
 
 

141 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ 

У СТУДЕНТІВ-СПОРТСМЕНІВ 
 

INNOVATIVE APPROACHES TO FORMING VULNER QUALITIES  

IN SPORTSMAN STUDENTS 

 

Ольга Шевченко 
Olga Shevchenko 

 

Анотація 

В статті визначено актуальну проблему підготовки студентів-спортсменів за 

допомогою допомогою інноваційних підходів. Підготовка студентів факультетів 

фізичного виховання на заняттях з підвищення спортивної майстерності є показником 

високої ефективності освітнього процесу. Особливу увагу приділено психо-

фізіологічним інноваціям у спорті. Визначено, що для успішної підготовки спортсменів 

необхідні добре розвинені морально-вольові якості.  

 

Abstract 

In the article the actual problem of training of students-sportsmen is determined with the 

help of innovative approaches. Preparation of students of faculties of physical education at 

classes on raising the athletic skill is an indicator of high efficiency of educational process. 

Particular attention is paid to psycho-physiological innovations in sport. It is determined that 

successful training of athletes requires well-developed moral and volitional qualities. 
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Вступ 

 

Інтеграція вищої школи у європейський та світовий освітній простір можлива лише 

за умови реформування та модернізації підготовки спеціалістів у вищих навчальних 

закладах. Це актуалізує проблему освітніх інновацій як дієвого чинника інтенсифікації 

та підвищення якості освітніх послуг, зростання творчого потенціалу учасників 

навчального процесу. 

Нововведення характерні для будь-якої професійної діяльності людини і тому 

природно стають предметом вивчення, аналізу і впровадження в різних галузях 

суспільства. Відкриття самі по собі не виникають, вони є результатом наукових 

пошуків, передового педагогічного досвіду окремих педагогів, тренерів і цілих 

колективів.  

Інновації – це створення умов для наукових розробок та впровадження сучасних 

технологій у спорті. Це передбачає розвиток нової спортивної інфраструктури, а також 

підтримки функціонування центрів олімпійської та не олімпійської підготовки. Звідси 

походить необхідність зміни професійної діяльності спеціалістів у сфері спорту, 

формування більш творчого та критичного мислення у студентів фізкультурних вишів в 

умовах сучасної конкуренції. Спортсменам та тренерам доводиться зараз працювати в 

постійних нововеденнях. Іновації, які може використовувати тренер, багатогранні: нові 

методики спортивного тренування, проблематичне навчання, діалогове викладання. 
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Досягти високих спортивних результатів у спортивній кар’єрі допомагають дуже 

багато фахівців та спеціалістів, а особливо спортивний психолог, та психологічні 

методики розроблені спеціально для спортсменів.  

Важливим фактором для перемоги є воля, під якою мають на увазі здатність 

керувати собою – своїми діями, вчинками, думками, переживаннями – для досягнення 

свідомо поставлених цілей. Аналізуючи свої вчинки, ставлячи перед собою значні цілі, 

спортсмен свідомо виховує в собі бажані якості особистості.  

 

1. Методологія дослідження 

 

Означену тему висвітлювали в своїх роботах науковці. Так, необхідно звернути 

увагу на дослідженнянаступних авторів:  

Н. Гуменюк, В. лименко, Е. Ільїна, В. Озерова, Р. Пилояна, А. Попова та ін. Воля 

особистості, за В. Селівановим, це певна сукупність психічних властивостей, яка 

характеризує досягнутий рівень свідомої саморегуляції особистості; ця сукупність 

властивостей складається протягом життя. Вольові якості особистості є відносно 

сталими, незалежними від ситуації, стійкими психічними утвореннями. До вольових 

якостей особистості належать: цілеспрямованість, рішучість, сміливість, мужність, 

ініціативність, настійливість, стриманість, дисциплінованість та ін.  

А. Пуні вважає, що готовність до змагальної діяльності – це психологічний стан 

спортсмена, яке характеризується упевненістю і собі, прагненням боротися до кінця і 

бажанням перемогти, значною емоційною стійкістю, вмінням керувати своїми діями, 

настроєм і почуттями, здатністю мобілізувати всі сили для досягнення мети.  

