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Постановка проблеми. Як відомо, критерієм ефективності 

діяльності в спорті є адекватні тактичної ситуації рухові реагування. 

Отже, показником ефективності діяльності спортсмена є застосування 

відповідних рухових реакцій в умовах змагань. 

Виходячи з основних принципів теорії й методики фізичного 

виховання, зміна показників розвитку м'язової системи веде, в свою чергу 

до змін показників рухових реакцій спортсмена [3, с. 221; 4, с. 76;]. Це дає 

можливість говорити про те, що тренувальні навантаження спрямовані на 

розвиток силових показників організму, ведуть до змін в показниках 

рухових реакцій. Підставою для цієї гіпотези служать дослідження таких 

вчених як: Амосов М. М. [1, с. 27; 2, с. 112], Платонов В. М. [4, с. 59] і 

багатьох інших, які стверджували, що в процесі фізичних навантажень 

змінюється катаболізм організму, збільшується білковий обмін, що є 

показником тренованості людини. 

В спорті розрізняються спеціалізовані та неспеціалізовані рухові 

реакції та рухові реагування, які теж бувають спеціалізованими та 

неспеціалізованими. Неспеціалізовані реакції це звичайні реакції людини. 

Спеціалізовані це ті реакції які використовуються в відповідній 

діяльності. Реагування – це руховий компонент діяльності людини. Між 

спеціалізованими реакціями та неспеціалізованими є зв’язок. 

Спеціалізовані реакції тренуються на основі розвитку неспеціалізованих 

реакцій. Але в спеціалізовані реакції включається моторний компонент, 

який тренується відповідними вправами. 

Робоча гіпотеза. Виходячи з вищезгаданого, була висунута робоча 

гіпотеза про те, що після виконання комплексів силових вправ показники 

простих та складних рухових реакцій футболістів будуть змінюватись. На 

цій підставі була сформульована мета роботи. 

Мета роботи. Дослідити вплив комплексів силових вправ на 

показники рухових реакцій спортсменів, які займаються в групах 
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спортивного вдосконалення з футболу в програмі фізичного виховання 

КПІ. 

Виходячи із цього був проведений експеримент, у якому 

спортсменам пропонувалося виконати наступний комплекс вправ 

атлетичної гімнастики: 

1. Жими лежачи зі штангою – 4 підходи. 2. Жими штанги на 

похилій дошці – 3 підходи. 3. Пуловери зі штангою – 3 підходи. 4. 

Підтягування (4 підходи по максимуму). 5. Тяга штанги в нахилі – 3 

підходи. 6. Силова тяга (3 серії по 10. 6 і 4 повторення). 7. Присіди зі 

штангою – 3 підходи. 8. Випади зі штангою – 4 серії по 6 разів. 9. Підйоми 

на тренажері для гомілкових м'язів (5 серій по 15 повторень). 10. Згинання 

тулуба – 5 серій по 25 разів. 

Вага обтяжень становить 75 % від максимального для кожного 

спортсмена. В експерименті брало участь 20 спортсменів, які займались в 

групі спортивного вдосконалення з футболу. 

У цих спортсменів на комп'ютері реєструвався: 

1. Час простої рухової реакції (П.Р.) – натискання на клавішу з появою на 

екрані умовного сигналу. 

2. Реакції з вибором диференційованої (Д.Р.) – натискання на одну кнопку 

з появою одного подразника, на іншу з появою іншого. 

3. Реакції з перемиканням диз’юктивної (Дз.Р.) – на один сигнал не 

реагувати. 

4. Реакції з вибором і перемиканням диз’юктивно-дифференцìйованої 

(Дз.ДР.). 

5. Реакції на об'єкт, що рухається (РРО) – на комп’ютері рухався курсор, 

який необхідно було зупинити в умовному місці. Реєструвався час 

випередження й запізнювання реагування в м. сек. 

Показники рухових реакцій реєструвалися до виконання силових 

навантажень, та після закінчення вправ. 
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В результаті дослідження було виявлено, що після виконання 

комплексу вправ атлетичної гімнастики показники простої рухової реакції 

покращилися – 108±10 – 101±10. Це ми зв'язуємо з активізацією м'язової 

системи. 

Реакція з вибором (Д.Р.) покращилася, але збільшився показник 

середньостатистичного відхилення – 185±15 – 179±20. 

Покращилися показники диз´юктивної і диз´юктивно-

дифференційованної реакції (Дз.Р. – 190±15 – 180±25, Дз.Др – 228±18 – 

210±25 відповідно). 

Покращилися показники РРО, але збільшилася кількість помилок 

(15±5 – 13±7). 

Виходячи з цього видно, що під впливом силових вправ 

змінюються показники рухових реакцій спортсменів. Силові 

навантаження сприяють покращенню простої рухової реакції. Це 

пов’язано з зміною анаболічних процесів та активізацією м´язової 

системи спортсменів. 

Час складних реакцій, після виконання силових навантажень 

зменшився на фоні збільшення кількості помилок в реагуваннях. 

Висновки: 

2.1. Показники простої рухової реакції футболістів під впливом силових 

навантажень поліпшуються. Це пов'язане з збільшенням м’язової сили та 

активізацією роботи м'язової системи. 

2.2. Після виконання силових вправ поліпшуються показники складних 

рухових реакцій, але збільшується кількість помилок у реагуваннях. Тому 

застосовувати силові навантаження в футболі, безпосередньо перед 

змаганнями, не доцільно. 
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