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Аннотация
Разработаны прогностические 

модели соревновательной дея-
тельности спортсменов высокой 
квалификации, специализирую-
щихся в шорт-треке, ориентиро-
ванные на достижение заданных 
результатов на дистанциях 500, 
1000, 1500 м при различных ва-
риантах бега. Эксперименталь-
но проверена эффективность их 
применения. Спортсмены, кото-
рые использовали рекомендации 
по построению тренировочного 
процесса, направленные на моде-
лирование различных вариантов 
бега на дистанции, достоверно 
улучшили спортивные результа-
ты и характеристики соревнова-
тельной деятельности, от которых 
зависит спортивный результат в 
шорт-треке.

Ключевые слова: прогности-
ческие модели, соревновательная 
деятельность, шорт-трек, спор-
тсмены.

Постановка проблеми. Ана-
ліз останніх досліджень і публі-
кацій. Моделювання діяльності 
як метод організації тренуваль-
ного процесу становить осно-
ву раціоналізації та підвищення 
ефективності необхідних засо-
бів і методів. Воно є важливим 
чинником організації та плану-
вання підготовки спортсменів, 
що дає можливість прогнозувати 
бажаний рівень досягнення, пра-
вильно ставити завдання, вико-
ристовувати найбільш ефективні 
засоби тренування. Одним із на-
прямків моделювання є розробка 
моделей змагальної діяльності, 
її кількісна та якісна характерис-
тика, що забезпечує досягнення 
заданих результатів, що визначає 
структуру та зміст процесу підго-
товки на певному етапі спортив-
ного вдосконалення.

Орієнтація на такі моделі зу-
мовлює зміст тренувального про-
цесу. При їх формуванні виділяють 
найбільш істотні для даного виду 
спорту характеристики, які носять 
відносно незалежний характер.

Вивченням і розробкою мо-
дельних характеристик змагаль-
ної діяльності займалися: у лег-
кій атлетиці – В.І. Бобровник, 
І.В. Хмельницька [8]; в плаванні 
– В.Н. Платонов [5]; у велосипед-
ному спорті – Д.А. Поліщук [4] та 
ін. В ковзанярському спорті це пи-
тання вивчав F.J. Hettinga [9] та ін.
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Незважаючи на досить висо-
кий рівень наукових розробок з 
цієї проблематики, питання мо-
делювання в шорт-треку дослі-
джені недостатньо. Зокрема, роз-
роблено моделі техніки бігу по 
прямій [3] і повороту [1]; моделі 
організації тренувальних наван-
тажень і динаміки стану шорт-
трековиків високої кваліфікації в 
річному циклі підготовки, а також 
антропометричні модельні харак-
теристики [2] і моделі сили м’язів 
нижніх кінцівок [11]. Велика ува-
га приділялася розгляду тактики 
проходження дистанцій [10], ви-
користанню сучасної апаратури, 
що дозволяє реєструвати різні 
біомеханічні характеристики зма-
гальної діяльності в реальному 
масштабі часу [12].

Водночас практично відсутня 
інформація, що пов’язана з моде-
люванням змагальної діяльності в 
шорт-треку на різних дистанціях. 
Недостатньо даних про компо-

ненти, що впливають на резуль-
тативність змагальної діяльності 
кваліфікованих спортсменів, які 
спеціалізуються в шорт-треку. У 
зв’язку з цим дослідження зма-
гальної діяльності спортсменів ви-
сокої кваліфікації з урахуванням 
специфіки даного виду спорту, ви-
значення характеристик, що впли-
вають на спортивний результат, 
і на цій основі розробка моделей 
змагальної діяльності спортсменів 
на дистанціях 500, 1000 і 1500 м є 
актуальним науковим напрямком. 
Все це і визначило напрямок на-
ших досліджень. 