Підготовку студентів-спортсменів до змагань науковці та провідні педагоги умовно 

поділяють на три етапи:  

1) підготовку в процесі тренувань,  

2) установку до виконання змагальних дій,  

3) вплив на психіку під час змагань.  

У період тренування дуже важливо виховати постійне прагнення до 

самовдосконалення. Тільки за цих умов можливий безперервне зростання спортивних 

досягнень. Спортсмен повинен психологічно усвідомити, що майстерність будується на 

майстерних діях і що це єдино вірний шлях до вищих досягнень. З метою якісної 

підготовки спортсмена тренер добре вивчає особливості його характеру, темпераменту 

і інші психічні властивості. Вольовий та ініціативний спортсмен найменше потребує 

моральної підтримки [1]. 

Аналізуючи особливості майбутньої спортивнолї діяльності, тренер повинен 

допомогти спортсмену вірно оцінити свої можливості. З огляду на співвідношення сил, 

тренер вказує на шляхи для досягнення перемоги. При цьому він благотворно впливає 

на його психіку, вселивши йому впевненість в успіху майбутньої перемоги.  

Безпосередня підготовка під час змагань полягає в тому, щоб створити для 

спортсмена потрібний бойовий настрій на змагання. Ця підготовка проходить в 

органічному поєднанні з розминкою, в якій тренер нагадує про основні засоби та 

виграшні прийоми техніко-тактичної підготовки. Велике значення має ініціативність 

спортсмена – найбільш цінна якість. Нав’язуючи супернику свою тактику, спорсмена 

підпорядковує своїм задумам хід змагальних дій, і, навпаки, йдучи на поводу у 

противника, він лише пристосовується до нього, втрачає ініціативу.  
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2. Результати дослідження 

 

В процесі дослідження, з метою покращення якості підготовки спортсменів нами 

була запропонована наступна іновація у психології спорту – це пристрій для 

діагностики «Ритмограф». Заздалегіть до спортивних змагань з допомогою 

психологічної діагностики можна не тільки передбачати, кому спортсмент може 

програти, або який із факторів може понизити психоемоційну і фізіологічну готовність, 

але і використовуючи психологічну корекцію видаляти ці фактори, тим самим 

гарантовано збільшуючи психоемоційну готовність і можливість найкращого виступу 

на змаганнях. Ритмограф застосовується для вивчення стану серцево-судинної і 

центральної нервової систем за показниками варіабельності серцевого ритму і 

параметрів Т-хвилі. Без нових технологій неможливо покращити спортивний результат. 

Цей пристрій стане в нагоді самому тренеру і спортсмену. Тому доторкаючись до 

пристроя у спортсмена, відкриваються потрібні йому ресурси [2]. 

Психологічна підготовка до конкретного змагання – заключний етап всієї 

підготовки, який проводиться у процесі тренування спортсмена. Важлива задача цього 

етапу – формування оптимального психологічного передстартового стану, при якому 

спортсмен не тільки здатен проявити свої найкращі спортивні якості, і перевищити їх. 

Ще задовго до старту на дистанції у спортсмена, як правило, виникає напруга, 

хвилювання, збільшується частота серцевих скорочень, відбувається зміна м’язового 

тонусу. За допомогою цих реакцій йде налаштування функцій організму на всі види 

напруженнь змаганнь. Це дає можливість спортсмену до моменту старту мобілізувати 

всі свої якості і можливості. Однак, якщо такі процеси, особливо емоційно збудження, 

виходять із оптимальних меж, то вони негативно відображаються на діях спортсмена. 

До недавнього часу вважалось, що навчання за рахунок формування нервових зв’язків у 

мозку. Одночасно було широко розповсюджена думка, що структура і організація 

мозку не змінюється після дитячого віку. Однак виявили, що мозок може корінним 

образом реорганізувати себе, коли стикається з новими проблемами, і що це може 

відбутися незалежно від віку. 

При вірній стимуляції мозок може створювати нові нервові шляхи, змінювати 

існуючі зв’язки, може адаптуватися до зовнішнього оточення дійсності і по різному 

реагувати на неї [3]. 

