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Дослідження показників швидкісної витривалості  

бігунів на середні дистанції
Головащенко Р.В.

Науково-дослідний інститут Національного університету фізичного виховання і спорту України, Київ

Анотації:
Мета: Досліджено величину при-
росту показників швидкісної витри-
валості у бігунів, що спеціалізуються 
з бігу на середні дистанції. Матері-
ал і методи: В дослідженні прийма-
ли участь члени збірної команди Ві-
нницької області у кількості 44 осіб, 
середній вік яких становив 20,2 ± 
2,1 роки. Заняття проводились про-
тягом 21-денного мезоциклу, 5 разів 
на тиждень двічі на день і були спря-
мовані на підвищення рівня розвитку 
показників спеціальної витривалос-
ті, зокрема швидкісної. Результати:  
Описана динаміка швидкості бігу 
модельних відрізків, які характеризу-
ють швидкісну витривалість спортс-
менів. Доведено, що покращення 
пробігання 400-метрових відрізків 
сприяє зменшенню часу пробігання 
змагальної дистанції 1500 м. Висно-
вки: Застосування програми сприяє 
підвищенню рівня швидкісної витри-
валості від якої в свою чергу зале-
жить результат з бігу на 1500 метрів.

Головащенко Р.В. Исследование показа-
телей скоростной выносливости бегунов 
на средние дистанции. Цель: Исследована 
величина прироста показателей скоростной 
выносливости у бегунов, которые специализи-
руются в беге на средние дистанции. Мате-
риал и методы: В исследовании принимали 
участие члены сборной команды Винницкой 
области в количестве 44 человек, средний воз-
раст которых составил 20,2 ± 2,1 года. Заня-
тия проводились в течение 21-дневного мезо-
цикла, 5 раз в неделю дважды на день и были 
направлены на повышение уровня развития 
показателей специальной выносливости, в 
частности скоростной. Результаты: Опи-
сана динамика скорости бега модельных 
отрезков, которые характеризуют скорост-
ную выносливость спортсменов. Доказано, 
что улучшение пробегания 400-метровых 
отрезков способствует уменьшению време-
ни прохождения состязательной дистанции 
1500 м. Выводы: Применение программы 
способствует повышению уровня скоростной 
выносливости, от которой в свою очередь за-
висит результат в беге на 1500 метров.

Golovaschenko R.V. Study of 
speed endurance middle distance 
runners. Purpose: To investigate the 
boost performance speed endurance 
runners who specialize in middle-
distance running . Material and meth-
ods: The study involved team mem-
bers Vinnytsia region in an amount 
of 44 people, whose average age 
was 20,2 ± 2,1 years. Classes are 
held during the 21-day mesocycle, 
5 times a week, twice a day. Things 
were aimed at enhancing the devel-
opment of indicators of special speed 
endurance. Results: The dynamics 
of the running speed of the model 
segments that characterize speed 
endurance athletes. Proved that the 
improved running 400 meter intervals 
helps reduce travel time competitive 
distance of 1500 meters. Conclusion: 
The use of the program contributes 
to higher speed endurance, which 
determines the result in the women’s 
1,500 meters.
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Вступ.1

Відомо, що недостатній розвиток витривалості об-
межує можливість людини в повсякденній і, особливо, 
спортивній діяльності, у виборі професії, продуктив-
ності праці. У теорії і методиці фізичного виховання 
витривалість розглядають, як здатність виконувати 
роботу в певній інтенсивності протягом тривалого 
часу, долаючи опір як зовнішнього, так і внутрішньо-
го середовища [4].

Перш ніж розвивати спеціальну витривалість, не-
обхідно досягти високого рівня функцій аеробного і 
анаеробного механізмів забезпечення, а також сило-
вого потенціалу спортсменів. Це створює передумо-
ви для досягнення максимального рівня мобілізації 
функціональних можливостей організму в умовах 
специфічних навантажень [3, 2, 5]. Найбільш важли-
вою для бігунів в цьому контексті являється швидкіс-
на витривалість [6, 7]. Швидкісна витривалість – це 
здатність тривалий час виконувати динамічну роботу 
максимальної інтенсивності. Досить ефективним за-
собом розвитку швидкісної витривалості на станціях 
кругового тренування є човниковий біг з поступовим 
збільшенням довжини відрізків, а також різного темпу 
і стрибкові вправи [4, 8, 9].

Поглиблене вивчення чинників, які визначають 
конкретний прояв витривалості в різних видах спор-
ту, призводить до необхідності вивчати спеціаль-
ну витривалість з урахуванням шляхів і механізмів 
енергозабезпечення, психічних проявів, м’язових 
волокон, які беруть участь в роботі, в органічному 
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взаємозв’язку з технико-тактическими можливостя-
ми спортсменів [7, 1, 10-15]. Саме тому педагогічний 
аспект проблеми розвитку швидкісної витривалості у 
бігунів, які спеціалізуються у бігу на середні дистан-
ції, має особливу актуальність.