Дослідження проводилось 
згідно «Зведеного плану НДР в 
сфері фізичної культури і спорту 
на 2006-2010 рр.» Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді 
та спорту за темою 2.1.15.8 «Удо-
сконалення структури змагальної 
діяльності спортсменів в цикліч-
них видах спорту (на матеріалі 
велосипедного, ковзанярського 

спорту і лижних гонок)», № дер-
жавної регістрації 106U010774 та 
«Зведеного плану НДР в сфері фі-
зичної культури і спорту на 2011-
2015 рр.» Міністерства України у 
справах сім’ї, молоді та спорту за 
темою 1.8 «Побудова підготовки 
та змагальної діяльності спортс-
менів в олімпійських циклах на 
етапах багаторічного удоскона-
лення», № державної регістрації 
0112U003205.

Мета. Розробити моделі зма-
гальної діяльності спортсменів, 
які спеціалізуються в шорт-треку, 
на дистанціях 500, 1000, 1500 м, 
та експериментально перевірити 
ефективність їх застосування.

Методи: аналіз науково-мето-
дичної літератури та узагальнен-
ня досвіду передової спортивної 
практики; аналіз офіційних про-
токолів змагань; педагогічне спо-
стереження, метод моделювання; 
педагогічний експеримент; мето-
ди математичної статистики.

Організація досліджень. Було 
досліджено протоколи чемпиона-
тів світу та Європи, етапів Кубку 
світу. Всього проаналізована зма-
гальна діяльність 486 спортсменів 
високої кваліфікації. На підставі 
визначення інформативних харак-
теристик були розроблені моделі 
змагальної діяльності на дистанці-
ях 500, 1000 і 1500 м, орієнтовані 
на різні варіанти бігу. Здійснюва-
лась перевірка ефективності роз-
роблених моделей і впровадження 
отриманих результатів у спортив-
ну практику. Для цього було сфор-
мовано дві групи по вісім спортс-
менів, до складу яких увійшли 
майстри спорту і кандидати у май-
стри спорту.

Аналіз результатів дослід-
ження та їх обговорення. Аналіз 
підходів, що використовуються 
для вивчення та оцінки змагаль-
ної діяльності в спортивній прак-
тиці, дозволив виділити такі її 
компоненти в шорт-треку: швид-
кість проходження тих відрізків 
дистанції, які характеризують 
стартову, дистанційну та фініш-
ну швидкість; час проходження 

Таблиця 1
Фрагменти прогностичних моделей змагальної діяльності, 
які орієнтовані на досягнення заданих результатів у шорт-

треку на дистанції 500 м при різних варіантах бігу
Ре

зу
ль

та
т, 

с Відрізок дистанції
перший другий третій четвертий п’ятий

tкр, 
с

V
м∙с-1

tкр, 
с
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м∙с-1

tкр, 
с
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м∙с-1

tкр, 
с
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м∙с-1

tкр, 
с

V
м∙с-1

1 варіант
41,5 6,8 8,2 9,0 12,4 8,4 13,2 8,6 13,0 8,8 12,6
43,0 7,2 7,7 9,2 12,1 8,7 12,8 8,8 12,6 9,1 12,2

2 варіант
41,5 6,7 8,3 8,7 12,7 8,5 13,1 8,6 12,9 9,0 12,4
43,0 6,9 8,1 9,1 12,1 8,8 12,6 9,0 12,4 9,2 12,1

3 варіант
41,5 6,8 8,1 9,0 12,3 8,5 13,0 8,4 13,2 8,7 12,7
43,0 7,3 7,6 9,4 11,8 8,7 12,7 8,6 12,9 8,9 12,5

4 варіант
41,5 6,5 8,5 8,8 12,7 8,6 12,9 8,5 13,1 9,1 12,2
43,0 6,8 8,4 9,2 12,1 8,9 12,4 8,8 12,7 9,6 11,6

Примітки. tкр – час подолання кола;   V – середня швидкість бігу на 
відрізку
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дистанційних кіл; різниця між 
швидкістю на другій і першій по-
ловинах дистанції без урахування 
першого кола; час подолання най-
швидшого і найповільнішого кіл; 
різниця між часом подолання по-
вільного і швидкого кіл без ураху-
вання першого кола; кількість кіл 
на кваліфікаційної позиції; кіль-
кість кіл на лідируючій позиції; 
положення спортсмена в групі 
на першій частині дистанції; по-
ложення спортсмена за коло до 
фінішу.