Нещодавно був представлений та розроблений чудовий проект під назваою 

«Human Cognition Project Lumosity», зміст якого полягав в «уроках», які містили певні 

комбінації рухів, створені для покращення розуміння на досвіді того, як спортсмен діє 

під час змагань. Виконання цих уроків у проекті дозволяє знайти альтернативний 

спосіб виконання рухів. У результаті для спортсмена ця методика полегшує напругу і її 

симптоми, він має змогу чітко уявити як йому напрямі потрібно розподілити сили на 

змагальних ділянках. Для успішного виступу в різних змаганнях спортсмену необхідно 

не тільки стимул, але і віра у свої сили. Цьому сприяє високий рівень тренованості, 

ступінь різносторонньої спеціальної і фізичної підготовки, рішучість віддати всі сили 

для боротьби, максимально проявити свої можливості [6]. 

У сучасному спорті неможливо перемагати без новітніх розробок в області 

медицини. Нещодавно почали використовувати низькорівнені лазері. Адже після 

значних тренувальних та змагальних зусиль мязи та сухожилки піддаються великій 

напругі, особливо це помітно у колінних суглобах. Лікарі із Департаменту фармакології 

Університету Сан Пауло провели дослід ефективності не стероїдного протизапального 

засобу диктофенак і лазерного облучення. Було виявлено, що запалення в 

пошкоджених тканинах проходили швидше на фоні лазерної терапії. В іншому досліді, 

проведений спеціалістами із Університета Ріо Гранде, оцінювалась дія лазерної терапії 
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на ізокінетичну робото здатність м’язів у молодих спортсменок. Було проведено 

рендомизироване контролююче клінічне випробування в процесі тренувань на 

витривалість. Виявлено, що саме ця терапія позитивно впливає на механічні 

характеристики м’язової тканини при фізичному напруженні за рахунок 

біоенергетичної активації. Результати показали, що тренувальна программа, спеціально 

розроблена під індивідуальні характеристика спортсмена в поєднанні з НУТЛ 

(низькорівнева лазерна терапія) більш ефективна, ніж звичайне наватаження без 

лазерної терапії. Під дією лазерної терпії у спортсмена на тренуванні розширюються 

капіляри, покращується мікроциркуляція крові, живлення тканин, а все це разом 

прискорює процеси заживання в уражених місцях, а саме колінні суглоби [4, с. 124-

158]. 

В умовах тренувальних занять і тенер, і спортсмен не здатні швидко перетворювати 

велику кількість інформації про різноманітні характеристики елементів руху, тому 

рекомендовано пакет для аналізу руху «TEMPLO». В цих умовах малоефективними 

представляються громадні технічні засоби, які до того ж потребують оснащення, 

спортсмена багатьма датчиками, порушуючи виконання рухів, адже вони не зручно. 

Розумне обмеження числа реєструючих параметрів зменшує число пристроїв, спрощує 

реєстрацію, стає коротшим час обробки отриманих данних, що забезпечує 

оперативність аналізу результатів. Цими принципами керувалася компанія 

CONTEMPLAS, яка пропонує програмний пакет «Templo» для забезпечення системи 

відео аналізу в області медицини і спортивного тренування, який використовують 

новітні технології обробки малюнків. Ця програма може бути використана для аналізу 

тренувального заняття спортсмена, і для обробки його рухів. Програмне забезпечення 

«Templo» включає в себе наступні основні фунції: 

1. Організація відео-файлів і їх зберіганняв базі данних; 

2. Відео захват малюнків і інтелектуальне керування ними; 

3. Розробка критеріального апарату для наступного аналізу; 

4. Аналіз отриманих даних, сортування і фільтрація даних про клієнта і створення 

звіту для клієнта. 

