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Стаття присвячена гострому питанню удоско-
налення системи фізичної підготовки військово-
службовців. Проблема виникла у зв’язку з ураху-
ванням аналізу фізичної підготовки, концептуаль-
них змін в організації системи бойової підготовки, 
результатів окремих наукових праць та досвіду 
підготовки військовослужбовців провідних інозем-
них армій. 

Метою дослідження стала розробка сучасної 
технології формування методичної підготовленості 
командирів-офіцерів в процесі фізичної підготовки.  

Встановлено, що в процесі розробки сучасної 
технології формування методичної підготовленості 
командирів підрозділів до проведення форм фізич-
ної підготовки, було враховано специфіку особли-
вого періоду, АТО на сході нашої держави і появи 
нових військово-прикладних видів спорту – тем 
програми (напр. кросфіт – функціональне багато-
борство). 

Ключові слова: фізичне виховання, фізична і 
методична підготовка та підготовленість, коман-
дир, офіцер, Збройні сили України. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження виконано відповід-
но до плану наукової і науково-технічної діяльності 
Управління фізичної підготовки Центрального управ-
ління підготовки та повсякденної діяльності військ 

(сил) Збройних сил України на 2011–2015 р.р. за 
темою НДР «Модель фізичної підготовки у Збройних 
силах України зразка 2017 року та перспективи її 
розвитку», № державної реєстрації 0101U001568, 
шифр – «ПЕРСПЕКТИВА-ФП». 

Постановка проблеми. Рівень бойової підго-
товленості військовослужбовців безпосередньо 
залежить від навчання і в тому числі від фізичної 
підготовки. Тому у керівників формують методичні 
знання, вміння та навички з проведення занять із 
різних дисциплін професійної підготовки, в тому 
числі з фізичної підготовки. На жаль, у щорічних 
звітах державної екзаменаційної комісії відзна-
чається відносно низький рівень методичної підго-
товленості керівників форм фізичної підготовки у  
військах [7, 8]. В той самий час відсутні комплексні 
дослідження, направлені на формування методич-
ної складової фізичної підготовки військовослужбов-
ців, які не дозволяють вирішувати протиріччя, що 
склалися між рівнем вимог до бойової підготовки, і 
ефективністю педагогічного процесу фізичної під-
готовки офіцерів у військах. Особливо актуальною 
є ця робота на даний час, оскільки на сході України 
іде неоголошена війна з однією з найагресивніших 
та підступних армій світу – Росією. Загальновідо-
мим фактом є важливість фізичної підготовки  
військовослужбовця, яка в найбільшій мірі зале-
жить від методичної складової [5]. На сьогоднішній 
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день гостро постало питання удосконалення систе-
ми фізичної підготовки військовослужбовців. 
Чверть століття питання фізичної підготовки як 
системи та її складової – методичної частини – 
завжди відходило на другорядний план. Вдоскона-
ленню її приділяли недостатньо уваги, зокрема 
науковці. ЗСУ на початку свого розвитку взяли за 
основу радянську модель військово-фізкультурної 
освіти, яка передбачала підготовку спеціалістів у 
цій сфері тільки для військових частин (полку, диві-
зії, виду збройних сил), а для військових підрозді-
лів (взводу, роти, батальйону) така підготовка не 
здійснювалась. Формування методичної підготов-
леності офіцерів-керівників форм в процесі фізич-
ної підготовки в цих підрозділах організовували 
начальники фізичної підготовки, а також вони отри-
мували методичні основи фізичної підготовки у 
ВВНЗ. У зв’язку з відпрацюванням нової Концепції 
розвитку фізичної підготовки у ЗСУ досить важли-
вим і актуальним, на наш погляд, є створення 
сприятливих умов для фізичного вдосконалення 
військовослужбовців. У найближчому майбутньому 
більшості з них доведеться приймати оперативні та 
правильні рішення, від яких залежатиме життя лю-
дей. Проблема виникла у зв’язку з урахуванням 
аналізу фізичної підготовки, концептуальних змін в 
організації системи бойової підготовки, результатів 
окремих наукових праць та досвіду підготовки  
військовослужбовців провідних іноземних армій [3]. 
На сучасному етапі реформування ЗСУ застарілість 
методичної складової фізичної підготовки у ВВНЗ, 
які готують майбутніх офіцерів командних ланок, 
потребує змін існуючої системи фізичної підготовки 
та її подальшого удосконалення та розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми підвищення рівня методичної підготов-
леності студентів та різних категорій військово-
службовців на етапах професійного становлення 
вивчали багато науковців, серед них: С. В. Роман-
чук, О. М. Ольховий, Грибан Г. П., Камаев О. И., 
Пилипец О. В. та ін. [1, 2, 10]. На думку вчених, 
одним із головних напрямків, за яким можна вирі-
шувати питання інтенсифікації фізичної підготовки 
військовослужбовців, є вдосконалення методичних 
основ [3, 5, 6, 10, 11]. 

Методичну основу процесу фізичної підготовки 
військовослужбовців становлять усі відомі педаго-
гічні методи, що науково обґрунтовують удоскона-
лення людини при комплексній реалізації трьох 
процесів – навчання, виховання й розвитку [9]. Ви-
вченням досвіду різних аспектів організації навчан-
ня керівників фізичної підготовки в провідних іно-
земних арміях займався професор Магльова-
ний А. В. та ін. [3]. Визначено, що спільною рисою в 
системі навчання військовослужбовців є здійснен-

ня методичної підготовки, достатньої для грамот-
ної організації та проведення процесу фізичного 
вдосконалення як власного, так і підпорядкованого 
особового складу підрозділу. Закордонний досвід 
свідчить про значну увагу, яка надається питанню 
набуття знань, формувань навичок та звичок до 
самостійних занять.  

Хоча окремими науковцями розглядалися пев-
ні складові системи підготовки керівників, але цьо-
го, вочевидь, недостатньо у зв’язку зі зміною струк-
тури та змісту процесу бойової підготовки, новими 
підходами до використання методів, прийомів та 
засобів підготовки військ. Аналіз наукової літерату-
ри засвідчив недостатню кількість робіт, спрямова-
них на комплексне дослідження вимог до методич-
ної складової системи фізичної підготовки в умовах 
реалій сучасного реформування Збройних Сил 
України та визначення напрямів її вдосконалення.  

Питання методичної підготовленості в комплек-
сі, як складової фізичної підготовки курсантів рані-
ше не вивчалось, або вивчалось епізодично та 
фрагментарно. При незалежній Україні відсутня 
новостворена система методичної складової фізи-
чної підготовки військовослужбовців загалом і кур-
сантів командних спеціальностей зокрема. 

Мета дослідження полягала в представленні 
сучасних технологій формування методичної підго-
товленості командирів підрозділів в процесі фізич-
ної підготовки. Завдання дослідження спрямовані 
на максимальну реалізацію формування методич-
ної підготовленості офіцерів-керівників форм фізич-
ної підготовки. В процесі досягнення мети нами 
були використані наступні методи: теоретичний 
аналіз та узагальнення наукової і методичної літе-
ратури; методи математичної статистики. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Методична підготовка – є однією із складових ком-
петентностей професійної підготовки, сформова-
них у керівників. Цей розділ навчальної програми 
передбачає оволодіння керівниками знань і умінь з 
організації і методики проведення всіх форм фізич-
ної підготовки військовослужбовців та розвитку 
основних психофізичних якостей [4]. Але питання 
змісту засобів, та обсягу навчання з цього розділу 
є різне. У навчальній програмі для ВВНЗ України з 
дисципліни «Фізичне виховання, спеціальна фізич-
на підготовка» тісно пов’язані теоретичний, мето-
дичний та практичний розділи програми. Питання 
змісту, засобів та обсягу навчання у кожному розді-
лі визначається в робочих програмах ВВНЗ з ура-
хуванням специфіки навчання. Саме під час мето-
дичної практики формується компетентність, що 
забезпечується системою педагогічних умінь 
(методичних, командних, управлінських та органі-
заторських). 
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Головною метою програми формування мето-
дичної підготовленості керівників є оволодіння ни-
ми методичними знаннями, вміннями та навичками 
достатніми для ефективної організації та прове-
дення фізичної підготовки на рівні роти, а також 
виконання функцій стосовно фізичної підготовки у 
відповідності зі своїм військово-професійним приз-
наченням. 

Головний принцип – формування методичних 
знань, вмінь та навичок командирів відбувається 
поступово – від простого до складного. 

Розроблена програма свідчить, що методична 
підготовка майбутніх керівників фізичної підготовки 
особового складу військових підрозділів Збройних 
Сил України є системою знань основ закономірнос-
тей фізичного вдосконалення людини в умовах 
військової служби, вмінь та навичок, за допомогою 
яких відбувається передача керівникам знань, що 
формують здатність виконувати фізичні вправи та 
інші рухові дії та розвивають фізичні якості. 

