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Аннотация
В статье представлены резуль-

таты исследования физической 
подготовленности барьеристов с 
нарушениями слуха, которое про-
водилось во время учебно-трени-
ровочного сбора сборной команды 
Украины по легкой атлетике среди 
спортсменов с нарушениями слу-
ха в г.  Харьков. Исследования по-
казали высокую степень развития 
взрывной силы и быстроты иссле-
дуемых спортсменов и низкая сте-
пень развития координационных 
способностей и выносливости.
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Annotation
The article  the results of re-

search of physical preparedness of 
hurdlers are presented flawy rumor, 
that was conducted during educa-
tional-training collection of col-
lapsible command of Ukraine from 
track-and-field among sportsmen, 
flawy rumor in Kharkiv. Researches 
showed a high degree to develop-
ment of explosive force and quick-
ness of investigational sportsmen 
and subzero degree of developing 
coordinating flairs and endurance.
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Постановка проблеми. Аналіз 
останніх досліджень і публікацій.

Фізична підготовка спортс-
мена займає особливе місце в 
системі спортивного тренування. 
Як стверджують чисельні автори 
(Л.П. Матвєєв, В.М. Платонов, 
Н.І. Волков, В.М. Костюкевич та 
ін.), лише за умови належного 
рівня розвитку фізичних якос-
тей, спортсмени можуть швидко 
та якісно оволодіти технічними 
прийомами й тактичними діями, а 
також ефективно їх застосовувати 
у процесі напруженої змагальної 
діяльності [6, 7].

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій  науковців Бріскі-
на Ю.А., Передерій А.В., Євсе-
єва С.П. дозволив ознайомитись 
з характеристикою адаптивного 
спорту, історичним розвитком, 
класифікацією спортсменів, про-
грамою та особливостями ор-
ганізації змагань [4]. Такі вчені 
як Байкіна Н.Г.,  Хода Л.Д., пра-
цювали над особливостями фі-
зичного розвитку дітей з вадами 
слуху [1,8]. Крет Я.В., Байкіна 
Н.Г. (2003), Заворотна О.А. (2014) 
у своїх дослідженнях  розкрили 
особливості рухової діяльності 
спортсменів з вадами слухового 
апарату у різних видах спорту 
[1,5]. Богданова Т.Г. (2002) до-
слідила психологічні особливості 
людей з вадами слуху та законо-
мірності їхнього розвитку [2].

Проте у ході вивчення науко-

во-методичної літератури, нами 
виявлено недостатню кількість 
матеріалів, які стосуються фізич-
ної підготовленості висококвалі-
фікованих легкоатлетів з вадами 
слуху. Сучасна система підготов-
ки дефлімпійців базується на за-
стосуванні методики тренуван-
ня, яка розрахована на здорових 
спортсменів, що є непередбачу-
ваним та педагогічно необґрунто-
ваним процесом. Підбір засобів і 
методів для корекції навчально-
тренувального процесу, спрямо-
ваного на досягнення високих 
результатів у спортсменів з вада-
ми слуху, повинен здійснюватися, 
насамперед, на підставі врахуван-
ня нозологічних особливостей 
функціонального і психічного 
станів та їхніх рухових можли-
востей (Захарова Л., Ганзіна Н., 
Євсєєв С.П., Бріскін Ю.А. [3,4].

Сьогодні тренувальний про-
цес легкоатлетів-дефлімпійців 
носить несистемний і випадковий 
характер, що пов’язане з особли-
востями даного  контингенту та 
недостатнім науково-методич-
ним вивченням їхньої змагальної 
та тренувальної діяльності. У 
зв’язку з цим великого значення 
набувають дослідження, спрямо-
вані на пошук нових шляхів під-
вищення  спортивних результатів 
дефлімпійців з урахуванням нозо-
логічних особливостей.

Мета – експериментально ви-
значити складові фізичної підго-
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товленості бар’єристів з вадами 
слуху.

Методи дослідження. Нами 
були використані такі методи: 
аналіз науково-методичної літе-
ратури; педагогічні спостережен-
ня, тестування,    методи матема-
тичної статистики.

Організація дослідження. 
Дослідження проводились під 
час   навчально-тренувального 
збору збірної команди України з 
легкої атлетики серед спортсме-
нів з вадами слуху з 08.06.2015 до 
19.06.2015, у м. Харків. Порядок 
і час проведення тестувань були 
узгоджені з головним тренером  
збірної команди України з легкої 
атлетики серед спортсменів з ва-
дами слуху. У тестуванні взяли 
участь 7 спортсменів, які спеціа-
лізуються у бар’єрному бігу. Вік 
учасників дослідження дорівню-
вав 21-29 років, кваліфікація: 6 
МСМК, 1 МС.

Результати власних дослід-
жень та їх обговорення.