Наступним етапом досліджень 
був аналіз протоколів змагань для 
оцінки характеристик змагальної 
діяльності спортсменів високої 
кваліфікації на дистанціях 500, 
1000, 1500 м. В результаті були 
розраховані кількісні характерис-
тики показників змагальної діяль-
ності найсильніших спортсменів 
світу в різних кваліфікаційних 
колах змагань, а також виділені 
варіанти подолання дистанції в 
залежності від зміни швидкості 
бігу. Отримані дані дозволили 
визначити інформативні показ-
ники і провести множинний ре-
гресійний аналіз між спортивним 
результатом і основними компо-

нентами змагальної діяльності, 
який став підставою для побудо-
ви прогностичних моделей, орі-
єнтованих на заданий результат. 
Розроблені прогностичні моделі 
змагальної діяльності на дистан-
ції 500 м орієнтують спортсменів 
на рівень результатів від 41,1 до 
43,5 с, на дистанції 1000 м – на рі-
вень результатів від 85,2 с до 98,3 
с та від 133,6 с до 149,2 с – на дис-
танції 1500 м (табл. 1-3).

Для перевірки ефективнос-
ті запропонованих моделей був 
проведений педагогічний експе-
римент, в якому взяли участь 16 
кваліфікованих шорт-трековиків. 
З них були сформовані дві гру-
пи: контрольна (КГ) і основна 
(ОГ) – кожна – по 8 спортсменів. 
За основними характеристиками 
спортсмени КГ і ОГ статистично 
достовірно не відрізнялися один 
від одного (р> 0,05).

Для кожного спортсмена була 
розрахована середня швидкість 
на всіх дистанціях (розрахунки 
проводились, виходячи з кращого 
результату на дистанції в попере-
дньому сезоні). В основній час-
тині тренувального заняття в за-
лежності від поставлених завдань 

в рамках інтервального методу 
виконувався дистанційний біг на 
різних відрізках з їх постійною 
довжиною в серії, а також – з її 
збільшенням або зменшенням. 
Спортсмени КГ пробігали дис-
танційні відрізки з постійною 
швидкістю, тоді як спортсмени 
ОГ були орієнтовані на різні ва-
ріанти проходження дистанцій, 
також акцентувалася увага на 
зміні швидкості бігу на відрізках, 
що мають взаємозв’язок з резуль-
татами. При цьому погодинне 
планування і структура побудови 
тренувального процесу протягом 
року в КГ і ОГ були однаковими. 
Структура і зміст річного циклу 
підготовки розроблялися за учас-
ті тренерів з шорт-треку, а також 
на підставі даних науково-мето-
дичної літератури та комплексної 
цільової програми підготовки 
збірної команди України з шорт-
треку і складався з двох мікроци-
клів [6, 7].

В якості головного критерію 
ефективності розроблених моде-
лей використовувалися прирости 
спортивних результатів у змаган-
нях. Крім цього, в якості додатко-
вих критеріїв, які пояснюють, за 

Таблиця 2
Фрагменти моделей змагальної діяльності, які орієнтовані на досягнення заданих 

результатів у шорт-треку на дистанції 1000 м при різних варіантах бігу
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с

V
м∙с-1

tкр, 
с

V
м∙с-1

tкр, 
с

V
м∙с-1 tкр, с

V
м∙с-1

1 варіант
85,6 12,9 8,6 9,4 11,8 8,9 12,5 8,9 12,5 9,8 - -
90,5 14,0 7,9 10,2 10,9 9,3 12,0 9,0 12,4 10,8 - -