Згідно авторської програми формування мето-
дичної підготовленості керівників починається у 
процесі їхньої професійної підготовки у в рамках 
навчальної дисципліни «Фізичне виховання та спе-
ціальна фізична підготовка» і відбувається з дотри-
манням певних закономірностей. Правильне розу-
міння цих закономірностей прискорює формування 
методичної підготовленості майбутніх керівників 
фізичної підготовки. Найвагомішими закономірнос-
тями формування та вдосконалення рівня методич-
ної підготовленості військовослужбовців є наступні: 

− формування педагогічних навичок та вмінь 
відбувається ефективніше, коли воно прохо-
дить одночасно з вивченням техніки вико-
нання фізичних вправ, прийомів і дій; 

− формування окремих методичних (педаго-
гічних) знання навичок є взаємопов’язаним; 

− навички керівництва особовим складом 
(подання команд, надання розпоряджень та 
ін.) формуються швидше, ніж інші методичні 
навички. Це зумовлено тим, що вони форму-
ються у військовослужбовців і в процесі ін-
ших предметів професійної підготовки та 
переносяться на фізичну підготовку; 

− темпи розвитку методичних (педагогічних) 
навичок і вмінь мають зворотну залежність 
від їх вихідного рівня. Чим вище початковий 
рівень розвитку навичок, тим менше їх при-
ріст і навпаки. Але абсолютний приріст мето-
дичної підготовленості знаходиться у прямій 
залежності від початкового рівня підготовле-
ності; 

− ступінь збереження методичних навичок і 
вмінь залежить від їх складності та характе-
ру. Складні навички та вміння (організація 
фізичного тренування, дозування наванта-
ження, застосування методів навчання та 
розвитку) втрачаються швидше і меншою 

мірою зберігаються. Практика фізичної підго-
товки у військах показує, що періодичність 
проведення інструкторсько-методичних  
занять в 1–1,5 місяця дозволяє запобігти 
зниження навіть найскладніших організацій-
но-методичних навичок та вмінь; 

− навички, що базуються на рухових діях 
(показ вправ, прийомів та дій, надання стра-
ховки та допомоги), з часом змінюються ду-
же повільно; 

− чим вище рівень абсолютної методичної 
підготовленості, тим менше ступінь її зни-
ження без підкріплення.  

На основі досліджень ми представили зміст 
програми формування методичної підготовленості 
для командирів в процесі фізичної підготовки, який 
зображений у блок-схемі на рис.  

З цього видно, що методична підготовленість є 
складовою і впливає на професійну (навчально-
бойову) діяльність. До методичної підготовки  
входять як теоретичні знання так і їх реалізація на 
практиці через методичні вміння та навички. 

Командири опановують комплекс знань, вмінь і 
навичок, що є необхідними керівнику фізичної під-
готовки для командира взводу: 

− проведення з особовим складом підрозділу 
навчальних занять, спортивно-масової робо-
ти, тренажів, супутніх фізичних тренувань, 
інструкторсько-методичних занять та ін-
структажів з помічниками керівника занять; 

− складання плану-конспекту навчально-
тренувальних та інструкторсько-методичних 
занять з фізичної підготовки, планів су-
путнього фізичного тренування, тренажів і 
спортивно-масової роботи; 

− практична організація та проведення зма-
гань з військово-спортивного комплексу на 
першість взводу згідно Настанови з фізичної 
підготовки; 

− практичне ознайомлення, вивчення методи-
ки проведення занять за системою Барс в 
складі підрозділу; 

− практичне ознайомлення, вивчення методи-
ки проведення занять за системою Стандар-
тів фізичної підготовки в складі підрозділу. 

Командири опановують знання, вміння і навич-
ки, необхідні керівнику фізичної підготовки для ко-
мандира роти: 

− практичне проведення усіх форм фізичної 
підготовки в складі роти; 

− практичне проведення перевірки та оціню-
вання фізичної та методичної підготовленос-
ті військовослужбовців, перевірки та оцінки 
фізичної підготовки роти; 

− практичне здійснення заходів методичної 
підготовки молодших командирів щодо орга-
нізації та проведення усіх форм і розділів 
фізичної підготовки в ролі помічника керівни-
ка заняття в роті; 

− вміння оформляти та вести документи з об-
ліку фізичної підготовки в роті; 
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Рис. Блок-схема формування методичної підготовленості офіцерами-командирами 

Професійна 
діяльність Програма формування методичної підготовленості Фізична 

підготовленість 

Теоретичні знання: 
− Основні поняття ФК, ФВ, ФП; 
− (НФП) система ФП ЗСУ; 
− Військ.-прикл. підг.: с-ма - БАрС; 
− Військ.-прикл. підг.: с-ма - Стандарти ФП 

Методичні вміння та навички: 
− на посаді командира взводу; 
− на посаді командира роти 

Зміст методичної підготовки 

Зміст 
Методика навчання 
окремих вправ та їх 
елементів 

Методика розвитку 
фізичних якостей і 
рухових навичок 

Зміст 
Методика проведення 
форм ФП 

Методика проведення 
різних тем ФП 

Зміст 
Методика проведення 
військово-прикладної 
ФП: 

Заняття за системою 
БАрС 

Заняття за системою 
Стандарти ФП 

Зміст 
Підготовка керівників до самостій-
ного і практичного проведення 
різних форм ФП та їх помічників 

Організація та управління діяльно-
сті з ФП: 

Планування ФП 

Контроль і облік ФП 

Кінцевий результат методичної підготовки офіцера – педагога і організатора фізичної підготовки: 

Знання основ ФК, ФВ, ФП і здорового способу життя 

Вміння проводити різні форми ФП в пункті постійної дислокації та інших місцях (враховуючи специфіку різних  
клімато-географічних умов 

Проходження курсів і отримання посвідчення інструктора з фізичної підготовки (згідно закону України,  
що керівниками фізичного виховання можуть бути тільки кваліфіковані фахівці) 

Контроль методичної підготовленості: 
питання теоретичної підготовки – тестові завдання (на час); методичні завдання 

− самостійне практичне проведення занять за 
системою Барс в складі роти; 

− самостійне практичне проведення занять за 
системою Стандартів фізичної підготовки в 
складі роти. 

Визначений зміст методичної складової фізич-
ної підготовки командирів сформований відповідно 
до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик. 
Методичні завдання відповідають принципу послі-
довності навчання, а також програм професійно-
орієнтованих дисциплін, в змісті яких сформовані 
таким чином, що командир повинен оволодіти про-
фесійними навичками солдата, а потім послідовно 
навиками командира взводу, роти тощо. Спеціаль-
на спрямованість методичних завдань командирам 

підрозділів визначається змістом програми з  
навчальної дисципліни “Фізичне виховання та спе-
ціальна фізична підготовка” та порядком підготовки 
до методичної практики. 

Програма вдосконалення методичної підготов-
леності командирів, яку нами було запропоновано 
включає зміст яких обґрунтовано вище. Організа-
ція навчально-методичного заняття також скла-
дається з декількох етапів, а саме: підготовчий 
етап; основних етап; заключний етап. У підготовчо-
му етапі суб’єкт та об’єкт навчально-виховного 
процесу працюють в тісному тандемі, але основна 
відповідальність полягає на викладача. На основі 
робочої програми навчальної дисципліни та  
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розкладу занять викладач визначає час для вико-
нання завдання методичної практики, порядок її 
проведення та організаційно-методичні вказівки. В 
організаційно-методичних вказівках передбачаєть-
ся організація заняття, найефективніші методи і 
методичні прийоми формування педагогічних 
знань, умінь і навичок. Одночасно з розробкою кон-
спекту викладач дає завдання командирам на під-
готовку і проведення методичної практики.  

Нами розроблений та запропонований порад-
ник для молодого офіцера-випускника ВВНЗ щодо 
підтримання та вдосконалення індивідуальної  
фізичної (та методичної – як складової) підготовле-
ності та фізичної підготовки підрозділу. 

Висновки. Розкрито нові особливості програми 
формування методичної підготовленості команди-
рів в процесі проведення форм фізичної підготовки. 

Представлено компоненти методичної майстернос-
ті, вимоги й оцінювання керівника фізичної підго-
товки, методичні завдання для командирів різних 
спеціальностей, які враховують особливості органі-
зації фізичної підготовки у військових підрозділах, 
куди прибудуть випускники для подальшого прохо-
дження служби на посадах командирів – керівників 
фізичної підготовки. Розроблено порадник щодо 
організації індивідуальної фізичної (методичної як 
складової) підготовки молодим офіцерам. 

