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Анотація
Актуальність. Незважаючи на постійну модернізацію системи підготовки
спортсменів, а також існуючу законодавчу базу, спрямовану на інноваційні
перетворення у сфері фізичної культури і спорту, на сьогодні інформація щодо
використання інтерактивних засобів у теоретичній підготовці спортсменів у
циклічних видах спорту відсутня, що не відповідає сучасним запитам до
підготовки спортсменів.
Мета полягала у визначенні порівняльної ефективності занять із
застосуванням традиційних та авторських інтерактивних засобів теоретичної
підготовки спортсменів-початківців у циклічних видах спорту.
Матеріал і методи: теоретичний аналіз та узагальнення літературних
джерел, педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, педагогічне
тестування, методи математичної статистики. У дослідженні взяли участь 36 осіб,
що займаються веслуванням на байдарках і каное на етапі початкової підготовки.
Спортивний стаж досліджуваних становив 1–2 роки, кваліфікація на рівні ІІІ
спортивного розряду. Заняття за розробленими програмами проводились у
підготовчий період макроциклу.
Результати. Тренування, під час яких застосовувалися лише засоби
теоретичної підготовки, рекомендовані навчальною програмою, виявилися
малоефективними за більшістю розділів знань на етапі початкової підготовки
спортсменів. Навчально-тренувальні заняття із застосуванням інтерактивних
засобів виявилися ефективнішими, ніж заняття, на яких використовувалися лише
рекомендовані навчальною програмою засоби теоретичної підготовки.
Висновки. Заняття із застосуванням інтерактивних засобів теоретичної
підготовки більшою мірою сприяли підвищенню загального рівня теоретичної
підготовленості юних веслувальників на етапі початкової підготовки — до 57,4 %
4

(р < 0,05), ніж заняття, на яких використовувалися лише рекомендовані
навчальною програмою засоби теоретичної підготовки — до 40,8 % (р < 0,05).
Перспективи подальших пошуків у цьому напрямку передбачають розробку
та експериментальну перевірку авторських інтерактивних засобів теоретичної
підготовки, які сприятимуть підвищенню рівня теоретичної підготовленості
спортсменів на різних етапах підготовки у циклічних видах спорту.
Ключові слова: теоретична підготовка, циклічні види спорту, веслування,
інтерактивні засоби.
IMPROVEMENT OF THEORETICAL COMPETENCE OF BEGINNER
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1Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynsky,
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Abstact
Introduction. Despite the constant modernization of the athletes’ training system,
as well as the existing legislative framework aimed at innovative transformations in the
field of physical education and sports, currently, there is no information on the use of
interactive tools in the theoretical training of athletes in cyclic sports, and it does not
meet modern requirements for training athletes.
The study aimed to compare the effectiveness of training with the use of traditional
and author’s interactive tools of theoretical training of beginner athletes in cyclic sports.
Material and methods. In this work, the following research methods were used:
theoretical analysis and generalization of literary sources, pedagogical observation,
pedagogical experiment, pedagogical testing, methods of mathematical statistics. The
study included 36 people involved in kayaking and canoeing at the stage of initial
training. The sports experience of the subjects was 1-2 years, qualification at the level
of III sports categories. Classes on the developed programs were conducted in the
preparatory period of the macrocycle.
Results. Training, in which only the theoretical training tools recommended by the
curriculum were used, proved to be ineffective in most sections of knowledge at the
stage of initial training of athletes. Training sessions with the use of interactive tools
proved to be more effective than classes that used only the theoretical training tools
recommended by the curriculum.
Conclusions. Classes with the use of interactive theoretical training tools
contributed more to the increase of the general level of theoretical training of young
rowers at the stage of initial training - up to 57,4 % (p < 0.05) than classes using only
theoretical training tools recommended by the curriculum. - up to 40,8 % (p < 0.05).
Prospects for further research in this direction include the development and
experimental testing of the author’s interactive tools for theoretical training, which will
increase the level of theoretical training of athletes at different stages of training in
cyclical sports.
Key words: theoretical training, cyclic sports, rowing, interactive means.
5