Пакет може підтримувати одночасно до шести камер, достатніх для дослідження 

цілісного акту (наприклад: ходьба, їзда, стрибки), а також потребують коректної роботи 

дотримання ряду обмежень. Програмний пакет для запису включає в себе широкий 

набір функцій, який допомагає користувачу крок за кроком проводити кінематичні 

вимірювання, такі як кутові градуси, дистанції трас. Це звожить до мінімуму часу, 

необхідне для аналізу. Отримані результати досліду під час тренувального заняття 

можно обєднати у загальний звіт, відображаючий на екрані. Також можуть бути 

розроблені рекомендації для кожного спортсмена індивідуально, тому що у кожного 

спортсмена своя техніка та тактика їзди [4]. 

На нашу думку, в процесі підготовки спортсменів вагоме місце може займати 

кріотерапія – (кріопроцедурна касера) фізіотерапевтична процедура, заснована на 

короткочасному контакті шкіряного покриву з охолодженням до температури - 130 

градусів. Іншими словами це лікування холодом заколяють спортсменів у спеціальній 

камері потоком холодного сухого повітря який до - 110 градусів. Це виховує 

чемпіонське здоров’я та знімаються мязові спазми після тренувальних занять та 

складних за дистанціями змагань, тобто поновлюється загальний стан організму. 

Особливо часто зустрічаються спазми в області колінних суглобів, стегнів та п’яток. 

Після такої іноваціонної процедури вже на наступних тренуваннях можна побачити 

покращення у спортсмена. Для адаптації до холоду спортсмени проводять пів хвилини 

у предкамері при температурі - 60 градусів. В основній камера де температура досягає - 

110 градусів спортсмени проводять 1-3 хвилини. Різке зниження температури викликає 
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реакцію шкірних рецепторів, що стає імпульсом лікувального ефекту. Загальна 

повітряна кріотерапія використовується як тренінг фізіологічних резервів і підвищує 

опір стресам, створюють фармакологічні добавки. У спортсменів під час змагань 

травляються травми ніг, інколи бувають падіння з більш летальними наслідками. Після 

сильних падінь спортсмен може лікуватися дуже довго, а інколи навіть спортсмени 

покидають заняття спортом.  

Але існують наступні, прихованні від спостерігання, результати холодового 

впливу, які забезпечують високий інтерес до кріотерапії з погляду тренерів і самих 

спортсменів. Ця методика надає організму неспецифічну стимулюючу дію. 

Застосування кріотерапії дозоляє змінювати полярий стан важливих систем організму. 

Можна стверджувати, що кріотерапевтична дія викликає в організмі процес 

автокорекції, при якому проявляються і усуваються відхилення від фізіологічної норми. 

Застосування від 10-15 процедур загальної кріотерапії сприяє загартуванню організму, 

еквівалентному обливанню холодною водою на протязі 3 хвилин. При цьому стійкість 

закалювання від 6 до 10 місяців після проходження процедур [5]. 

Для того, щоб спортсмен відвідував кожне заняття з активним та позитивним 

настроєм, тут також є дія кріотерапевничної процедури. Саме ця температура знімає 

синдром втоми від тренувальних занять, адже дистанції які долаються під час 

тренування у висококваліфікованих спортсменів не досить легкі, підвищується психо-

емлоційний стан спортсмена. Застосування кріотерапії спортсменами дозволяє 

інтенсифікувати тренувальний процес. Короткочасне зниження індивідуальних 

показників після процедур в кріосауні може бути використано для досконалення 

тренувань. Тривалий час після процедури спортсмени вищої кваліфікації повинні 

будуть витрачати значні зусилля для досягення належного результату, що дозволить 

удосконалити тренувальний процес. 

 

Висновки 

 

Оновлення всіх галузей життя в умовах ринкової економіки зумовлює посилену 

увагу вчених до інноваційної діяльності. Відкриття самі по собі не виникають, вони є 

результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих вчителів і 

цілих колективів. Аналіз передової наукової і науково-методичної літератури вказує на 

необхідність звернути увагу на особливості організації та методики проведення 

тренувальних занять. Досить важливим моментом процесу підготовки спортсменів є 

спрямованість та індивідуальний підхід до їх психо-фізіологічних особливостей. Таким 

чином, інноваційні підходи в системі підготовки спортсменів займають чільне місце і 

потребують наукових ношуків. 
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