Перспективами використання результатів 
дослідження стане впровадження даної програми 
у практику; вивченні взаємозв’язку між рівнем ме-
тодичної, фізичної, теоретичної підготовленості і 
розробка конкретніших методичних вказівок з про-
ведення різних форм та заходів фізичної підготов-
ки військовослужбовців. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ  
КОМАНДИРОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ ФОРМ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
Андрес А., Романчук С., Афонин В.,  
Леско О., Дунець-Леско А. 
Резюме. Статья посвящена острому вопросу совершенствования системы физической подготовки 

военнослужащих. Проблема возникла в связи с учетом анализа физической подготовки, концептуальных 
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изменений в организации системы боевой подготовки, результатов отдельных научных трудов и опыта 
подготовки военнослужащих ведущих иностранных армий. 

Целью исследования является разработка современной технологии формирования методической 
подготовленности командиров-офицеров в процессе физической подготовки. 

Установлено, что в процессе разработки современной технологии формирования методической под-
готовленности командиров подразделений к проведению форм физической подготовки, было учтена спе-
цифика особого периода, АТО на востоке нашего государства, и появление новых военно-прикладных 
видов спорта - тем программы (например, кросфит – функциональное многоборье). 

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая и методическая подготовка и подготовлен-
ность, командир, офицер, Вооруженные силы Украины. 
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Abstract. The article deals with an acute issue of improving the system of physical training of military men. 

The problem arose taking into account the analysis of physical training, conceptual changes in the organization 
of the combat training system, the results of individual scientific works and the experience of training military 
personnel of the leading foreign armies. 

The purpose of the study is to develop a modern technology for the formation of methodological compe-
tence of commander officers in the process of physical training. 

It was established that while developing a modern technology of methodical competence formation of unit 
commanders for implementing forms of physical training, the peculiarities of a special period, ATO in the east of 
our country and the emergence of new military-applied sports we took into account the themes of the program 
(for example, the crossfit – functional all-round combat). 

Keywords: physical education, physical and methodical competence, unit commander, officer, Armed 
Forces of Ukraine. 
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У статті представлені дані щодо змін ефектив-
ності тренувального процесу кваліфікованих бігунів 
на середні дистанції під впливом незабороненого 
метаболітотропного препарату Агвантар. У зв’язку 
з його виразним нормалізуючим впливом на показ-
ники гематологічного гомеостазу, препарат під час 
застосування у передзмагальному мікроциклі пози-
тивно впливає на фізичну працездатність легкоат-
летів. Крім того встановлено, що у передзмагаль-
ному мікроциклі Агвантар покращує показники фун-
кціональної підготовленості, яка характеризує рі-
вень розвитку спеціальної витривалості бігунів.  

Ключові слова: бігуни на середні дистанції, 
фізична працездатність, функціональна підготов-
леність, метаболічний препарат Агвантар. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Роботу виконано як фрагмент 
наукової тематики Зведених планів НДР у сфері 
фізичної культури і спорту на 2015–2019 рр. МОН 
України у рамках теми «Технологія стимуляції  
фізичної працездатності та профілактики пере-
напруження серцево-судинної системи спортсме-
нів за допомогою нетоксичних ергогенних засобів», 
№ державної реєстрації 0116U002572. 

Постановка проблеми. Спортивний результат 
бігунів на середні дистанції переважно визначаєть-
ся рівнем функціональної підготовленості спорт-
сменів, яка, в свою чергу, значною мірою змінюєть-
ся залежно від побудови тренувального процесу на 
різних етапах підготовки, зокрема, в передзмагаль-
ному мікроциклі. На теперішній час існує достатньо 
консолідована думка, що рівень функціональної 
підготовленості прийнято оцінювати за такими важ-
ливими інтегральними показниками як максималь-
не споживання кисню, максимальний кисневий 
борг, максимальний вміст молочної кислоти у кро-
ві, які відображають потужність систем енергоза-
безпечення. Разом з тим, для оцінки адекватності 
побудови тренувального процесу потрібно врахо-
вувати також інші показники функціональних мож-

ливостей спортсменів, а саме: рухливість, стій-
кість, економічність, реалізацію, тощо [7‒9].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасна система спортивного тренування у спорті 
вищих досягнень викликає глибокі функціональні 
зміни діяльності всього організму спортсмена. Го-
ловною причиною цього є той факт, що для досяг-
нення високих спортивних результатів спортсмени 
протягом багатьох років занять виконують за об’є-
мом та інтенсивністю тренувальну роботу різної 
направленості [10‒12]. Її вплив призводить до під-
вищення працездатності спортсменів внаслідок 
досягнення певного рівня функціонування основ-
них для конкретного виду діяльності, лімітуючих 
зростання фізичної працездатності, систем організ-
му. Особливо яскраво це проявляється у циклічних 
видах спорту, спрямованих на розвиток витривало-
сті (зокрема, біг на середні дистанції), у яких функ-
ціональні можливості організму значною мірою 
обумовлюють спортивний результат. У бігунів, які 
спеціалізуються з бігу на середні дистанції, для 
оцінки рівня функціональної підготовленості перш 
за все враховують рівень потужності аеробної та 
анаеробної систем енергозабезпечення організму 
[8, 14]. 

Важливою складовою в структурі аеробної про-
дуктивності виступає потужність аеробних процесів 
енергозабезпечення, об’єктивним показником якої 
є максимальне споживання кисню (VO2max) [1]. Під-
вищення рівня VO2max під час тренувальних наван-
тажень зумовлене головним чином збільшенням 
максимального кровообігу та зростаючою щільніс-
тю капілярів у працюючих м’язах [15]. 

Досконале вивчення факторів, які впливають 
на розвиток спеціальної витривалості, відображає 
тільки одну із сторін тренувального процесу, що 
веде до підвищення рівня спортивної підготовле-
ності. Іншою важливою стороною вдосконалення 
системи спортивної підготовки, в якій закладені 
основні можливості підвищення її якості, дуже істот-
ним резервом залишається оптимізація системи  
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фармакологічного забезпечення, підтримки ефек-
тивного перебігу адаптаційних і відновних реакцій. 
У теперішній час тренувальні навантаження та від-
новні процедури розглядаються як дві нерозривні 
сторони єдиного складного процесу підготовки 
спортсменів. Використання засобів, дія яких спря-
мована на стимуляцію та відновлення працездат-
ності спортсмена, повинно враховувати функціо-
нальні зміни, виникаючі під дією тренувальних на-
вантажень в організмі, і сприяти швидкому віднов-
ленню гомеостазу [18]. 

Останнім часом у дослідників, що працюють 
над питаннями стимуляції фізичної працездатності 
спортсменів за допомогою позатренувальних засо-
бів різного походження, зростає інтерес до фарма-
кологічних засобів метаболічної дії. Їх перевага, 
порівняно з синтетичними лікарськими препарата-
ми, полягає в тому, що вони близькі або ідентичні 
біологічним субстратам, внаслідок чого менш ток-
сичні для організму, краще засвоюються, швидше 
вступають у метаболічні перетворення та мають 
порівняно низьку кількість побічних ефектів [13].  

Досить цікавим у даному аспекті є метаболітот-
ропний препарат "Агвантар" (у вигляді 20 % розчи-
ну для перорального застосування) на основі L-кар-
нітину, який залучаються до метаболічних реакцій 
забезпечення організму спортсмена енергією під 
час навантажень, що протікають в організмі під час 
фізичних навантажень з аеробним механізмом ене-
ргозабезпечення [2, 3]. У науковій літературі є чис-
ленні дані щодо інших засобів на основі L-карнітину 
[2‒4], але до цього часу препарат Агвантар у прак-
тиці підготовки спортсменів не використовувався, і 
зміни показників фізичної підготовленості в цьому 
аспекті залишаються не дослідженими. 

Мета дослідження – визначення особливос-
тей впливу застосування метаболічного препарату 
Агвантар на показники функціональної підготовле-
ності бігунів на середні дистанції. 

Методи та організація дослідження. В дослід-
женні взяли участь 33 спортсмени, що спеціалізу-
ються з бігу на середні дистанції. Середній вік 
спортсменів становив 20,2 ± 2,3 роки; спортивна 
кваліфікація: КМСУ – 11, I розряд – 22 спортсмени, 
стаж занять легкою атлетикою склав 4–6 років.  
Дослідження проведені в динаміці передзмагаль-
ного мікроциклу на спеціально-підготовчому етапі 
підготовчого періоду. Спортсменів методом випад-
кової вибірки було розподілено на 2 практично рів-
ноцінних за кількістю, віком і кваліфікацією групи. 
Агвантар учасники основної групи застосовували 
протягом 14 днів перорально тричі на добу по 10 мл 
за 30 хв до прийому їжі, що перевищує терапевтич-
ну дозу, але є некритичним для препаратів метабо-
літотропного характеру [2‒4]. Контрольна група 

спортсменів отримувала плацебо (3% розчин глю-
кози). З усіма учасниками дослідження підписували 
"Інформовану згоду", в якій коротко наведені дані 
щодо відсутності препарату у забороненому списку 
WADA, відповідальність учасників дослідження 
протягом використання лікарської субстанції. 

