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Моісеєнко О.К., Горчанюк Ю.А., Мерзлікін М.В. 

Харківська державна академія фізичної культури, м. Харків  
 

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ВЕСТИБУЛЯРНОЇ СТІЙКОСТІ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ 13 -14 РОКІВ ПІД ВПЛИВОМ 
СПЕЦІАЛЬНО – ПІДІБРАНИХ КОМПЛЕКСІВ ВПРАВ 

 
В статті наведені показники вестибулярної стійкості і їх зміна під впливом стандартних обертальних 

навантажень на кріслі Барані до і після застосування комплексів спеціально – підібраних вправ спрямованих на поліпшення 
функціювання вестибулярного аналізатора волейболістів груп базової підготовки. 

Ключові слова: вестибулярний аналізатор, волейболісти, обертальні навантаження, спеціально – підібрані 
комплекси вправ. 

 
Моисеенко Е.К., Горчанюк Ю.А., Мерзликин М.В. Динамика показателей вестибулярной устойчивости 

волейболистов 13 – 14 лет под влиянием специально – подобраных комплексов упражнений. В статье приведены 
показатели вестибулярной устойчивости и их изменения под влиянием стандартных вращательных нагрузок на кресле 
Барани до и после применения комплексов специально – подобранных упражнений направленнях на улучшение 
функциональности вестибулярного анализатора волейболистов груп базовой подготовки. 

Ключевые слова: вестибулярный анализатор, волейболисты, вращательные нагрузки, спеціально – 
подобранные комплексы упражнений. 

 
Moiseyenko O., Gorchanyuk Yu., Merzlikin M. Dynamics of indicators of vestibular stability of volleyball players of 

13 - 14 years old under the influence of specially – selected sets of exercises. Indicators of vestibular stability under the 
influence of standard rotary loads on the Barany chair before and after application of specially – selected exercises, which are 
oriented to the improvement of functionality of vestibular analyzer of volleyball players of groups of basic preparation, are given in the 
article. 

Results of the research of functional condition of vestibular analyzer on indicators: deviation from the set time (10 s), speed 
of performance of task (s), deviation from the straight line (sm) and dynamometry of 100% and 50% of maximum of the right and left 
hand (kg), before and after the received standard vestibular load to introduction in the educational – training process of volleyball 
players of special exercises of the functions of vestibular analyzer, which are directed to the development, hasn’t found reliable 
differences between indicators (р>0,05).  

After carrying out pedagogical experiment, the research of indicators of experimental group, has established their statistical 
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improvement on indicators of speed of performance of task (s) and deviations from the straight line (sm) (р<0,05). The exception 
was made by indicators of dynamometry of 100% and 50% of maximum before and after rotary loads, where statistically 
considerable divergences in indicators were not observed (р>0,05). 

Thus, on the basis of the statistical analysis of the data obtained after the pedagogical experiment, it is possible to note 
that the offered by us system of the special exercises, which are directed to the improvement of functionality of vestibular analyzer, 
has positively influenced the development of functions of organ of equilibrium of volleyball players of 13 - 14 years old. 

Keywords: vestibular analyzer, visual analyzer, volleyball players, rotary loads, specially – selected sets of exercises. 
 
Постановка проблеми. Одною з сучасних тенденцій спортивного волейболу – є всевозростаюча спортивна 

конкуренція. Поєдинки волейбольних команд стають все більш тривалими та напруженими. 
До найбільш значних факторів, зумовлюючих успіх змагальної діяльності волейболіста належить розвиток рухових 

здібностей, завдяки яким, проходить аналіз рухів, збільшується руховий досвід, а також відбувається орієнтування 
спортсмена у просторі та часі. 

Формування та розвиток рухових здібностей волейболіста безпосередньо залежить від злагодженої роботи різних 
аналізаторних систем, серед яких вестибулярна  – є головуючою [1, 2, 5].  

