation
In the study on the basis of in-

tegrating data of scientific and me-
thodical literature and the experi-
ence of modern sports practice a 
comparative analysis of different 
design training equipment was car-
ried out. It is shown that the simula-
tors by means of controlled physical 
activity and targeting the specific 
groups of muscles allow to affect 
selectively the musculoskeletal, car-
diovascular, respiratory and nervous 
systems, as well as improve physi-
cal performance.

The article highlights the main 
groups and types of training equip-
ment and recommendations for their 
use in the process of weight training 
by university students.
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set exercises, training process, 
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Постановка проблеми. Ана-
ліз останніх досліджень і пу-
блікацій. У сучасних умовах, 
у зв’язку з недосвідченістю ба-
гатьох студентів, тренування в 
тренажерному залі часто закінчу-
ються малорезультативно. Через 
недостатню кількість джерельної 
бази та методичних матеріалів 
молодь не може детально озна-
йомитися з особливостями тре-
нувань на тренажерах. Виникає 
проблема правильного виконання 
вправ і усвідомлення цілей їх ви-
конання.

За твердженням Г.П. Вино-
градова, В.Є. Водлозьорова, Б.І. 
Шейко [1, 2, 8], тренажери мо-
жуть ефективно використовува-
тися як зі спортивно-тренуваль-
ною, так і з оздоровчою метою, 
забезпечуючи ряд переваг перед 
традиційними засобами, оскільки 
їм властиве чітке дозування на-
вантаження, спрямованість тре-
нування на окремі групи м’язів, 
а також широке застосування у 
період відновлення після отрима-
них травм і перенесених хвороб. 
У процесі силового тренування 
студентської молоді тренажери і 
тренажерні пристрої дозволяють 
у більш короткі терміни вирішити 
завдання розвитку рухових якос-
тей: сили, витривалості, швид-
кості, гнучкості та спритності. 
Особливо ефективним є викорис-
тання тренажерів серед студен-
тів з надмірною масою тіла. Такі 
студенти охоче і з задоволенням 
займаються на тренажерах, в той 
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мережі Інтернет і передової спор-
тивної практики.

Виклад основного матеріалу. 
Тренажери можна розділити на 
три типи: кардіотренажери (біго-
ві доріжки, степпери, велотрена-
жери, еліптичні, гребні, райдери), 
які найчастіше використовуються 
для підвищення тонусу основних 
адаптаційних систем; силові тре-
нажери (тренажери для роботи з 
навантаженнями) – для корекції 
фігури та розвитку силових якос-
тей; багатофункціональні трена-
жери, які поєднують у собі ознаки 
обох груп [4].

За ефективністю дії всі пред-
ставники кардіотренажерів при-
близно рівні, але мають деякі осо-
бливості використання. Оскільки 
при заняттях на велотренажері 
поперек піддається підвищеному 
навантаженню, велотренажери 
не рекомендується застосовува-
ти при болях у хребті, в попере-
ку, степпер забезпечує підвищене 
навантаження на тазостегновий 
суглоб, при заняттях на біговій 
доріжці сильно навантажуєть-
ся гомілкостоп і лише райдери в 
цьому сенсі нейтральні [3].

Степпер, імітуючи ходьбу 
по сходах, впливає на розвиток 
м’язів ніг і забезпечує таке ж на-
вантаження, що і велотренажер.

Бігові доріжки ефективно на-
вантажують не тільки м’язи ніг, 
але і м’язи спини та плечового 
поясу. Однак при цьому мають 
досить великі габарити. Велотре-
нажери переважно навантажують 
м’язи ніг і черевного пресу.

Еліптичні тренажери – гібрид 
велотренажера, степпера і бігової 
доріжки. На таких тренажерах 
займаються за принципом крос-
тренінгу: така траєкторія, що 
імітує природну ходьбу або біг, 
виключає навантаження гомілко-
востопного і колінного суглобу 
(чого не вдається уникнути при 
тренуванні на біговій доріжці або 
на велотренажері) і забезпечує 
навантаження на м’язи спини і 
рук, а на додаток навантажує ще 
й м’язи ніг. Ходьба по еліптичній 

траєкторії дозволяє тренувати 
серцево-судинну і дихальну сис-
теми – як на всіх кардіотренаже-
рах, але перерозподіляє силове 
навантаження на нижні групи 
м’язів (стегна, сідниці і гомілки), 
а завдяки стаціонарним рукоят-
кам-тримачам задіяним є і плечо-
вий пояс [1, 9].

Найбільш універсальний 
із кардіотренажерів – гребний 
тренажер. При виконанні одні-
єї вправи він тренує більшість 
м’язів: плечового поясу, рук, ніг, 
а також серцево-судинну систему.

Райдер забезпечує комплексне 
тренування основних груп м’язів, 
сприяє збільшенню гнучкості су-
глобів.