Дослідження фізичної підго-
товленості бар’єристів з вадами 
слуху проводилося у природних 
умовах спортивного тренування. 
У таблиці 1 наведено результати 
тестування швидкісних, швид-
кісно-силових якостей і витрива-
лості. Аналізуючи отримані дані, 
необхідно відмітити високий сту-
пінь розвитку вибухової сили до-
сліджуваних спортсменів, адже 
результат стрибка у довжину в се-
редньому дорівнював 2,94 ± 0,06 
см. Також слід зазначити низьку 
варіативність цього показника 
(1,97 %), що вказує на високу 
щільність показаних результатів. 
Результати в бігу на 30 м та 150 м 
свідчать про високий ступінь 
розвитку швидкісних якостей, 
оскільки у середньому ці показ-
ники дорівнювали 3,66 ±  0,05 с, 
та 16,41 ± 0,21с відповідно. Крім 
того необхідно відзначити висо-
ку щільність показаних результа-
тів, а саме – коефіцієнт варіації в 
бігу на  30 м становив 1,54 %, а в 
бігу на 150 м – 1,29 %. Результа-
ти в бігу на 4000 м свідчать про 

низький рівень розвитку витрива-
лості, оскільки в середньому  ре-
зультат дорівнював 15,39 ± 0,13 с. 
Низька варіативність цього показ-
ника (0,84 %) свідчить про суттє-
ві недоліки у розвитку загальної 
витривалості усіх досліджуваних 
спортсменів, що для бігунів на 
400 м з бар’єрами є значним недо-
ліком у фізичній підготовленості. 

У таблиці 2 наведено резуль-
тати тестування силових, коорди-
наційних здібностей і гнучкості. 
Тестування координаційних здіб-
ностей за допомогою човникового 
бігу 4 х 9 м дозволило нам вста-
новити низький рівень розвитку 
спритності, у середньому цей по-
казник дорівнював 8,72 ± 0,31 с, 
що відповідає рівню середньоста-
тистичних чоловіків, які не займа-
ються спортом. Величина коефіці-
єнту варіації – 3,57 %, свідчить про 
однорідність спортсменів у розви-
тку досліджуваної якості. Показ-
ники рівня розвитку гнучкості у 
середньому знаходяться в нормі, 
але цей показник досить неста-
більний, оскільки середнє квадра-
тичне відхилення досить суттєве і 
похибка середнього статистичного 
значення має найбільшу величину 
серед досліджених показників. 
Також слід відзначити високу ва-
ріативність цього показника (15,83 
%), що вказує на низьку щільність 
показаних результатів і неоднорід-
ність рівня розвитку гнучкості у 
дослідженого контингенту. Аналі-
зуючи дані, отримані в результаті 
дослідження силових показників, 
можна зробити висновок про задо-
вільний ступінь їхнього розвитку. 

Так, середній показник згинання і 
розгинання рук в упорі лежачи: за 
10 с – 15,29±0,76 разів при високій 
щільності показаних результатів. 
Середній показник піднімання ту-
луба в сід за 10 с склав 10,29±1,80 
разів, але висока варіативність 
цього показника (17,49 %) свід-
чить про низьку щільність показа-
них результатів і додаткові резер-
ви у розвитку сили м’язів живота.

Висновки
Отримані результати дозво-

лили нам зробити висновок про 
стан фізичної підготовленості 
бар’єристів високої кваліфікації 
з вадами слуху. Так, встановле-
но, що досліджені спортсмени 
мають високий рівень розвитку 
швидкісно-силових якостей, би-
строти та сили м’язів рук. На-
томість, розвиток витривалості і 
спритності знаходиться на низь-
кому рівні як для висококваліфі-
кованих спортсменів і потребує 
покращення. Ступінь розвитку 
гнучкості в середньому знахо-
диться на задовільному рівні як 
для складно координаційного 
виду легкої атлетики, але у час-
тини спортсменів він знаходиться 
на незадовільному рівні. Також 
досить суперечливі результати 
отримані нами у тестуванні си-
лових якостей м’язів живота, 
оскільки за цим показником серед 
спортсменів не спостерігалося 
однорідності.

Перспективи подальших до-
сліджень Зусилля будуть спрямо-
вані на корекцію тренувального 
процесу щодо фізичної підготов-
леності  висококваліфікованих 

Таблиця 1
Фізична підготовленість бар’єристів з вадами слуху

Статистичні 
величини

Стрибок у довжину 
з місця, см

Біг 
30 м, с

Біг
150 м, с

Біг 
4000 м, хв

x 2,94 3,56 16,41 15,39
±S 0,06 0,05 0,21 0,13
m 0,02 0,02 0,08 0,05

V, % 1,97 1,54 1,29 0,84
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бар’єристів з вадами слуху.
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