Дослідження проведені у рамках НДР 2.24. “Під-
вищення ефективності тренувальної та змагальної ді-
яльності кваліфікованих спортсменів дозволеними за-
собами відновленнями та стимуляції працездатності” 
(номер держреєстрації 0111U001731) Зведеного плану 
науково-дослідних робіт у сфері фізичної культури і 
спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України на 2011-2015 рр.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – аналіз динаміки рівня розвитку 

швидкісної витривалості у бігунів, які спеціалізу-
ються з бігу на середні дистанції. Для досягнення по-
ставленої мети слід було вирішити наступні завдання: 
визначити показники швидкісної витривалості бігу-
нів, які спеціалізуються з бігу на середні дистанції; 
здійснити порівняльний аналіз показників швидкісної 
витривалості бігунів, які спеціалізуються з бігу на се-
редні дистанції, у динаміці 21-денного мезоциклу.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та уза-
гальнення джерел літератури з проблеми підготовки 
бігунів на середні дистанції; педагогічне тестування 
проводили з метою визначення рівня розвитку показ-
ників швидкісної витривалості спортсменів; педаго-
гічний експеримент тривав протягом квітня та травня 
2011 року. В експерименті взяли участь члени легкоат-
летичної збірної команди Вінницької області, що спе-
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ціалізуються з бігу на середні дистанції, у кількості 44 
осіб (середній вік – 20,2 ± 2,1 роки). Спортивна квалі-
фікація учасників педагогічного експерименту: КМС 
– 20, I розряд – 24 спортсмени; стаж занять легкою 
атлетикою від 5 до 7 років. Дослідження здійснені в 
динаміці 21-денного мезоциклу в структурі спеціаль-
но-підготовчого етапу підготовчого періоду.

У даний період тренувальний процес був спря-
мований на розвиток спеціальної, а саме швидкісної 
витривалості, яку оцінювали в контрольному тесті 
[(2×400)×2 серії] за Ф.П. Сусловим [5]. Між серіями 
відпочинок становив 12 хв, а між пробіжками – одну 
хвилину. Пробігання змагальної дистанції 1500 м 
спортсмени виконували через 2–3 дня після контр-
ольного тестування. Дослідження проводилися у три 
етапи: на початку, в кінці 21-деного мезоциклу та по 
закінченні змагального сезону.

Для оцінювання показників швидкісної витрива-
лості було проаналізовано й ефективність змагальної 
діяльності під час участі спортсменів в чемпіонаті Ві-
нницької області з реєстрацією часу проходження зма-
гальної дистанції 1500 м.

Під час обробки статистичних даних вирахову-
вали: середнє арифметичне значення (X ), середнє 
квадратичне відхилення (S), Нами для порівняння 
вірогідності розбіжностей використовували крите-
рій Ст’юдента (t), коли розподіл вибірки відповідав 
нормальному закону, що перевірялось за X2–критері-
єм Пірсона. Коли розподіл вибірки не відповідав нор-
мальному закону розподілу, використовували непара-
метричний критерій Мана-Уїтні. Рівень надійності 
задавався Р = 95% (імовірність помилки 5 %, тобто 
рівень значущості р=0,05).

Результати дослідження.
Для визначення показників швидкісної витрива-

лості у бігунів, що спеціалізуються у бігу на серед-
ні дистанції, були проведено контрольне тестування 
[(2×400 м)×2серії] з подальшим пробіганням дистан-
ції 1500 м. У динаміці змін показників проходження 

модельних відрізків не спостерігалося достовірно 
значущих змін (p > 0,05). В той же час на усіх етапах 
дослідження спостерігався приріст результатів: так, у 
другій серії першої пробіжки середній час подолання 
відрізків на першому етапі складав 62,75±1,23 с, на 
другому етапі він дорівнював 62,29±0,97 с, а на тре-
тьому – 61,87±0,80 с.

Порівняння показника ∆, який відображає різни-
цю змін значень кожного окремого параметра фізич-
ної підготовленості, вказує на аналогічну тенденцію 
зміни досліджених параметрів на різних етапах під-
готовки, саме тому приріст результату між першим і 
другим етапом складав 0,44 с, а при порівнянні I і III 
етапів – 0,88 с відповідно. Ці дані вказують на те, що 
тренувальний процес був побудований вірно як теоре-
тично, так і практично.