Аналіз останніх досліджень. Рухові дії волейболістів складаються з безлічі стартів і прискорень, стрибків угору на 
максимальну і оптимальну висоту, великої  кількості вибухових  рухів при тривалому, швидкому і майже безперервному 
реагуванні на зміни обставин, що обумовлює велике навантаження на вестибулярну функцію спортсмена [3, 4]. 

На думку  авторів [5, 7] вдосконалення окремих функцій вестибулярної сенсорної системи волейболістів - 
початківців вправами спеціальної спрямованості, сприяло більш точній корекції рухових дій, та більш бистрому та якісному 
засвоєнню техніки.  

Цих поглядів дотримуюься і [6, 13]. В своїх роботах автори зазначають позитивний вплив спеціально – спрямованих 
вправ, які підвищують вестибулярну стійкість, на показники технічної та фізичної підготовленості спортсменів, які 
займаються ігровими видами спорту.  

Так, за результатами проведених досліджень [14, 15], включення в заняття спеціальних вправ спрямованих на 
покращення функцій вестибулярного апарату було підвищено ефективність гри в захисті і нападі та зменшено кількість 
помилок, які припускали спортсмени впродовж ігрових ситуацій.      

Але існує і протилежна думка про вплив спеціальних фізичних навантажень на показники вестибулярної стійкості. 
Так дослідження [12] не знайшли різниці між початковими та кінцевими даними, дітей що регулярно тренували орган 
рівноваги. Відтак, можна відзначити деяку консервативність даної функції. 

Питаннями взаємозв'язку фізичної підготовленості з функціональним станом сенсорних систем займалися (Ровний 
А.С. 2001, Шестерова Л.Є. 2004, Масляк І.П. 2007, Кузьменко І. О. 2011, Моісеєнко О.К. 2015). В своїх роботах автори 
вказують на відносно високий ступінь взаємозв 'язку між показниками розвитку фізичних якостей і окремих показників 
сенсорних систем.  

Однак  питання  впливу спеціальних вправ спрямованих на покращення роботи вестибулярного аналізатора юних 
волейболістів в доступній літературі  розглянуто недостатньо.  

Тому, метою нашого дослідження стало визначення ступеню впливу спеціальних вправ, що активізують діяльність  
вестибулярного аналізатору, на показники вестибулярної стійкості волейболістів 13 – 14 років.  

Поставлена мета визначає наступні завдання дослідження : 
Завдання дослідження. 
1. На основі аналізу науково - методичної літератури вивчити   особливості розвитку координаційних здібностей та 

функціонального стану вестибулярного аналізатора юних волейболістів.  
2. Дослідити рівень розвитку координаційних здібностей та активності вестибулярної сенсорної системи 

волейболістів 13 - 14 років. 
3. Здійснити порівняльний аналіз досліджуваних показників після  впровадження в навчально – тренувальний 

процес вправ, спрямованих на підвищення активності роботи вестибулярного аналізатора. 
Об'єкт дослідження : навчально - тренувальний процес волейболістів. 
Предмет дослідження: функціональний стан вестибулярного аналізатора волейболістів 13 – 14 років. 
 Зв'язок дослідження з науковими програмами планами, темами. Дослідження виконано згідно плану науково – 

дослідної роботи кафедри спортивних та рухливих ігор, Харківської державної академії фізичної культури. Напрям 
дослідження відповідає тематиці ініціативної теми  плану науково – дослідних робіт у сфері фізичної культури і спорту на 
2016 – 2020  роки за напрямом «Психо–сенсорна регуляція рухової діяльності спортсменів ситуативних видів спорту».      

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, вивчення 
документальних матеріалів і педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, методи визначення функціонального 
стану вестібулярного аналізатора до і після стандартних обертальних навантажень в кріслі Барані, методи математичної 
статистики. 

