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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕЛЕПОДОМЕТРІЇ У ТРЕНУВАЛЬНОМУ
ПРОЦЕСІ ЛЕГКОАТЛЕТІВ
Демидова І.В. ,викладач кафедри спортивних дисциплін; Бірюк С.В., доцент
кафедри

ТМФВ.

Миколаївський

державний

університет

ім.

В.О.Сухомлинського. Медвєдєва Л.М., старший викладач кафедри фізичного
виховання. Миколаївський державний аграрний університет.
Оволодіння раціональним ритмом рухів — одне із головних завдань
тренувального процесу легкоатлета. Оптимальне чергування зусиль в часі і
просторі є основою для формування раціональної техніки і, як наслідок,
досягнення високих спортивних результатів [1,2].
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Для оволодіння правильним ритмом рухової дії бажано було б
використовувати технічні засоби, за допомогою яких можна отримати
об’єктивні дані про рухи спортсмена в умовах спортивної діяльності.
На жаль, сьогодні тренеру і спортсмену, аналізуючи техніку рухів,
приходиться спиратися, головним чином, на суб’єктивні почуття, власний
досвід, зорові спостереження. Майже єдиним об’єктивним засобом контролю є
відеозйомка аматорськими камерами.
В цьому плані особливий інтерес представляє метод телеподометрії, який
дозволяє в звичайних умовах тренування здійснювати безперервну реєстрацію
часових показників рухової дії.
Метою даної статті є ознайомлення спортивних фахівців з методикою
телеподометрії, її можливостями та галузями застосування..
Комплекс

телеподометричної

діагностики

був

розроблений

к.п.н.

Чернобаєм В.І. [3,4]. Сучасний модифікований варіант апаратури виготовлений
у 2005 р. Львівським НПК «Мотом». Дана апаратура дозволяє отримати
комплексну інформацію про кінематичні характеристики рухової діяльності
легкоатлетів у реальних динамічних умовах навчально-тренувального процесу,

а інколи (за необхідністю) і в умовах змагань.
Комплекс

апаратури

складається

з

передавача

(модернізованого

комплекту радіотелефону типу КТХ-400), приймача (цифрового диктофону
«Olympus VN-120») та контактних датчиків. Датчики та передавач фіксуються
на тілі спортсмена і забезпечують безперервну реєстрацію часових параметрів
опорно-польотних періодів рухів ніг атлета.
Характеристика комплексу апаратури:
1. Максимальна вага передавача – 150 г.
2. Вага датчиків магнітного або контактного типу – 30 г.
3. Межі похибки вимірювання: - вимірювання часових періодів кроку,
фаз стрибків і метань – 0,01 с. Похибка не більше 1 м/с.
4. Відстань стабільного утримування сигналу передавача від об’єкта
спостереження – 200 м (в умовах прямої видимості).
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5. Максимальний час безперервної реєстрації вправ – до 60 хв.
Дана методика оснащена програмним забезпеченням комп’ютерної
обробки кінематичних характеристик: отримані звукові сигнали вводяться в ПК
і, за допомогою

спеціальної програми «SpectraLab», переробляються в

цифровий ряд. Отримані дані обробляються програмою «RUNMAN»; вона
переводить отримані дані у вигляд таблиць та графіків, які відтворюють
динаміку індивідуальних особливостей організації рухів при взаємодії
спортсмена з опорою.
Телеподометрія дозволяє визначити такі показники, як кількість, частота
та тривалість кроків; час окремого кроку, або іншого пересування; тривалість
фаз опори та польоту.
Додатково проведений вимір довжини кроків дозволяє також наочно
представити у вигляді таблиць та графіків і оцінити ще й такі характеристики
цілісної вправи, як довжина, швидкість і темп кроків (або інших пересувань), а
також їх динаміку, якщо вимірювався не одиночний рух.

Галузей

застосування

телеподометрії

може

бути

досить

багато.

Насамперед, телеподометрічна апаратура дозволяє об’єктивно контролювати
техніку рухів бігунів, стрибунів (розбіг та відштовхування) та метальників
(пересування в кругу при метанні диску та молоту, штовханні ядра, розбіг у
метанні спису).
Крім того, на думку провідних фахівців у галузі теорії і методики
фізкультури і спорту [2,5] зіставлення кінематичних характеристик виконання
вправи з її "біомеханічним еталоном" є дієвим засобом контролю ступеня
зрушень фізичної підготовленості спортсмена.
Для підвищення об’єктивності та ефективності відбору талановитих дітей
для занять в групах легкої атлетики ДЮСШ та СДЮШОР, разом із
традиційними тестами та випробуваннями, також можна використовувати
телеподометрічну апаратуру, адже саме кінематичні характеристики кроків при
бігу з максимальною швидкістю є об’єктивним критерієм оцінки схильності
людини до спринтерського бігу [5].
Крім легкої атлетики методика телеподометрії може застосовуватися ще у
ряді видів спорту, де кінематичні характеристики рухових дій також суттєво
впливають на результат.
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Представлена методика неодноразово успішно використовувалася рядом
спортивних науковців (В.Ю.Бакатов, 1983; В.Г.Конестяпін, 1985; С.В.Бірюк,
2001; В.Д.Антонець, 2002; та ін.).
Сьогодні студенти Інституту фізичної культури та спорту МДУ
застосовують комплекс телеподометричної апаратури при проведенні наукової
роботи; за даними, отриманими за допомогою телеподометрії, підготовлено
одну магістерську, 3 дипломні і ряд курсових робіт.
Висновки.
1. Комплекс телеподометричної апаратури призначений для вимірювань
кінематичних характеристик рухових дій спортсменів.
2. Методика телеподометрії дозволяє тренерам об’єктивно судити про

ступінь технічної та фізичної підготовленості спортсменів, спостерігати за
динамікою їх підготовки; може застосовуватися при відборі дітей до занять
легкою атлетикою.
3.

Телеподометрія

успішно

використовується

як

інструментальна

методика при проведенні наукових досліджень в галузі фізичної культури та
спорту.
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