Силові спортивні тренаже-
ри призначені для збільшення 
м’язової маси, поліпшення рельє-
фу м’язів, збільшення максималь-
ної сили.

Силові тренажери класифіку-
ють таким чином:

1. З використанням власної 
ваги – це новий тип силових тре-
нажерів, що використовують вагу 
спортсмена як основне наван-
таження. З їх допомогою добре 
розвивається сила, витривалість 
і гнучкість. Рівень навантаження 
можна змінити, відрегулювавши 
кут нахилу лави.

2. З вільними вагами: обтя-
женнями, грифами, гантелями, 
і ін. Так можна не тільки швид-
ше наростити м’язову масу, але 
і поліпшити координацію рухів, 
оскільки весь час потрібно сте-
жити за збереженням рівноваги і 
за положенням снаряду.

3. З вбудованими вагами. Тре-
нажери із вбудованими вагами 
підійдуть тим, хто тільки почав 
займатися: вони безпечні і дозво-
ляють працювати над конкретною 
групою м’язів. Як обтяження тут 
використовують плоскі вантажі з 
фіксаторами, що пересуваються 
по спеціальному стрижню [4].

Методика проведення занять 
зі студентською молоддю набли-
жається до методики занять із до-
свідченими атлетами. Динаміка 

час як на стандартному фізкуль-
турному обладнанні вони працю-
ють менш активно [4, 7].

Тренажерне обладнання до-
зволяє ефективно розвивати різні 
рухові якості і здібності, поєдну-
вати вдосконалення технічних 
умінь, навичок і фізичних якос-
тей у процесі силового тренуван-
ня [5, 10].

Як зазначають А.І. Стеценко і 
П.М. Гунько [7], тренажери спри-
яють формуванню позитивної 
психоемоційної мотивації у сту-
дентів і залученню їх до фізичної 
культури і масового спорту. Мож-
на виділити основні цілі трену-
вань на тренажерах: збереження 
і зміцнення здоров’я, підтримка 
загального фізичного стану та 
відновлювальне лікування, тре-
нування з акцентом на спортив-
ний результат.

За даними досліджень [3, 5, 
9], для тренажерного залу потріб-
но використовувати пристосова-
не приміщення, яке відповідає 
санітарно-гігієнічним вимогам 
і нормам для спортивних залів. 
Особливе гігієнічне значення має 
створення в приміщенні опти-
мальних мікрокліматичних умов: 
температури повітря в діапазоні 
16-18 ° С, відносній вологості 35-
60%, швидкості руху повітря 0,5 
м / с.

Отже, визначені санітарно-гі-
гієнічні умови для тренажерних 
залів, критерії підбору обладнан-
ня та устаткування [6, 10].

Однак, попри достатню кіль-
кість публікацій із зазначеної 
проблеми, відсутні рекомендації 
щодо використання різних типів 
тренажерів у силовій підготовці 
студентів ВНЗ з урахуванням їх 
індивідуальних особливостей.

Мета дослідження – визначи-
ти теоретичні основи та особли-
вості застосування тренажерного 
обладнання у практиці силового 
тренування студентів ВНЗ.

Методи дослідження – ана-
ліз, узагальнення та систематиза-
ція даних науково-методичної та 
спеціальної літератури, ресурсів 
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навантажень досягає рівня, ха-
рактерного для спортивного тре-
нування. Зміст занять, дозування 
навантажень і оцінка фізичної 
підготовленості обов’язково ди-
ференціюється в залежності від 
статі. На тренуваннях створю-
ються умови для розвитку загаль-
ної і швидкісної витривалості, що 
сприяє підвищенню працездат-
ності, розвитку вольових зусиль. 
Обов’язково студентів навчають 
методам самоконтролю на занят-
тях. Рекомендується застосову-
вати різні види вправ, які вико-
нуються під музичний супровід 
[10].

Перш ніж почати заняття тре-
нер-викладач повинен провести 
тестування із визначення рівня 
фізичної підготовленості студен-
тів. Воно проводиться за трьома 
основними напрямками:

• Фізичний розвиток і сома-
тичні показники (зріст, маса тіла, 
артеріальний тиск, життєва єм-
кість легень, проба Штанге – за-
тримка дихання на вдиху, пульс у 
спокої).

• Функціональні можливос-
ті кардіореспіраторної системи і 
основні параметри її працездат-
ності (тест Руф’є; PWC-120, 150).

• Показники рухових якостей 
(координація, зорово-моторна ре-
акція, гнучкість).

Найбільш оптимальні для тре-
нувань на тренажерах групи по 
8-12 чоловік. При такій кількості 
учасників групи вдається ефек-
тивно контролювати тренуваль-
ний процес.