Вступ. Незважаючи на постійну
модернізацію системи підготовки
спортсменів,
а
також
існуючу
законодавчу базу, спрямовану на
інноваційні перетворення у сфері
фізичної культури і спорту [6; 11], на
сьогодні
інформація
щодо
використання інтерактивних засобів у
теоретичній підготовці спортсменів у
циклічних видах спорту відсутня, що
не відповідає сучасним запитам щодо
підготовки спортсменів [1; 2; 3; 4].
Існує чимало наукових робіт,
присвячених
таким
сторонам
підготовки спортсменів, як фізична,
технічна, тактична, психологічна,
інтегральна [10; 14], а теоретична
інформація присутня у кожній із
обумовлених сторін підготовки [10].
Отже, теоретична підготовка є
невід’ємною стороною підготовки
спортсменів.
Разом із тим дискретні питання
теоретичної підготовки спортсменів
розглядаються лише в окремих працях
[9; 13; 15; 16; 17].
Спроба розв’язання цієї проблеми
М.П. Пітиним [8] полягала у
обґрунтуванні основних положень
загальної
концепції
теоретичної
підготовки в спорті. Однак реалізаційні
положення
цієї
концепції
не
передбачали специфікації відповідно
до груп видів спорту, а також активне
впровадження у теоретичну підготовку
спортсменів інтерактивних засобів, що
зумовлює
актуальність
нашого
дослідження.
Зв’язок роботи з науковими
темами та планами. Робота виконана
в межах тем: «Основи теоретичної
підготовки в спорті» на 2013−2017 рр.
(номер
державної
реєстрації
0113U000659), «Теоретико-методичні
основи
управління
тренувальним

процесом та змагальною діяльністю в
олімпійському,
професійному
та
адаптивному спорті» на 2016−2020 рр.
(номер
державної
реєстрації
0116U003167)
плану
науководослідної
роботи
Львівського
державного університету фізичної
культури та «Теоретико-методичні
основи програмування і моделювання
підготовки
спортсменів
різної
кваліфікації» на 2016–2020 рр. (номер
державної реєстрації 0116U005299)
плану
науково-дослідної
роботи
Вінницького
державного
педагогічного
університету
імені
Михайла Коцюбинського.
З огляду на вищевикладене мета
дослідження полягала у визначенні
порівняльної ефективності тренувань
із застосуванням традиційних та
авторських інтерактивних засобів
теоретичної підготовки в циклічних
видах спорту.
Матеріал і методи дослідження.
Контингент дослідження. У
цьому дослідженні взяли участь 36
осіб, що займаються веслуванням на
байдарках і каное на етапі початкової
підготовки.
Організація
дослідження.
Спортсмени були розподілені у дві
експериментальні групи: ЕГ1 та ЕГ2 по
18 осіб у кожній. Спортивний стаж
досліджуваних становив 1–2 роки,
кваліфікація на рівні ІІІ спортивного
розряду. Заняття за розробленими
програмами
проводились
у
підготовчий період макроциклу.
В обох експериментальних групах
(ЕГ1 та ЕГ2) змістове наповнення
занять із теоретичної підготовки було
однаковим і відповідало попередньо
встановленій інноваційній структурі та
змісту теоретичної підготовки для
даного етапу підготовки [2; 4; 12].
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Різниця полягала в тому, що у
групі ЕГ1 застосовувалися лише засоби
та методи, рекомендовані навчальною
програмою [5], тоді як у навчальнотренувальний процес спортсменів ЕГ 2
було імплементовано ще й авторські
інтерактивні
засоби
теоретичної
підготовки, а саме комп’ютерні ігри за
темами
розділів
теоретичної
підготовки спортсменів на етапі
попередньої початкової підготовки.
Тривалість
педагогічного
експерименту
із
застосуванням
розроблених інтерактивних засобів
становила 30 тижнів, по одній годині
на тиждень. Контроль відбувався
шляхом проведення тестування.
Використання усіх авторських
інтерактивних засобів теоретичної
підготовки відбувалося згідно з
алгоритмом, який включав послідовні
кроки: попереднє проведення бесіди
(розповіді) зі спортсменами за темою
навчально-тренувального
заняття;
ознайомлення спортсменів зі змістом
гри; розміщення кожного з гравців за
окремим ПК; надання допомоги (за
необхідності) спортсменам у процесі
проходження
гри;
визначення
переможця за комплексом чинників
(швидкість
вирішення
завдання,
кількість зроблених помилок тощо);
аналіз та обговорення результатів гри
із зазначенням переваг та недоліків дій
учасників.
Методи
дослідження:
теоретичний аналіз та узагальнення
літературних джерел й інформаційної
мережі
«Інтернет»;
педагогічне
спостереження для здійснення аналізу
організації навчально-тренувального
процесу з теоретичної підготовки
спортсменів;
педагогічний
експеримент,
спрямований
на
перевірку ефективності авторських