Результати досліджень. У дослідженні брали участь 24 людини в віці 13 – 14 років. З них 12 хлопчиків - 
волейболістів, що навчаються в групах попередньої базової підготовки другого року навчання ДЮСШ № 12, які були 
віднесені до пешої - (контрольної) групи,  та 12 хлопчиків – волейболістів, що навчаються в групах попередньої базової 
підготовки другого року навчання ДЮСШ № 6 м. Харкова, які були віднесені до другої (експериментальної) групи. Групи були 
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ідентичними за віковими та статевими показниками. 
Впродовж 5 місяців в навчально-тренувальний процес експериментальної групи поряд з програмним матеріалом 

було додатково включено комплекси спеціальних вправ та рухливих ігор спрямованих на розвиток функціональності 
вестибулярного аналізатору, а саме: 

- складно-координаційні вправи, які виконувались в незручних для вестибулярної сенсорної системи умовах;  
- різні види акробатичних і гімнастичних вправ; 
-   різновиди стрибків; 
-  обертальні рухи;  
- всілякі прискорення;  
- миттєві зупинки і так далі.  

Проте найбільшу дію робили ті вправи, які було включено у виконання того або іншого технічного прийому гри. 
Завдання виконувались після обертального руху, або після швидкого прискорення вперед, назад, праворуч, ліворуч і тому 
подібне.  

Всі діти, які приймали участь у дослідженні були практично здорові та знаходились під наглядом спортивних лікарів.   
Визначалась стійкість вестибулярного аналізатора за показниками: відхилення від прямої в ходьбі із закритими 

очима на  5 м відрізку (см), швидкості бігу при виконанні певного завдання 4Х9м (с),  точності відтворення заданного часу 10 
(с), та точності відтворення м язових зусиль, з використанням ручного динамометра 50% від максимума, та 100 % від 
максимума. 

Вестибулярний апарат випробовуваних дратували 5-ти кратним обертанням управо на кріслі Барани з опущеною 
донизу головою із заплющеними очима. Швидкість обертання складала - 5 обертів за 10 сек. Результати фіксувалися, як до, 
так і відразу після вестибулярного роздратування. Отримані результати представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Показники вестибулярної стійкості волейболістів  

13 -14 років до і після вестибулярних навантажень до педагогічного експерименту 

Тести для визначення вестибулярної стійкості 
КГ 

(n=12) 
ЕГ 

(n=12) 
T Р 

 mХ     

Відхилення від  заданного часу (10 с) до вестибулярного 
раздратування  

4,2 ± 0,9 4,3 ± 0,6  0,1 > 0,05 

Відхилення від  заданного часу (10 с) після вестибулярного 
раздратування  

4,3 ± 0,4  4,4 ± 1,2 0,1 > 0,05 

Швидкість виконання завдання (4Х9(с)) до обертальних 
навантажень 

10,7 ± 0,2  10,6 ± 0,3 0,3 > 0,05 

Швидкість виконання завдання (4Х9(с)) після обертальних 
навантажень 

11,5 ± 0,2  11,7 ± 0,3 0,5 > 0,05 

Відхилення від прямої лінії (см) до обертальних навантажень 14,9 ± 1,9  12,2 ± 1,4 1,4 > 0,05 

Відхилення від прямої лінії після обертальних навантажень (см) 18,7 ± 1,3 17,3 ± 1,6  0,7 > 0,05 