Для кращого тренувального 
ефекту заняття зі студентами по-
винні проводиться 2-3 рази на 
тиждень, регулярно, акцент ро-
биться на самостійних заняттях. 
Мінімальною кратністю занять, 
що забезпечують підвищення рів-
ня фізичного стану, є заняття, які 
проводяться 3 рази на тиждень; 
для збереження рівня фізичного 
стану – 2 рази на тиждень. Тре-
нувальні заняття рекомендується 
проводити не раніше, ніж через 
1,5-2 години після прийому їжі та 

не пізніше ніж за 2-3 години до 
сну [6].

Необхідно складати комплекс 
вправ так, щоб по можливості 
охопити всі основні групи м’язів, 
але не за одне тренування, а за 2-х 
тижневий цикл. Всі нові вправи 
починають робити тільки з 2-х 
підходів. А потім, коли м’язи 
адаптуються до навантаження, 
додають 3-й підхід. Як правило, 
здійснюється 2-3 підходи по 8-12 
повторень [1].

Тренування на тренажерах 
відбувається за визначеним алго-
ритмом. Розминка здійснюється 
на кардіотренажерах. Вони дозво-
ляють зміцнити серцево-судинну 
і дихальну системи. Для подаль-
шого тренування використову-
ються силові тренажери. В ході 
заняття не можна забувати про 
розминку не тільки перед трену-
ванням, а й безпосередньо перед 
вправою. В кінці тренування про-
водяться вправи на відновлення і 
розтягування. Основну увагу при-
діляють розтягуванню м’язів, які 
працювали на цьому тренуванні.

При проведенні тренувань у 
тренажерному залі за методикою 
колового тренування можна діли-
ти групу на підгрупи по 2-3 люди-
ни, групи змінюють місця занять 
через кожні 3-4 хвилини по ко-
манді тренера-викладача. Кожен 
студент за тренування встигає ви-
конати завдання на 10-12 місцях 
занять. Біля кожного місця занять 
знаходиться картка із завданнями: 
рекомендована вага для юнаків і 
дівчат; кількість підходів і повто-
рень кожної вправи, що потрібно 
виконати на тренажері; перелік 
можливих вправ із штангами, ги-
рями, гантелями тощо [1, 7].

Після закінчення кожного мі-
сяця тренер-викладач формує на 
кожного студента висновок за 
підсумками проведених у трена-
жерному залі занять. Бажано на 
підставі результатів тестування 
видати студентам індивідуальні 
рекомендації для самостійних за-
нять. Це особливо необхідно для 
фізично слабких студентів із ме-

тою їх додаткової самопідготов-
ки, зокрема, в канікулярний час, 
коли відсутня організована рухо-
ва активність.

Як відмічає А.І.Стеценко [6], 
систематичне ведення щоденни-
ка самоконтролю, перевірка його 
тренером-викладачем привчає 
студентів серйозно ставитися 
до самостійних занять, дозволяє 
оцінювати свою реакцію на тре-
нувальне навантаження, виховує 
свідоме ставлення до власного 
здоров’я.

Основною рекомендацією си-
лового тренування слід вважати 
відповідність параметрів трену-
вальних навантажень поточному 
стану студентів і їх відповідність 
природним ритмам розвитку фі-
зичних якостей. Керуючись цим, 
слід вибирати тренувальні наван-
таження такого змісту, характеру 
і спрямованості, щоб враховува-
ли єдність генетичних передумов 
розвитку рухової активності сту-
дента і функціональних власти-
востей його організму.

Висновки. Заняття на трена-
жерах – ефективна форма впливу 
на організм студента, спрямована 
на позитивну зміну його фізично-
го потенціалу. В результаті сис-
тематичних тренувань на трена-
жерах в організмі відбуваються 
морфологічні і фізіологічні зміни, 
що дозволяють розширити функ-
ціональні можливості практично 
всіх органів і систем, удосконали-
ти регуляторні механізми. В ре-
зультаті підвищується опірність 
до впливу несприятливих факто-
рів навколишнього середовища, 
пристосовуваність до фізичних 
навантажень, поліпшуються по-
казники фізичного розвитку.

Вправи на тренажерах набу-
вають все більшої популярності 
і все частіше використовуються 
в тренувальному процесі різних 
категорій населення. Застосуван-
ня тренажерів дозволяє точно до-
зувати навантаження і розвивати 
різні фізичні якості: витривалість, 
силу м’язів, швидкість та ін. Ви-
користання тренажерних при-
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строїв у процесі силового трену-
вання студентів дає можливість 
створити недосяжні за природних 
умов режими м’язової діяльнос-
ті під час виконання вправ. Кон-
структивні особливості трена-
жерів передбачають мінімальні 
відхилення від раціональної тех-
ніки виконання запланованої дії, 
усунення помилок і створення 
умов для якісного тренування за-
планованої групи м’язів. 
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