Обстеження учасників дослідження проводи-
лось до початку і по закінченні прийому препарату. 
Фізичну працездатність, переважно при аеробному 
енергозабезпеченні м’язової діяльності, що харак-
теризується показником PWC170, досліджували за 
методом велоергометрії. Аеробну продуктивність 
організму визначали відповідно значенням VO2max. 
[9]. Для проведення тесту PWC170 використовував-
ся велоергометр "KETTLER" (Німеччина). Сидіння 
велоергометра встановлювали на такому рівні, щоб 
у нижньому положенні педалі нога випробуваного 
була повністю випрямлена в колінному суглобі.  
Досліджуваному пропонувалося послідовно викона-
ти на велоергометрі 3 зростаючих за потужністю 
навантаження. Інтенсивність кожного етапу наван-
таження, не розділених інтервалами відпочинку, 
визначали при частоті педалювання 60 об·хв-1 
(тривалістю 3 хв кожне). За цей час навантаження 
зростало удвічі (після 3 та 6 хв після початку тесту-
вання). Частота серцевих скорочень (ЧСС) фіксува-
лася протягом всього дослідження. Потужність (N) 
першого навантаження становила один Вт·кг-1 маси 
тіла випробуваного, другого – 2 Вт·кг-1маси тіла та 
третього – 3 Вт·кг-1 маси тіла. По закінченні експе-
рименту вираховували величину PWC170 абс. і  
VO2max абс., [6]. Визначивши абсолютні значення по-
казників, знаходили їх відносні значення з розрахун-
ку на кг маси тіла випробуваного. PWC170 відн. обра-
ховували в кгм·хв-1·кг-1, а VO2max відн. – у м·хв-1·кг-1.  

Для статистичної обробки даних вираховували 

середнє арифметичне значення , середнє  

квадратичне відхилення (S), помилку репрезента-
тивності (m), моду (Мо), верхній квартиль (x(1)),  
нижній квартиль (x(2)). З метою порівняння вірогід-
ності розбіжностей використовували критерій Ст’ю-
дента (t), коли розподіл вибірки відповідав норма-
льному закону, що перевіряли за X2-критерієм  
Пірсона. Коли розподіл вибірки не відповідав нор-
мальному закону, використовували непараметрич-
ний критерій Мана-Уїтні. Рівень надійності задава-
ли Р = 95% (імовірність помилки 5 %, тобто рівень 
значущості р = 0,05). Математичну обробку даних 
проводили на персональному комп’ютері із викори-
станням програми "Statistica 6,0". 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Аналізуючи показники функціональної підготовле-
ності, що наведені в таблиці, слід відмітити на-
ступні особливості. Порівняння результатів дослід-

(х)
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жуваних показників у бігунів, які спеціалізуються з 
бігу на середні дистанції основної та контрольної 
груп, перед проведенням дослідження свідчать, що 
результати цих груп не відрізняються між собою, 
тобто вказують на рівноцінність двох вибірково 
сформованих груп (табл. ). 

Після прийому препарату Агвантар в основній 
групі у динаміці дослідження спостерігали вірогідно 
значущі зміни абсолютних показників PWC170 и 
VO2max. порівняно з даними контрольній групі 
спортсменів, які застосовували плацебо. Зокрема, 
після прийому Агвантару абсолютний показник 
PWC170 в основній групі зріс на 7,90 % (p<0,05), тоді 
як у контрольній групі цей параметр майже не змі-
нився. Якщо порівнювати відносні показники в ос-
новній та контрольній групах, можна відзначити, 
що існує тенденція до зростання в основній групі 
показників, що вивчались (p > 0,05). Абсолютний 
показник VO2max під впливом курсового використан-
ня Агвантару незначно, але достовірно, зріс, в той 
час як в контрольній групі залишився без змін. Що-
до відносного показнику, то в основній групі за цей 
період теж спостерігалася лише тенденція до його 
зростання (5,05 %, p > 0,05). В контрольній ці по-
казники залишилися практично без змін (табл.). 

На підставі цих даних можна вважати, що  
рівень аеробної продуктивності організму як до 
початку тренувань, так і протягом усього періоду 
дослідження в аеробному режимі енергозабезпе-
чення із застосуванням препарату, в середньому 
був "добрим".  

З нашої точки зору, отримані дані можна пояс-
нити позитивними змінами вмісту гемоглобіну та 
кількості еритроцитів, які є однією з основних ланок 
кисень-транспортуючої системи крові та характе-
ризують тенденції до покращання аеробної продук-
тивності при застосуванні комплексного препарату 
Агвантар, основною складовою якого є L-карнітин. 
Ця природна молекула володіє багатьма властиво-
стями, які можуть спричинити позитивний вплив на 
кровообіг та, відповідно, на транспорт кисню до пра-
цюючих м’язів атлета. Зокрема, як показали наші 
попередні дослідження, L-карнітин має антиок-

сидантні можливості, оскільки активує каталазу, 
один з найважливіших ферментів системи антиок-
сидантного захисту організму, що необхідно врахо-
вувати при визначенні дози препаратів на основі 
карнітину під час застосування в практиці спортив-
ної підготовки [16]. Крім того, L-карнітин виступає у 
ролі антигіпоксанту, гальмує адгезію тромбоцитів 
та володіє фібрінолітичною активністю, що покра-
щує кровообіг в мікросудинах, прискорює його  
швидкість і, тим самим, поліпшує транспорт кисню 
до працюючих м’язів. Те, що L-карнітин в організмі 
виступає як один з антагоністів простагландину Н2, 
можна розцінювати як участь в регуляції судинного 
тонусу, що теж має відношення до кисень-
транспортуючої функції крові [17]. В цілому багато-
бічна дія такої біологічно активної молекули як  
L-карнітин, її участь у різних ланках метаболічного 
забезпечення різнобічних функцій організму, що 
мають відношення до фізичних навантажень [5], 
дає підстави для використовування препарату  
Агвантар як компоненту схем фармакологічного 
забезпечення тренувального процесу бігунів на 
середні дистанції для покращання функціональної 
підготовленості  спортсменів 

Висновки 
1. У ході дослідження встановлено, що найбільш 

інформативними показниками функціональної 
підготовленості бігунів на середні дистанції є 
результати даних PWC170 та VO2max, які найбільш 
точно характеризують спеціальну працездат-
ність спортсменів. 

2. Під час аналізу динаміки показників функціона-
льної підготовленості було встановлено, що під 
впливом метаболічного препарату Агвантар спо-
стерігалася виразна тенденція до приросту пока-
зників аеробної продуктивності та фізичної пра-
цездатності.  
Перспективи подальших досліджень поляга-

ють у розширенні уявлень стосовно можливості 
використання показників функціональної підготов-
леності представників циклічних видів спорту для 
прогнозування змін спеціальної працездатності 
спортсменів, а також у пошуку напрямів впливу на 
неї для покращення ефективності тренувальної і 
змагальної діяльності. 

Таблиця - Функціональні показники бігунів на середні дистанції ( ± S) під впливом Агвантару х

Показники 
Групи спортсменів 

до початку прийому препа-
рату (n=33) 

контрольна по завершенні 
прийому препарату (n=16) 

основна по завершенні  
прийому препарату (n=17) 

PWC170 , кгм·хв-1 1223,57±72,94 1245,00±57,28 1320,23±56,65* 

PWC170, кгм·хв-1·кг-1 20,11±1,08 20,42±0,78 21,81±1,08 

VO2max абс., мл·хв-1 3320,19±46,12 3356,47±97,34 3480,22±23,52* 

VO2max відн., мл·хв-1·кг-1 55,05±2,81 55,77±2,31 57,83±2,20 

Примітка: * ‒ зміни достовірні порівняно з даними до початку прийому препарату (обробка за непараметричним 
критерєм Мана-Уїтні). 
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УДК 796.422.14:615.45:615.22:615.03 
ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕТРЕНИРОВОЧНОГО ВЛИЯНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 
Головащенко Р. В., Шарапа В. Г., Азаров О. В. 
Резюме. В статье представлены данные об изменениях эффективности тренировочного процесса 

квалифицированных бегунов на средние дистанции под влиянием незапрещенного метаболитотропного 
препарата Агвантар. В связи с его выраженным нормализующим влиянием на показатели гематологиче-
ского гомеостаза, препарат при применении в предсоревновательный микроцикл положительно влияет 
на физическую работоспособность легкоатлетов. Кроме того установлено, что в предсоревновательный 
микроцикл Агвантар улучшает показатели функциональной подготовленности, которая характеризует 
уровень развития специальной выносливости бегунов. 