інтерактивних засобів теоретичної
підготовки щодо впливу на рівень
теоретичної
підготовленості
спортсменів; педагогічне тестування
для встановлення рівня теоретичної
підготовленості спортсменів; методи
математичної
статистики
для
визначення достовірності відмінностей
між показниками 1-го та 2-го зрізу
тестування спортсменів.
Дослідження
виконане
у
відповідності до основних принципів
біоетики.
Результати дослідження та
обговорення. З метою визначення
достовірності
відмінностей
між
показниками
рівня
освіченості
веслувальників
до
і
після
педагогічного експерименту (1-го та 2го
зрізу
тестування)
нами
використовувався критерій знаків (Sign
test). Цей критерій є непараметричним
і був використаний, оскільки отримані
результати не підлягають закону
нормального розподілу [7].
На етапі початкової підготовки
навчально-тренувальні заняття за
розробленими
програмами
проводилися у двох групах: ЕГ1 (n = 18)
та ЕГ2 (n = 18). Через тридцять тижнів
від початку занять у групі ЕГ 1, у якій
застосовувалися лише засоби та
методи
теоретичної
підготовки,
передбачені навчальною програмою
[5], за розділом «Історія веслування на
байдарках і каное як виду спорту»
статистично вірогідних змін не
виявлено.
Разом із тим за результатами
тридцяти тижневих тренувань із
використанням авторських ігрових
засобів у групі ЕГ2 нами встановлено
статистично вірогідну різницю між
рівнем теоретичної підготовленості
веслувальників
до
і
після
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педагогічного
експерименту
за
розділом «Історія вашого виду
спорту». До початку педагогічного
експерименту
середній
рівень
теоретичної підготовленості юних

спортсменів становив 2,61 ± 0,2 балів,
а після зріс до 3,67 ± 0,33 балів. У
відсотковому співвідношенні така
різниця у показниках дорівнює 15,71%
(р < 0,05) (рис. 1).
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Рис. 1. Показник теоретичної підготовленості спортсменів на етапі початкової
підготовки (ЕГ1, n = 18 та ЕГ2, n = 18, % правильних відповідей):
— до початку тренувань;
— через 30 тижнів від початку тренувань;
* — p < 0,05 — вірогідність відмінності показників відносно вихідних даних.
Розділи знань: 1 — Історія веслування на байдарках і каное як виду спорту;
2 — Гуманітарні та соціалізуючи знання у підготовці спортсменів;
3 — Зміст спортивної підготовки; 4 — Медико-біологічні основи спортивної
підготовки; 5 — Матеріально-технічне забезпечення; 6 — Правила техніки
безпеки
За розділом «Гуманітарні та
соціалізуючі знання у підготовці
спортсменів» у групі ЕГ1 статистично
вірогідних змін рівня теоретичної
підготовленості юних веслувальників
до і після педагогічного експерименту
не виявлено, хоча й відмічено
тенденцію до його зростання.
На противагу цьому тренування у
групі ЕГ2 сприяли статистично
вірогідному
зростанню
рівня
теоретичної
підготовленості
спортсменів. Тож до початку занять із
застосуванням авторських ігрових