 Динамометрія 100% від макс. 
(права)(кг) до обертальних навантажень 

2,2 ± 0,5  2,3 ± 0,8  0,1 > 0,05 

Динамометрія 100% від макс. 
(права)(кг) після обертальних навантажень 

1,7 ± 0,8 1,9 ± 0,4 0,2 > 0,05 

 Динамометрія 100% від макс. 
(ліва)(кг) до обертальних навантажень 

1,8 ± 0,6  1,7 ± 0,6 0,1 > 0,05 

Динамометрія 100% від макс. 
(ліва)(кг) після обертальних навантажень 

1,7 ± 0,6 1,8 ± 0,4  0,1 > 0,05 

Динамометрія 50% від макс. 
(права)(кг) до обертальних навантажень 

1,5 ± 0,6 1,4 ± 0,5 0,1 > 0,05 

 Динамометрія 50% від макс. 
(права)(кг) після обертальних навантажень 

1,4 ± 0,5 1,3 ± 0,3 0,2 > 0,05 

Динамометрія 50% від макс. 
(ліва)(кг) до обертальних навантажень 

1,2 ± 0,6 1,3 ± 0,4 0,1 > 0,05 

 Динамометрія 50% від макс. 
(ліва)(кг) після обертальних навантажень 

1,5 ± 0,4 1,1 ± 0,3 0,8 > 0,05 

Аналіз середніх показників вестибулярної стійкості за результатами тестів: відхилення від  заданного часу (10 с), 
швидкісті виконання завдання (с), відхилення від прямої лінії (см) і динамометрії 100 % і 50 % від максимуму правої та лівої 
руки (кг), до і після отриманного стандартного вестибулярного навантаження до проведення педагогічногого експерименту 
не виявив статистичні відмінності між досліджуваними показниками  
(р > 0,05) (табл.1), що підтвердило  ідентичність груп  і обґрунтувало проведення педагогічного експерименту. 

З таблиці (табл.2) видно, що більшість досліджуваних данних після вестибулярних навантажень погіршилась, 
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особливо це торкається змін, які відбулися в контрольних групах. Так, різниця в показниках тесту швидкісті виконання 
завдання (с) в контрольній групі, до і після обертальних навантажень склала 1 с, що на 0,2 с гірше показників групи 
експериментальної. Різниця в результатах тесту  відхилення від прямої лінії  між контрольною та експериментальною групою 
склала 0,2 см і показники екпериментальної групи були кращі за показники контрольної.  

За результатами вестибулярних випробувань, отриманих після експерименту, як до, так і після  стандартних 
вестибулярних подразнень на кріслі Барані, встановлено значне статистичне поліпшення показників експериментальних груп 
за данними тестування швидкісті виконання завдання (с) та відхилення від прямої лінії (см) (р < 0,05) (табл.2). 
        Виняток склали результати відхилення від  заданного часу (10 с), і динамометрії 100 % і 50 % від максимуму правої та 
лівої руки (кг), до і після отриманного стандартного вестибулярного навантаження. Зміни цих показників були менш істотні і 
не достовірні (р > 0,05) (табл.2). 

При розгляданні здібності орієнтування у просторі за показниками тестування відхилення від заданного часу (10 с) 
до отриманного стандартного вестибулярного навантаження, нами було встановлено, що 82,6 прроцентів спортсменів 
встановлювали заданий проміжок часу з помилкою  в бік зменшення показників, остання частка волейболістів помилялась в 
бік збільшення показників. Після обертань, -  54 % спортсменів зупиняли секундомір передчасно і  46% досліджуваних мали 
показники, з невеликою помилкою в бік збільшення. Аналогічні результати були отримані і в ході досліджень  показників  
динамометрії 100 % і 50 % від максимуму правої та 
лівої руки (кг). В процентному відношенні більшість спортсменів виконували вправу до обертань з помилкою в бік 
зменшення, після, помилялись приблизно однаково, як в бік збільшення, так і зменшення, 3% спортсменів виконали 
завдання точно.   

Таблиця 2 
Показники вестибулярної стійкості волейболістів  

13 -14 років до і після вестибулярних навантажень після педагогічного експерименту 

Тести для визначення вестибулярної 
стійкості 

КГ 
(n=12) 

ЕГ 
(n=12) 

t Р 

 mХ     

Відхилення від  заданного часу (10 с) до 
вестибулярного раздратування 

4,3 ± 0,9 4,1 ± 0,6 0,2 > 0,05 

Відхилення від  заданного часу (10 с) 
після вестибулярного раздратування 

4,5 ± 0,6 4,4 ± 1,3 0,05 > 0,05 

Швидкість виконання завдання (4Х9(с)) до 
обертальних навантажень 

10,9 ± 0,2 10,1 ± 0,3 2,2 < 0,05 

Швидкість виконання завдання (4Х9(с)) 
після обертальних навантажень 

11,9 ± 0,4 10,9 ± 0,2 2,2 < 0,05 

Відхилення від прямої лінії (см) до 
обертальних навантажень 

12,9 ± 1,1 8,2 ± 1,2 2,7 < 0,05 

Відхилення від прямої лінії після обертальних 
навантажень (см) 