Ключевые слова: бегуны на средние дистанции, физическая работоспособность, функциональная 
подготовленность, метаболический препарат Агвантар. 
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Possibilities of Nontraining Influence on Indicators of Functional Readiness  
of Medium Distance Runners  
Golovashchenko R. V., Sharapa V. G., Azarov O. V. 
Abstract. The sporting result of middle distance runners is predominantly determined by the level of  

functional fitness of athletes, which, in turn, varies considerably depending on the construction of the training 
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process at various stages of preparation, in particular, in the pre-race microcycle. At present, there is a suffi-
ciently consolidated view that the level of functional readiness is estimated by such important integral indicators 
as the maximum oxygen consumption, the maximum oxygen duty, the maximum content of lactic acid in the 
blood, which reflects the power of energy supply systems. However, in order to assess the adequacy of the con-
struction of the training process, it is also necessary to take into account other indicators of the athletes' func-
tional capabilities, namely: mobility, stability, profitability, and implementation. 

The modern system of training in sports of higher achievements causes profound functional changes in the 
activity of the entire body of the athlete. The main reason for this is the fact that in order to achieve high results, 
athletes for many years go in for trainings changing volume and intensity of training in different orientations. Its 
influence leads to an increase in the efficiency of athletes due to the achievement of a certain level of function-
ing basic for a particular type of activity, limiting the growth of physical capacity, systems of the organism. This is 
clearly seen in cyclic sports, aimed at endurance development (in particular, running on medium distances), in 
which the functional capabilities of the body to a large extent determine the sporting result. For assessing the 
level of functional preparedness of runners specializing on medium distances we should, first of all, take into 
account the level of power of aerobic and anaerobic systems of energy supply of the organism. An important 
component in the structure of aerobic productivity is the power of aerobic energy supply processes, the objec-
tive indicator of which is VO2max. 

Recently, researchers working on stimulating the physical performance of athletes with the help of nontrain-
ing means of different backgrounds, increase their interest in pharmacological means of metabolic action, in 
particular, on the basis of L-carnitine, which is involved in providing energy-generating processes during muscle 
activity. One of such modern medicines is Agvantar (in the form of a solution for oral application), the active sub-
stance of which is precisely L-carnitine. However, Agvantar has not been used in the training of athletes until 
now, and changes in the indicators of physical fitness in this aspect remain unexplored. 

In the study of the effectiveness of Agvantar's influence on the changes in the physical readiness of runners 
on average distances, 33 qualified (first-rate runners and candidates for the masters of sports of Ukraine) took 
part. These are athletes with an average age of 20.2 ± 2.3 years old in the dynamics of pre-anxiety microcycle. 
The athletes were divided by random sampling on 2 equal groups (16 persons), age and qualification of the 
group were the main. These athletes took the medicine for 14 days orally three times a day, 10 ml per 30 min-
utes prior to meals, and placebo control (3% glucose solution). Physical performance, mainly with aerobic power 
supply of muscle activity was studied by bicycle ergometry, focusing on changes in the indicator PWC170. The 
aerobic performance of the organism was determined according to the values of VO2max. 

The results of the studies have shown that Agvantar, in its course application, contributes to the develop-
ment of not very significant but credibly meaningful changes in absolute values of PWC170 and VO2max compared 
with the data of the control group athletes who used placebo. As for the relative values of PWC170 and VO2max, 
there was only a tendency to increase these parameters. 

The authors attribute changes in the functional readiness of medium distance runners under the influence of 
Agvantar with a known positive effect of L-carnitine on the parameters of the erythrocytic layer of blood and the 
corresponding improvement of its oxygen-transport function. The obtained data substantiate expediency of in-
clusion of a metabolic medicine Agvantar in schemes of athletes’ pharmacological support with mainly an aero-
bic mechanism of energy supply of muscular activity. 

Keywords: middle-distance runners, physical performance, functional preparedness, metabolic drug Ag-
vantar. 

Стаття надійшла 27.10.2017 р. 
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування 
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В процессе экспериментальных исследований 
установлено, что уровни кортизола в крови, фикси-
рованные у юношей в состоянии покоя до начала 
физических нагрузок на протяжении 90 дней, про-
являют неравномерную тенденцию к снижению во 
всех опытных группах, независимо от первона-
чального уровня физической подготовки участни-
ков. Средние объемы снижения содержания корти-
зола в крови колебались в пределах от 0,8 до 
32,7% по сравнению с первоначальными. В свою 
очередь результаты, фиксированные сразу после 
тренировочного занятия, демонстрируют разнона-
правленную динамику исследуемого показателя на 
всех этапах протекания эксперимента, даже среди 
начинающих спортсменов. Содержание кортизола 
в крови у представителей первой и второй групп 
демонстрирует тенденцию к снижению на 14,8% 
(р < 0,05), а у лиц третьей и четвертой групп, при 
наличии одинаковых программ тренировочных 
занятий – тенденцию к росту исследуемого гомона 
на 29,9% (р < 0,05). Установлено, что использова-
ние участниками экспериментальных исследований 
в процессе тренировочных занятий различных ре-
жимов физической нагрузки оказывает разноплано-
вое влияние на динамику содержания кортизола в 
крови, независимо от уровня тренированности, но 
при этом выход уровня данного гормона за преде-
лы физиологической нормы не наблюдался.  

Ключевые слова: кортизол, длительный  
тренировочный процесс, физические нагрузки, 
силовой фитнес.  

 
Связь работы с научными программами, 

планами, темами. Работа выполена в рамках пла-
новой научно-исследовательской работы факуль-
тета физического воспитания и спорта Черномор-
ского национального университету имени Петра 
Могилы «Разработка и реализация инновационных 
технологий и корекции функционального состоя-

ния человека при физических нагрузках в спорте и 
реабилитации», № гос. регистрации 0117U007145. 

Введение. Один из ключевых руководящих 
гормонов организма человека – кортизол – являет-
ся основным представителем группы глюкокорти-
коидов, секретируемых корковой зоной надпочеч-
ников. Кортизол является важным стимулятором 
метаболизма, выступая непосредственным регуля-
тором катаболизма белков, способствует быстро-
му высвобождению аминокислот [1]. Последние 
используются для восстановления собственных 
белков и для глюконеогенеза, что особенно важно 
для стабилизации энергообеспечения организма 
при физических нагрузках [7]. 

Несмотря на значительные объемы литератур-
ных данных о закономерностях изменений содер-
жания кортизола в крови человека при различных 
патологических состояниях, практически не осве-
щены вопросы регуляции содержания этого гормо-
на в условиях динамического изменения физиче-
ских нагрузок у клинически здоровых людей, в том 
числе у спортсменов разного уровня подготовки. 
То есть, практически открытыми остаются вопросы 
относительно детализации характера взаимосвя-
зей данного гормона с факторами тренировочного 
процесса. 

Отсутствие четкого понимания закономерно-
стей изменений содержания кортизола в крови 
спортсменов различной квалификации ограничи-
вает представление о специфике адаптационных 
реакций организма, исключая научное обоснова-
ние тренировочного процесса, особенно в силовых 
видах спорта. В прикладном плане особенно остро 
стоит вопрос оперативного контроля над безопас-
ными уровнями дозирования тренировочных на-
грузок для лиц, занимающихся атлетизмом с оздо-
ровительной направленностью. 

Целью исследования явилось установ- 
ление закономерностей изменения показателей  
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содержания кортизола в крови юношей 20–21 лет 
с различным уровнем подготовки в процессе дол-
говременных занятий силовым фитнесом. 

Материал, методы и организация исследо-
ваний. Для решения поставленных задач были 
выполнены комплексные исследования, которые 
проводились на базе физкультурно-оздоро-
вительного комплекса Черноморского националь-
ного университета имени Петра Могилы. В процес-
се исследований проведен лабораторный кон-
троль крови на содержание кортизола 80ти добро-
вольцам в возрасте 20–21 лет, из которых сфор-
мировали 4 исследовательских группы, отличаю-
щиеся по уровню первичной физической подготов-
ки и объемам предоставленных им физических 
нагрузок (табл.). Все участники, принимавшие уча-
стие в исследованиях, предварительно прошли 
полный медицинский осмотр и комплекс лабора-
торного контроля (9 показателей), по результатам 
которых не было медицинских противопоказаний к 
участию в эксперименте. 