засобів
теоретичної
підготовки
середній
рівень
освіченості
веслувальників за даним розділом
становив 1,33 ± 0,13 балів, а після —
2,28 ± 0,2 балів. Різниця між
показниками становить 13,57 % (р <
0,05).
Як і за попереднім, за розділом
теоретичної
підготовки
«Зміст
спортивної підготовки» у групі ЕГ1
статистично вірогідних змін рівня
освіченості спортсменів не виявлено.
Водночас
у групі ЕГ2 рівень
теоретичної
підготовленості
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веслувальників вірогідно підвищився
від 0,72 ± 0,13 балів перед початком
педагогічного експерименту до 1,33 ±
0,07 балів після його завершення.
Різниця між показниками до і після
закінчення
педагогічного
експерименту склала 30,5 % (р < 0,05).
Схожа динаміка змін середніх
показників
рівня
теоретичної
підготовленості спостерігається за
розділом «Медико-біологічні основи
спортивної підготовки». У групі ЕГ1
через 30 тижнів від початку занять
статистично вірогідних змін рівня
освіченості
веслувальників
не
відбулося, хоча помітною є тенденція
до його подальшого зростання. На
противагу цьому у групі ЕГ2 за той
самий період тренувань середній
показник рівня знань спортсменів за
тематикою цього розділу підготовки
зріс від 1,16 ± 0,2 балів до 2,56 ± 0,13.
У
відсотковому
співвідношенні
різниця між показниками становить
35,0 % (р < 0,05).
Навчально-тренувальні заняття з
теоретичної підготовки спортсменів за
розділом
«Матеріально-технічне
забезпечення» зумовили статистично
вірогідні зміни середніх показників
рівня освіченості веслувальників групи
ЕГ1 до і після педагогічного
експерименту. Так, до по початку
занять цей рівень становив 0,72 ± 0,07
балів,
а
після
завершення
експерименту зріс на 10,9 % (р < 0,05) і
становив 0,94 ± 0,13.
Водночас у групі ЕГ2 навчальнотренувальні заняття з теоретичної
підготовки
із
застосуванням
авторських ігрових засобів викликали
значно
вище
зростання
рівня
теоретичної підготовленості юних
веслувальників. Так, до початку
тренувань цей показник становив 0,67

± 0,07 балів, а після завершення
експерименту статистично вірогідно
підвищився до 1,39 ± 0,07 балів.
Різниця між показниками становить
36,0% (р < 0,05).
За розділом «Правила техніки
безпеки» як в групі ЕГ1, так і в групі ЕГ2
через 30 тижнів від початку занять
виявлено
статистично
вірогідне
підвищення
рівня
теоретичної
підготовленості спортсменів. Зокрема,
у групі ЕГ1 рівень освіченості
спортсменів до початку занять у
середньому становив 1,0 ± 0,13 балів, а
після
завершення
педагогічного
експерименту зріс на 11,0 % (р < 0,05)
і становив 1,44 ± 0,2 балів. У групі ЕГ 2
рівень освіченості спортсменів до
початку занять у середньому становив
1,22 ± 0,13, а після завершення
педагогічного експерименту зріс на
34,75 % (р < 0,05) і становив 2,61 ±
0,13 балів.
Слід звернути увагу на те, що як у
групі ЕГ1, так і в групі ЕГ2 виявлено
статистично
вірогідне
зростання
загального
рівня
теоретичної
підготовленості спортсменів за усіма
запропонованими розділами знань на
етапі початкової підготовки. Зокрема, у
групі ЕГ1 до початку педагогічного
експерименту
середній
рівень
теоретичної
підготовленості
за
результатами тестування становив
7,56 ± 0,4 балів, а після закінчення
вірогідно зріс до 9,78 ± 0,6 балів. Таке
зростання
у
відсотковому
співвідношенні становить 9,25 % (р <
0,05).
Разом із тим у групі ЕГ2 різниця
між
показниками
до
початку
педагогічного експерименту та після
його завершення є значно більшою.
Так, до початку експерименту середній
рівень
теоретичної
підготовки
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становив 7,72 ± 0,4 балів, а після —
вірогідно зріс до 13,78 ± 0,73 балів. У
відсотковому співвідношенні таке