15,2 ± 1,2 10,3 ± 1,4 2,7 < 0,05 

Динамометрія 100% від макс. 
(права)(кг) до обертальних навантажень 

2,2 ± 0,6 2,1 ± 0,7 0,1 > 0,05 

Динамометрія 100% від макс. 
(права)(кг) після обертальних навантажень 

1,9 ± 0,7 1,8 ± 0,3 0,1 > 0,05 

Динамометрія 100% від макс. 
(ліва)(кг) до обертальних навантажень 

1,8 ± 0,9 1,7 ± 0,4 0,1 > 0,05 

Динамометрія 100% від макс. 
(ліва)(кг) після обертальних навантажень 

1,8 ± 0,5 1,6 ± 0,3 0,3 > 0,05 

Динамометрія 50% від макс. 
(права)(кг) до обертальних навантажень 

1,6 ± 0,8 1,2 ± 0,4 0,4 > 0,05 

Динамометрія 50% від макс. 
(права)(кг) після обертальних навантажень 

1,4 ± 0,9 1,3 ± 0,3 0,1 > 0,05 

Динамометрія 50% від макс. 
(ліва)(кг) до обертальних навантажень 

1,4 ± 0,6 1,3 ± 0,4 0,1 > 0,05 

Динамометрія 50% від макс. 
(ліва)(кг) після обертальних навантажень 

1,4 ± 0,7 1,3 ± 0,5 0,1 > 0,05 

Порівнюючи показники функціонального стану вестибулярного аналізатору експериментальної групи, отриманих до 
і після експерименту, як до, так і після  стандартних вестибулярних подразнень на кріслі Барані, встановлено статистично 
достовірне поліпшення показників швидкості виконання завдання та відхилення від прямої лінії (р < 0,05) (табл.3). Виняток 
склали данні відхилення від  заданного часу (10 с), і динамометрії 100 % і 50 % від максимуму правої та лівої руки (кг), до і  
після отриманного стандартного вестибулярного навантаження. Різниця цих показників була не суттєва і статистично 
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недостовірна (р > 0,05) (табл.3). 
  Таблиця 3 

Показники вестибулярної стійкості волейболістів  
експериментальної групи до і після вестибулярних навантажень після педагогічного експерименту 

Тести для визначення вестибулярної стійкості 
ЕГ 
до  

експеременту 

ЕГ 
після експерименту  

t Р 

 mХ   (n=12)   

Відхилення від  заданного часу (10 с) до 
вестибулярного раздратування 

4,2 ± 0,9 4,1 ± 0,6 0,1 > 0,05 

Відхилення від  заданного часу (10 с) після 
вестибулярного раздратування 

4,3 ± 0,4 4,4 ± 1,3 0,1 > 0,05 

Швидкість виконання завдання (4Х9(с)) до 
обертальних навантажень 

10,7 ± 0,2 10,1 ± 0,3 2,1 < 0,05 

Швидкість виконання завдання (4Х9(с)) після 
обертальних навантажень 

11,5 ± 0,2 10,9 ± 0,2 2,1 < 0,05 

Відхилення від прямої лінії (см) до обертальних 
навантажень 

14,9 ± 1,9 8,2 ± 1,2 2,9 < 0,05 

Відхилення від прямої лінії після обертальних 
навантажень (см) 