Первая, вторая и третья группы сформирова-
ны из физически развитых юношей без опыта за-
нятий атлетизмом, данный контингент участников 
имел примерно одинаковый уровень первичной 
физической подготовки. Четвертая группа объеди-
няла спортсменов аналогичного возраста, которые 
имели трехлетний непрерывный тренировочный 
стаж занятий силовыми видами спорта. При фор-
мировании групп не предполагали подбор участни-
ков по принципу групп-аналогов, ориентировались 
на поиск общих закономерностей по типу свобод-
ной выборки [6]. 

Участников всех исследовательских групп под-
вергали тренировочным нагрузкам с различным 
объемом и интенсивностью выполняемой работы 
в течение трех мезоциклов с недельной струк-
турой микроциклов (2 занятия в неделю по  
30–32 минут каждое). Лабораторные исследования 
сыворотки крови на содержание кортизола прово-
дили четыре раза с интервалом в один месяц, каж-
дый раз было проведено два забора крови: до тре-
нировки - в состоянии покоя и сразу после оконча-
ния тренировочного занятия. Образцы крови из 
вены отбирала медсестра под контролем врача с 

соблюдением всех действующих норм стериль-
ности. Отобранные пробы крови нумеровали, со-
ставляли необходимое описание, сопроводитель-
ные документы и доставляли в клиническую лабо-
раторию. Проведенные исследования полностью 
соответствуют законодательству Украины и отве-
чают принципам Хельсинкской декларации прав 
человека, Конвенции Союза Европы относительно 
прав человека и биомедицины. От каждого челове-
ка получено письменное согласие на проведение 
исследования. 

Содержание кортизола в крови исследованы 
методом иммуноферментного анализа в условиях 
сертифицированной медицинской лаборатории 
«Valeo», г. Николаев.  

Материалы исследований подвергались стати-
стической обработке с использованием пакета 
программ «Статистика» в системе «Microsoft Excel-
2010», ориентируясь на физиологически допусти-
мую норму содержания кортизола в сыворотке 
крови здоровых юношей данного возраста в преде-
лах 150–660 нмоль / л [13]. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
Полученные первичные результаты лабораторного 
контроля содержания кортизола крови участников 
эксперимента были подвергнуты общестатистиче-
скому анализу, который включал в себя определе-
ние среднего арифметического, статистической 
погрешности, уровня достоверности. 

Получив статистические данные, детальному 
рассмотрению подвергали результаты по содержа-
нию кортизола крови участников исследования, 
образцы которой были взяты в состоянии покоя 
(перед началом тренировочного занятия), что от-
ражено графиками на рисунке 1. 

Графическое отображение результатов кон-
троля содержания кортизола на фоне регулярных 
занятий атлетизмом у участников исследований, 
фиксированное в состоянии покоя до физических 
нагрузок, демонстрирует неоднородную динамику 
показателей в разных группах. 

Динамика проявляет определенную зависи-
мость от программ тренировочных занятий,  
которые применены в отношении всех четырех 
исследуемых групп. Эти программы отличаются 

Таблица – Уровень показателей физической подготовки и объема тренировочной работы в группах участни-
ков исследования в начале эксперимента, n = 80 

Группы Возраст Стаж занятий 
фитнесом 

Уровень физической 
подготовки 

Индекс массы тела, 
у.е 

Объем тренировочной 
работы, кг 

Первая 20±0,02 отсутствует средний 23,80±0,51 10243,70±87,84 

Вторая 20±0,04 отсутствует средний 23,51±0,32 10226,33±88,22 

Третья 20±0,11 отсутствует средний 24,10±0,59 6293,00±130,53 

Четвертая 20±0,05 3 года высокий 26,49±0,47 9281,00±106,67 
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вариативностью компонентов тренировочной рабо-
ты, которая существенно повлияла на соответст-
вующую разницу показателей объема и интенсив-
ности физических нагрузок. 

В начале эксперимента среднегрупповые пока-
затели содержания кортизола в крови представи-
телей всех четырех групп находились в пределах 
физиологических возрастных норм, что свидетель-
ствует об удовлетворительном физическом со-
стоянии участников исследований. В дальнейшем, 
на протяжении трех месяцев исследований при 
контроле аналогичных показателей в покое (до 
тренировочного занятия), были зафиксированы 
определенные достоверные изменения содержа-
ния кортизола в крови участников третьей и чет-
вертой групп. В свою очередь, среднегрупповые 
показатели содержания кортизола в крови участ-
ников первых двух групп, фиксированные в тече-
ние эксперимента, демонстрируют отсутствие су-
щественных изменений. Максимальное снижение 
исследуемого показателя – на 37,8% (p <0,05), по 
сравнению с исходными данными, наблюдали у 
представителей четвертой группы. 

На протяжении первого месяца тренировок 
наблюдали четкую достоверную отрицательную 
динамику исследуемого показателя, но лишь для 
третьей и четвертой групп, в которых среднегруп-
повые объемы уменьшения содержания кортизола 

достигали от –7,9 до –18,5% (p <0,05 ). Аналогично 
фиксировались уменьшение изучаемого показате-
ля на –1,3% у представителей первой группы. У 
лиц второй группы на данном этапе эксперимента 
наблюдали положительные тенденции в динамике 
исследуемого показателя, среднегрупповые объе-
мы которого составляют +0,5%. 

На протяжении второго месяца занятий фикси-
ровалась дальнейшая негативная динамика уров-
ня кортизола у представителей всех четырех 
групп. При этом наиболее существенное уменьше-
ние содержания кортизола, на –15,0% (p < 0,05), 
демонстрируют представители четвертой группы 
(спортсмены). Соответствующая тенденция на-
блюдалась у лиц третьей группы, установлено 
достоверное уменьшение содержания кортизола 
на –5,4% (p < 0,05). 

Близкую динамику проявляют контролируемые 
показатели на протяжении третьего месяца трени-
ровок, объемы уменьшения составляют от –0,5% у 
лиц второй группы до –11,2% у спортсменов чет-
вертой группы. Такие различия свидетельствуют о 
том, что регулярные тренировки силовыми видами 
спорта сопровождаются развитием стойких адап-
тационных процессов, одним из существенных 
элементов которых является нормализация рабо-
ты эндокринной системы, что выражено в общем 
уменьшении содержания кортизола в крови. 

Рис.1 Динамика уровня кортизолу в крови исследуемых при четырехразовом контроле  
(в состоянии покоя до физических нагрузок) на протяжении 90 суток эксперименту, n=80 

Примечания: I этап – в начале эксперимента в состоянии покоя; II этап – после месяца тренировочных занятий; 
III этап – после двух месяцев тренировочных занятий; IV – в конце эксперимента (после трех месяцев тренировоч-
ных занятий 
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Анализ данных по результатам долговремен-
ного контроля содержания кортизола в крови уча-
стников эксперимента сразу после тренировочных 
занятий показывает значительные групповые раз-
личия динамики содержания исследуемого гормо-
на на разных этапах контроля (рис. 2). 

В течение трех месяцев исследований контро-
лируемый показатель демонстрирует тенденцию к 
уменьшению в первых двух опытных группах, по 
сравнению с исходными данными, на –15,6% 
(p < 0,05). У лиц третьей и четвертой групп наблю-
дали тенденцию к увеличению в динамике иссле-
дуемого показателя, среднегрупповые объемы 
которого составляют +29,9% (p < 0,05). 

В течение первого месяца тренировочных за-
нятий наблюдали разнонаправленную динамику 
уровня кортизола в крови участников всех иссле-
дуемых групп. Так, у представителей третьей и 
четвертой групп, которые применяли во время тре-
нировочного процесса похожие тренировочные 
программы занятий, фиксировали рост исследуе-
мого показателя в среднем на 10,9% (p < 0,05). В 
свою очередь, у лиц первой и второй групп уро-

вень кортизола в крови показывает тенденцию к 
существенному снижению (от 5,2 до 7,2%). 

Близкую динамику проявляют контролируемые 
показатели и на протяжении второго и третьего 
месяцев тренировок. При этом наиболее сущест-
венное уменьшение содержания кортизола в сред-
нем на –5,8% (p < 0,05) за месячный цикл трениро-
вок, демонстрируют представители второй группы. 
У лиц третьей и четвертой групп на данных этапах 
эксперимента наблюдали удержание положи-
тельных тенденций в динамике исследуемого пока-
зателя, средне-групповые объемы которого состав-
ляют от +5,1 до +11,8% за период месячного цикла 
занятий. 

Обобщенные результаты исследований позво-
лили получить новые данные для понимания зако-
номерностей реакций эндокринной системы чело-
века в условиях длительных занятий силовыми 
видами спорта. Низкий уровень информационного 
освещения этих вопросов связан с тем, что  
определение уровней и динамики кортизола пре-
имущественно выполнялись после применения 
непродолжительных тестовых серий физических 

Рис. 2 Динамика уровня кортизолу в крови исследуемых при четырехразовом контроле 
(после тренировочного занятия) на протяжении 90 суток эксперимента, n = 80 

Примечания: I этап – в начале эксперимента в состоянии покоя; II этап – после месяца тренировочных занятий;  
III этап – после двух месяцев тренировочных занятий; IV – в конце эксперимента (после трех месяцев тренировоч-
ных занятий) 
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нагрузок, объем и интенсивность которых не соот-
ветствовала реалиям тренировочного процесса в 
силовых видах спорта. 