зростання становить 25,25 % (р < 0,05)
(рис. 2).
57.4%
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31.5%

32.2%
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ЕГ2
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Рис. 2. Середній показник теоретичної підготовленості спортсменів ЕГ 1 (n = 18)
та ЕГ2 (n = 18) на етапі початкової підготовки, у %:
— до початку тренувань;
— через 30 тижнів від початку тренувань
Таким чином, у результаті аналізу
отриманих даних встановлено, що під
впливом 30 тижневих тренувань у
групі
ЕГ1,
під
час
яких
використовувалися
лише
засоби,
передбачені навчальною програмою
для етапу початкової підготовки,
статистично
вірогідне
зростання
виявлено лише за двома розділами
знань:
«Матеріально-технічне
забезпечення» та «Правила техніки
безпеки».
Середні
показники
правильних відповідей на запитання
тесту за зазначеними розділами
становлять 47,0 % та 36,0 % відповідно.
Водночас,
незважаючи
на
відсутність статистично вірогідного
зростання
рівня
освіченості
спортсменів групи ЕГ1 за більшістю
розділів знань до і після проведення
педагогічного
експерименту,
встановлено вірогідне підвищення
загального
рівня
теоретичної
підготовленості
спортсменів.
Це
пояснюється
наявним
незначним
зростанням
рівня
освіченості
спортсменів за кожним окремо взятим
розділом знань, що в результаті

посприяло статистично вірогідному
підвищенню
загальної
оцінки
теоретичної підготовленості за усіма
розділами знань юних веслувальників.
У групі ЕГ2, де під час занять зі
спортсменами
застосовувалися
авторські ігрові засоби, зареєстровано
статистично вірогідне зростання рівня
теоретичної
підготовленості
веслувальників за усіма розділами
знань. На нашу думку, це пояснюється
тим, що ігрові засоби теоретичної
підготовки спортсменів забезпечують
значно вищий рівень емоційного
забарвлення заняття, ніж використання
лише засобів теоретичної підготовки,
передбачених навчальною програмою
[5] для даного етапу підготовки.
Водночас великий вплив на мотивацію
спортсменів до оволодіння новими
знаннями з обраного виду спорту
чинить змагальний компонент, який
обумовлює рейтинг гравців, що
відображається
після
завершення
онлайн-гри групою спортсменів.
Висновки:
10

1. Тренування,
під
час
яких
застосовувалися
лише
засоби
теоретичної підготовки, рекомендовані
діючою
навчальною
програмою,
виявилися
малоефективними
за
більшістю розділів знань на етапі
початкової підготовки спортсменів.
2. Заняття, під час яких, окрім
передбачених навчальною програмою
засобів, застосовувалися також ігрові
засоби,
сприяли
вірогідному
підвищенню
рівня
теоретичної
підготовленості
за
усіма
запропонованими розділами знань для
етапу початкової підготовки.
3. Аналіз результатів досліджень
дозволив виявити розділи знань, за
якими
зареєстровано
найбільшу
кількість правильних відповідей на
запитання тесту. Це такі розділи, як:

«Матеріально-технічне забезпечення»,
за яким відсоткова частка правильних
відповідей становить 69,5 %, «Зміст
спортивної підготовки» — 66,5 %,
«Правила техніки безпеки» — 65,3 %,
«Медико-біологічні основи спортивної
підготовки»
—
64,0
%.
Ми
припускаємо, що вищий рівень знань за
цими розділами можна пояснити
можливістю
їх
практичного
застосування.
Перспективи
подальших
пошуків
у
цьому
напрямку
передбачають
розробку
та
експериментальну
перевірку
авторських інтерактивних засобів
теоретичної
підготовки,
які
сприятимуть
підвищенню
рівня
теоретичної
підготовленості
спортсменів
на
різних
етапах
підготовки у циклічних видах спорту.
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