2 варіант
85,6 12,5 8,9 9,3 11,9 9,0 12,4 9,1 12,2 8,9 9,6 -
90,6 14,1 7,9 10,1 11,0 9,2 12,1 9,3 11,9 8,9 10,8 -

3 варіант
86,3 12,2 9,1 9,4 11,8 9,0 12,3 9,4 11,8 -0,2 8,4 10,7
90,6 13,3 8,3 9,7 11,4 9,0 12,3 10,5 10,6 -0,3 8,8 11,4
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рахунок чого відбувалося зрос-
тання спортивних результатів, 
використовувалися прирости ха-
рактеристик змагальної діяльнос-
ті, від яких залежить спортивний 
результат. В результаті спортсме-
ни ОГ домоглися більш високих 
спортивних результатів в сезоні. 
На дистанції 500 м результати 
спортсменів ОГ зросли на 2,6% 
і в середньому склали   = 45,2, S 
= 1,98 с. У КГ результати підви-
щилися на 0,1% і в середньому 
склали   = 45,9, S = 2,12 с. На дис-
танції 1000 м спортсмени осно-
вної групи поліпшили результати 
на 4,4 %, і ті склали в середньому  
= 94,2, S = 3,86 с. У контрольній 
групі результати підвищилися на 
0,8 % і в середньому склали   = 
95,1, S = 4,69 с. На дистанції 1500 м 
результати спортсменів основної 
групи зросли на 4,3% (= 147,3, S = 
7,27 с), в контрольній групі – на 
0,5% (  = 149,3, S = 8,32 с). Різни-
ця в прирості спортивних резуль-
татів КГ і ОГ статистично досто-
вірна (р <0,05). Спостерігалася 
також зміна характеристик зма-
гальної діяльності, від яких за-
лежить спортивний результат, що 
служить підставою стверджувати 
про ефективність запропоновано-
го підходу.

Висновки.
1. Моделювання змагальної ді-

яльності кваліфікованих спортс-

Таблиця 3
Фрагменти моделей змагальної діяльності, які орієнтовані на досягнення заданих 

результатів у шорт-треку на дистанції 1500 м, при різних варіантах бігу

Ре
зу

ль
та

т, 
с Відрізок дистанції

перший другий третій четвертий п’ятий шостий

tкр, 
с

V
м∙с-1

tкр, 
с

V
м∙с-1 tкр, с

V
м∙с-1 tкр, с

V
м∙с-1

tкр, 
с

V
м∙с-1 tкр, с

V
м∙с-1

1 варіант
134,1 9,0 6,2 11,5 9,6 10,3 10,8 9,3 11,9 9,1 12,2 9,1 12,2
149,2 9,4 5,9 12,8 8,7 12,5 8,9 11,0 10,1 9,4 11,9 9,6 11,6

2 варіант
133,6 8,8 6,3 12,2 9,1 9,8 11,4 9,5 11,7 9,4 11,8 8,9 12,5
148,4 9,5 5,9 12,4 9,0 12,7 8,8 11,3 9,9 9,2 12,0 9,0 12,3

менів в шорт-треку на різних дис-
танціях є актуальним науковим 
напрямком і потребує детального 
вивчення та обґрунтування.

2. Доведено ефективність за-
стосування моделей змагальної 
діяльності спортсменів у шорт-
треку, розроблено та експеримен-
тально перевірено рекомендації з 
побудови тренувального процесу, 
спрямовані на моделювання різ-
них варіантів пробігання дистан-
цій 500, 1000 і 1500 м. Виявлено 
достовірні зміни характеристик 
змагальної діяльності, від яких 
залежить спортивний результат у 
шорт-треку (р <0,05).

Подальші дослідження до-
цільно здійснювати в напрямі 
розробки індивідуальних моде-
лей змагальної діяльності в шорт-
треку, які орієнтують спортсменів 
на становлення складових підго-
товленості, до яких є явна схиль-
ність.
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