Выводы 
1. Установлено, что у юношей 20–21 лет, не зани-

мающихся силовыми видами спорта, и у спорт-
сменов с трехлетним стажем занятий первичный 
уровень кортизола в состоянии покоя колеблет-
ся от 374,56 до 398,86 нмоль/л, что соответству-
ет средним уровням нормы (150–660 нмоль/л). 
Первичные среднегрупповые показатели содер-
жания кортизола в крови участников экспери-
ментальных исследований, фиксированные  
сразу после тренировочных нагрузок, достигают 
294,35 – 373,77 нмоль/л, что также не выходит 
за пределы нормы. 

2. Уровни кортизола, фиксированные у участников 
экспериментальных исследований в состоянии 
покоя, проявляют неравномерную тенденцию к 
снижению во всех опытных группах, независимо 
от первоначального уровня физической подго-
товки участников. Средние объемы уменьшения 
содержания кортизола в крови представителей 
первой группы почти не изменились (–0,8%), а у 
лиц второй группы наблюдали снижение на 8,9% 
(р < 0,05). У лиц третьей и четвертой групп при 
наличии одинаковых программ тренировочных 
занятий зафиксировано значительное снижение 

изучаемого показателя от 19,5 до 37,2%  
(р < 0,05) по сравнению с первоначальными. 

3. В процессе трехмесячных занятий силовыми 
видами спорта, уровни кортизола, фиксирован-
ные у участников экспериментальных исследо-
ваний сразу после тренировочного занятия, де-
монстрируют разнонаправленную динамику да-
же среди начинающих. Содержание кортизола в 
крови представителей первой и второй групп 
проявляет тенденцию к снижению на 14,8% (р < 
0,05), а у лиц третьей и четвертой групп при на-
личии одинаковых программ тренировочных 
занятий – тенденцию к росту на 29,9% (р < 0,05). 
Перспективы дальнейших исследований в 

данном направлении. Отсутствие данных в науч-
но-методической литературе по содержанию и 
характеру изменений количественных показателей 
содержания кортизола у юношей с разным уров-
нем физической подготовки не позволяет четко 
контролировать тренировочный процесс по содер-
жанию гормонов, удерживая тем самым угрозу 
дестабилизации эндокринной системы. Соответст-
венно, перспектива установления закономерно-
стей и раскрытие взаимосвязей между уровнем 
гормона кортизола и объемами тренировочных 
нагрузок предоставляет возможности для научно 
обоснованного планирования тренировочного про-
цесса в силовом фитнесе и других видах спорта. 
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УДК 796.015.62:577.175.5 
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ТРЕНУВАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
В СИЛОВОМУ ФІТНЕСІ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ БІОХІМІЧНОГО КОНТРОЛЮ 
СИРОВАТКИ КРОВІ СПОРТСМЕНІВ 
Дубачинський О. В., Славітяк О. С., Міненко O. В., Довгань А. В., Сокур Ю. В. 
Резюме. У процесі експериментальних досліджень встановлено, що рівні кортизолу в крові, фіксовані у 

юнаків в стані спокою до початку фізичних навантажень протягом 90 днів, виявляють нерівномірну тенден-
цію до зниження у всіх дослідних групах, незалежно від початкового рівня фізичної підготовки учасників. 
Так, середні обсяги зниження вмісту кортизолу в крові коливаються в межах від 0,8 до 32,7% в порівнянні з 
початковими. У свою чергу результати, фіксовані відразу після тренувального заняття, демонструють різно-
спрямовану динаміку досліджуваного показника на всіх етапах протікання експерименту, навіть серед 
спортсменів-початківців. Так, вміст кортизолу в крові у представників першої і другої груп демонструє тен-
денцію до зниження на 14,8% (р < 0,05), а у осіб третьої і четвертої груп, при наявності однакових програм 
тренувальних занять – тенденцію до зростання досліджуваного гомону на 29,9% (р < 0,05). Встановлено, 
що використання учасниками експериментальних досліджень в процесі тренувальних занять різних 
 режимів фізичного навантаження надає різноплановий вплив на динаміку вмісту кортизолу в крові незале-
жно від рівня тренованості, але при цьому вихід рівня даного гормону за межі фізіологічної норми не  
спостерігався. 

Ключові слова: кортизол, тривалий тренувальний процес, фізичні навантаження, силовий фітнес. 
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Training Load Parameters Optimization in Power Fitness Based  
on Analysis of Biochemical Serum Control in Athletes 
Dubachinsky O. V., Slavityak O. S., Minenko A.  
V., Dovgan A. V., Sokur Yu. V.  
Abstract. The article presents the results of studying the problem concerning the misunderstanding of the 

mechanisms for optimizing the training loads, as well as the patterns of changes in the cortisol content in blood 
of athletes of various qualifications. This limits the phenomenon of the special adaptation reactions of an organ-
ism, excluding the scientific substantiation of the training process, especially in power sports. 
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We enrolled 80 volunteers aged 20–2 in the process of laboratory blood testing. There were 4 research 
groups formed, different in terms of primary physical state level and the volumes of physical activity provided for 
them. 

During experimental studies it was found out that cortisol level in blood of the young men fixed in rest  
90 days before starting physical activity showed an uneven downward trend in all experimental groups, regard-
less of the initial level of fitness in participants. Thus, the average reduction in cortisol in the blood ranges from 
0.8 to 32.7% compared with the original.  

In turn, the results fixed immediately after the training session, demonstrated the multidirectional dynamics 
of the indicator under study at all stages of the experiment, even among beginners. For example, cortisol level 
of the first and second groups representatives showed the tendency to decrease by 14.8% (p < 0.05). The third 
and fourth groups representatives fixed a tendency to increase the test of the hymn by 29.9% (p < 0.05) within 
the same program of training sessions. So, the first two groups’ results contradicted the second two groups.  

It was also found out that using different exercise regimes with participants of the experimental research 
had many-sided effect in the process of training sessions. Moreover, the dynamics of cortisol in blood does not 
depend on the level of fitness. In this case we did not observe the hormone levels going beyond the physiologi-
cal limits. 

Keywords: cortisol, long training process, physical activity, power fitness. 
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У статті розглядаються особливості та структу-
ра технічної підготовки, залежність точності рухів 
від різних сенсорних функцій у спортсменів. Вивче-
но фактори, які впливають на ефективність трену-
вальної та змагальної діяльності спортсменів. Удо-
сконалення системи керування тренувальним про-
цесом забезпечується на основі об'єктивізації 
знань про структуру змагальної діяльності й підго-
товленості з обліком як загальних закономірностей 
становлення спортивної майстерності, так й індиві-
дуальних можливостей спортсменів.  

Ключові слова: механізм управління точнісни-
ми рухами, технічна підготовка, принцип системно-
го «квантування», змагальна діяльність, технічні дії. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота виконана за планом 
НДР кафедри здоров’я людини та фізичного вихо-
вання Державного вищого навчального закладу 
«Донбаський державний педагогічний університет» 
«Вивчення адаптаційних реакцій організму, що 
формуються під впливом різноманітних факторів 
природи та суспільства», № державної реєстрації 
0115U003314. 

Постановка проблеми. Високий рівень розви-
тку сучасного спорту вимагає ефективного вирі-
шення основних проблем удосконалення теорії й 
методів керування тренувальним процесом, раціо-
нального застосування сучасної технології підго-
товки спортсменів. 

Сьогодні удосконалення технічної майстернос-
ті розглядається як важлива складова спеціальної 
підготовки спортсменів високого рівня. Численні 
спроби зрозуміти й проаналізувати суть, закономір-
ності й перспективи розвитку подальших можливо-
стей людини, які пропонуються протягом тривалого 
часу фахівцями багатьох видів спорту, привели до 
формування цілої системи знань теорій спортивної 
техніки [8, 10, 13]. 

Мета роботи – теоретичний аналіз доступної 
літератури з проблеми вдосконалення технічної 

підготовки спортсменів в ігрових видах спорту,  
залежність точності рухів від різних сенсорних  
функцій. 

Методи дослідження: аналіз спеціальних  
літературних джерел, узагальнення передової 
спортивної практики, педагогічне спостереження.  

Результати дослідження та їх обговорення. 
Неухильно зростаючий рівень досягнень у сучасно-
му спорті, конкуренція в боротьбі за світову пер-
шість мають потребу в постійному удосконаленні 
системи спортивного тренування. 