Аналогічна ситуація складається при аналізі 
швидкості в усіх пробіжках. Підтвердженням цьому 
являються також результати, показані спортсменами 
при подоланні змагальної дистанції 1500 м. Так, під 
час аналізу показників бігу на 1500 м було відмічено, 
що на початку 21-деного мезоциклу, час проходження 
дистанції складав 241,61±5,32 с. У кінці мезоциклу 
цей показник не перевищував 240,33±4,69 с, а після 
закінчення змагального сезону він утримувався на 
рівні 239,17±3,96 с. Зокрема, як приклад, в одного з 
досліджуваних спортсменів, який має кваліфікацію І 
розряд, Андрія К. час проходження дистанції на по-
чатку дослідження складав 250 с, у кінці мезоциклу 
– 244 с, а по закінченні змагального сезону – 243 с. 
У Олександра М., який має кваліфікацію КМС, ці ре-
зультати складали 248 с, 246 с і 234 с відповідно.

Упродовж дослідження спостерігалася чітко вира-
жена тенденція до поліпшення результатів з бігу на 
1500 м, хоча статистично значимих змін не було вста-
новлено. Це, на наш погляд, пояснюється достатньо 
високим рівнем підготовленості обстежених спортс-
менів і тренерською установкою на пробіжку дистан-
ції в певному темпі.

Рис. 1. Динаміка розвитку показників швидкісної витривалості у бігунів на середні дистанції  
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Важливим у методиці розвитку витривалості є 

врахування особливостей «розкладки сил'' під час 
бігу на середні дистанції. Тому в нашому досліджен-
ні були вивчені зміни часу пробігання модельних 
чотирьохсотметрових відрізків на усіх трьох етапах 
дослідження (рис. 1). Отримані дані свідчать, що по-
ліпшення результатів бігу на середні дистанції су-
проводжувалося приростом показників швидкісної 
витривалості у бігунів на середні дистанції впродовж 
усього дослідження.

Аналізуючи показники швидкості бігу на 400-ме-
трових відрізках можна стверджувати, що з кожною 
пробіжкою на усіх трьох етапах дослідження резуль-
тати мали тенденцію до зростання (див. рис. 1). Так, 
на початку мезоцикла в І пробіжці 1 серії швидкість 
бігу складала 6, 35 м×с-1, після закінчення мезоцикла 
цей показник збільшився до 6,37 м×с-1, а після закін-
чення змагального сезону швидкість бігу в І пробіжці 
1 серії досягла 6,41 м×с-1, хоча статистично достовір-
них розбіжностей між цими показниками в динаміці 
мезоцикла не встановлено (р > 0,05), а є лише чітко 
виражена тенденція. Аналогічну ситуацію спостеріга-
ли і в динаміці швидкості бігу, властивій другій про-
біжці 1 серії.

Яскраво виражений зростаючий характер мають 
показники швидкісної витривалості в II пробіжці 2 
серії. Якщо на початку мезоцикла середня швидкість 
пробіжки 400-метрового відрізку складала 6,38 м×с-1, 
що є найвищим результатом в цьому мезоциклі, то по 
закінченні мезоцикла спостерігалася помітна тенден-
ція динаміки зростання показника швидкості бігу на 
400-метровому відрізку. Цей результат після закінчен-
ня мезоцикла складав 6,46 м×с-1, що значно переви-

щує аналогічне значення на початку мезоцикла, а в у 
кінці змагального сезону досягав 6,48 м×с-1.

Крім того, аналіз результатів змагальної діяльності 
показав, що всі учасники дослідження поліпшили свої 
особисті результати на дистанції 1500 м, тобто пра-
вильно побудований тренувальний процес супрово-
джується приростом швидкості пробіжки відповідних 
відрізків у бігунів на середні дистанції, що адекватно 
відображається в результатах тестування. Таке тесту-
вання є досить-таки асоційованим з результатами про-
бігання змагальної дистанції і можуть бути викорис-
тані при прогнозуванні змагальних результатів. 

Висновки.
1. Приріст показників швидкісної витривалості 

бігунів, що спеціалізуються з бігу на середні 
дистанції, супроводжується підвищенням 
результатів змагальної діяльності.

2. Найкращий результат динаміки розвитку швидкості 
бігу на 400-метрових відрізках спостерігався в 
другій пробіжці II серії, що говорить про високу 
функціональну підготовленість спортсменів і пра-
вильне виконання спортсменами тренерської уста-
новки.

3. Результати навантажень у тесті [(2×400 м)×2серії] э 
досить-таки адекватним відображенням результатів 
контрольного проходження змагальної дистанції.
Перспективою подальших досліджень є встанов-

лення динаміки показників швидкісної витривалості 
у спортсменів різних кваліфікаційних категорій та ви-
користання незаборонених фармакологічних засобів, 
які б мали вплив на зростання швидкісної витрива-
лості.
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