18,7 ± 1,3 10,3 ± 1,4 4,4 < 0,01 

Динамометрія 100% від макс. 
(права)(кг) до обертальних навантажень 

2,2 ± 0,5 2,1 ± 0,7 0,1 > 0,05 

Динамометрія 100% від макс. 
(права)(кг) після обертальних навантажень 

1,7 ± 0,8 1,8 ± 0,3 0,1 > 0,05 

Динамометрія 100% від макс. 
(ліва)(кг) до обертальних навантажень 

1,8 ± 0,6 1,7 ± 0,4 0,1 > 0,05 

Динамометрія 100% від макс. 
(ліва)(кг) після обертальних навантажень 

1,7 ± 0,6 1,6 ± 0,3 0,1 > 0,05 

Динамометрія 50% від макс. 
(права)(кг) до обертальних навантажень 

1,5 ± 0,6 1,2 ± 0,4 0,4 > 0,05 

Динамометрія 50% від макс. 
(права)(кг) після обертальних навантажень 

1,4 ± 0,5 1,3 ± 0,3 0,2 > 0,05 

Динамометрія 50% від макс. 
(ліва)(кг) до обертальних навантажень 

1,2 ± 0,6 1,3 ± 0,4 0,1 > 0,05 

Динамометрія 50% від макс. 
(ліва)(кг) після обертальних навантажень 

1,5 ± 0,4 1,3 ± 0,5 0,3 > 0,05 

Висновки. Таким чином, на підставі статистичного аналізу даних, отриманих після педагогічного експерименту 
можна констатувати, що запропонована нами система спеціальних вправ, спрямованих на вдосконалення функціональності 
вестибулярного аналізатора позитивно вплинула на розвиток функцій органу рівноваги волейболістів 13 – 14 років.   

В перспективі: в даному напрямку, цікавим є визначення взаємозв’язку вестибулярних функцій з проявом різних 
фізичних якостей волейболістів груп базової підготовки. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГИРЬОВОГО СПОРТУ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРЕДСТАВНИКІВ 

РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ НА ЗАНЯТТЯХ З АТЛЕТИЧНОЇ ГІМНАСТИКИ 
 

В статті розглядається дослідження проблеми використання атлетичних видів гімнастики при підготовці 
фахівців в Національному технічному університеті. Вперше ставиться і вирішується проблема спеціалізованої 
тренування в контексті професійної підготовки фахівців технічних вузів. При розробці програми тренувань 
використовувалися наступні принципи:  комплексний, кожна програма повинна комплексно враховувати всі основні 
аспекти нормальної життєдіяльності і, в першу чергу, всіх складових загального стану здоров'я. 
  Ключові слова:атлетична гімнастика, гирі, спорт, студенти, спортсмени, програми. 
 

Никитченко А.М. Использование элементов гиревого спорта в процессе профессиональной подготовки 
представителей умственного труда на занятиях по атлетической гимнастике. В статье рассматривается 
исследование проблемы использования атлетических видов гимнастики при подготовке специалистов в Национальном 
техническом университете. Впервые ставится и решается проблема специализированной тренировки в контексте 
профессиональной подготовки специалистов технических вузов. При разработке программы тренировок 
использовались следующие принципы: комплексный, каждая программа должна комплексно учитывать все основные 
аспекты нормальной жизнедеятельности и, в первую очередь, всех составляющих общего состояния здоровья. 

Ключевые слова: атлетическая гимнастика, гири, спорт, студенты, спортсмены, программы. 
 
Nikitchenko A.M.. The use of kettlebell lifting elements in the process of professional training of members of 

mental work in the classroom for athletic gymnastics. In the paper the study on the use of types of athletic gymnastics training at 
the National Technical University. For the first time and put the problem of specialized training in the context of professional training 
of technical universities. In developing training programs, the following principles: complex, each program must comprehensively 
consider all the main aspects of normal life and, above all, all components of overall health. 

Health-orientation classes on athletic exercises using weights is the strengthening and development of the musculoskeletal 
system, joints and ligaments. Developed and strengthened cardiovascular and nervous systems, significantly increased and a 
special performance rights. 

The method of training is to use the basic laws of power endurance. For this purpose the weight lifted the maximum 
number of times. After resting repeated exercise, exercise is an average and a slow pace. This method can be used in all periods of 
training. 