Виходячи з позицій загальної теорії руху й ру-
хової активності, під спортивною технікою розумі-
ють систему рухових дій, засновану на раціональ-
ному використанні рухових можливостей організму 
людини, спрямовану на досягнення високих спор-
тивних результатів. З огляду на це, стає очевидно, 
що в її розвитку й удосконаленні мають домінуюче 
значення морфологічні й функціональні особливос-
ті людини, закономірності її взаємодії з фізичними 
факторами середовища, рухові завдання й умови 
виконання рухів у кожному конкретному виді спор-
ту [2, 8]. Виховання рухових якостей здійснюється 
в процесі занять фізичними вправами за спеціаль-
но розробленою методикою. При цьому слід знати 
особливості реакції організму спортсмена на фізич-
не навантаження, характер і швидкість процесів 
відновлювання [3, 4, 5]. 

Теорія функціональних систем дозволяє більш 
об'єктивно й інформативно досліджувати рухову 
діяльність спортсменів. Сформульований К. В. Су-
даковим [7] принцип системного «квантування» до-
зволяє всю тренувальну діяльність або навчально-
тренувальні заняття розділити на окремі дискретні 
відрізки – «кванти», які включають необхідну  
соціальну і біологічну потребу, що виникає на осно-
ві домінуючої мотивації. Застосування принципів 
системного «квантування» тренувального заняття 
дозволяє провести також аналітичне дослідження 
цілеспрямованої спеціальної рухової діяльності  
в реальних умовах спортивного тренування. Цей 
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метод дає можливість визначити «фізіологічну» 
ціну досягнення етапних і кінцевих тренувальних 
результатів і, тим самим, виявити «слабкі ланки» у 
досягненні кінцевого тренувального результату. 

Спираючись на цей принцип, нами було прове-
дено дослідження по визначенню механізмів 
управління точнісними рухами спортсменів. З ме-
тою встановлення залежності точності рухів від 
різних сенсорних функцій застосовувався метод 
множинної лінійної регресії, який дозволяє отрима-
ти аналітичну залежність між досліджуваними па-
раметрами. З накопичуванням стомлення в кінці 
заняття спостерігається зниження функціональної 
активності всіх сенсорних систем і їх окремих 
функцій. Виконання ігрових вправ відбувалося на 
фоні стомлення і постійного подразнення вестибу-
лярного апарату. 

Аналізуючи стан залежності точності рухів не-
обхідно відзначити, що кожна з досліджуваних сен-
сорних функцій обов'язково робить свій внесок в 
управління рухами, і змінюється протягом заняття і 
етапу підготовки спортсменів [6, 9]. 

Ведучим фізіологічним механізмом управління 
точнісними рухами являється їх термінова корекція 
на основі постійного обміну інформацією між м'яза-
ми і пусковими апаратами центральної нервової 
системи. Умовно існують три види координації  
рухів: нервова, м'язова і сенсорна. 

Спираючись на системний принцип управління, 
ми розглядали сенсорний механізм управління 
точнісними рухами спортсменів як взаємодію сен-
сорних систем і їх окремих функцій у забезпеченні 
необхідного кінцевого результату. Досягнення  
необхідного реаультату в спортивних іграх відбу-
вається завдяки кінцевому точнісному руховому 
акту. Інформація про його параметри надходить за 
допомогою зворотнього зв'язку через зовнішні сен-
сорні системи та внутрішні сенсорні канали. Ця 
сенсорна інформація про результат руху надхо-
дить до аферентного синтезу, де вона синтезуєть-
ся для прийняття рішення. Аферентний синтез  
поєднує в собі інформацію, що надходить як з зов-
нішньго, так і з внутрішнього каналів. Тобто тут 
відбуваеться доповнення головної інформації дру-
горядною, яка надходить від інших сенсорних сис-
тем. На основі інформації аферентного синтезу 
приймається рішення про вибір і визначення ступе-
ня активності сенсорних компонентів, які повинні 
забезпечити виконання необхідний рухових дій. У 
формуванні кінцевого рухового акту важлива роль 
належить сенсорним корекціям. Їх необхідність 
обумовлена постійно мінливими зовнішніми умова-
ми виконання довільних рухів. 

Результати досліджень залежності точності 
рухів від окремих сенсорних функцій показують, що 

кожна з досліджуваних сенсорним систем вносить 
свій внесок в управління точнісними рухами і змі-
нюється протягом заняття і стану підготовки відпо-
відно до інтенсивності фізичних навантажень. 

Фізіологічна сутність управління точнісними 
рухами полягає у злагодженій діяльності сенсор-
них систем при виконанні складних рухів. Правиль-
ність і точність рухів забезпечується руховою сен-
сорною системою. Вона має багато асоціативних 
зв'язків з корковими центрами інших сенсорних 
систем, що дозволяє здійснювати аналіз і контроль 
рухів за допомогою зорової, слухової, шкіряної сен-
сорних систем та вестибулярного апарату. Повтор-
не виконання спеціальних вправ підвищує коорди-
нованість міжцентральних сполучень і значення 
кінестезії у виконанні точнісних рухів [4, 5]. 

В аналізі окремих характеристик руху (темпу, 
тривалості окремих фаз) важливе значення має 
слухова сенсорна система. Наприклад, під час гри 
у баскетбол спортсмен орієнтується у просторі на 
основі звукових сигналів, які надходять при ударах 
м'яча об підлогу, або під час наближення суперни-
ка. З накопиченням стомлення головні сенсорні 
системи не посилають точну інформацію, і тому 
вона доповнюється іншими сенсорними система-
ми. Просторові параметри руху корегуються поро-
гом глибинного зору або взаємним розташуванням 
окремих ланок тіла. 

Точність кидків м'яча у кільце залежить від кі-
нестетичного досвіду, який набувається в процесі 
багаторазового виконання кидків, а також від точні-
сної оцінки зоровою системою відстані до кільця. 
Просторова оцінка відстані до предмета здійсню-
ється функцією глибинного зору. 

В управлінні рухами велику роль відіграють 
вестибулярні функції, які забезпечують центри: 
інформацією про переміщення окремих частин 
тіла, рівновагу. Вестибулярні центри знаходяться 
під прямим впливом мозочкових ядер. Мозочок 
регулює м'язовий тонус у відповідності до частоти і 
сили вихідних імпульсацій, які надходять від вести-
булярного і рухового апарату. 

Дослідженнями доведено, що на початку і в 
кінці тренувального збору точність рухів залежить 
від рівня чутливості і стійкості вестибулярної систе-
ми. Але ця залежність змінюється від інтенсивності 
навантаження і рівня тренованості. 

Таким чином, у формуванні кінцевого резуль-
тату руху головна роль належить сенсорним корек-
ціям. Напружена тренувальна діяльність здійсню-
ється на основі формування інтегрованої функціо-
нальної системи, яка включає специфічні виконавчі 
компоненти і неспецифічні функції забезпечення. 

Висновки. Позитивний ефект застосування 
спеціальних вправ в процесі тренувальних занять 
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супроводжувався об'єктивними змінами: з підви-
щенням інтенсивності тренувальних навантажень – 
підвищувалась точність рухів, точність інформації, 
яку сприймали і надсилали до центрів управління 
сенсорні системи у кожному тренувальному 
«кванті», завдяки синхронізації сенсорних парамет-
рів по відношенню до результатів точності рухової 
діяльності. 

Перспективи подальших досліджень. В  
подальшому планується провести обстеження  
основних техніко-тактичних дій у спортсменів-
баскетболістів різної кваліфікації і, на основі біоме-
ханічного аналізу, синтезу та моделювання, визна-
чити найбільш раціональні способи їх виконання, а 
також створити програми по вдосконаленню даних 
дій. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ  
С ПОМОЩЬЮ УПРАВЛЕНИЯ ТОЧНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ 
Клименко Ю. С. 
Резюме. В статье рассматриваются особенности и структура технической подготовки, зависимость 

точности движений от различных сенсорных функций у спортсменов. Изучены факторы, влияющие на 
эффективность тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов. Совершенствование 
управления тренировочным процессом обеспечивается на основе объективизации знаний о структуре 
соревновательной деятельности и подготовленности с учетом, как общих закономерностей становления 
спортивного мастерства, так и индивидуальных возможностей спортсменов. 
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Theoretical Basis for the Formation of Technical Training  
of Athletes with the Help of Precise Movements Control 
Klimenko Yu. S. 
Abstract. The high level of modern sport development requires the effective decision of basic problems of 

perfection in theory and methods of training process control, rational application of modern technology of prepa-
ration of sportsmen. 

Today perfection of technical mastery is examined as an important component part of the special prepara-
tion of high level sportsmen. Numerous attempts to understand and analyze the essence, conformities to law 
and prospects of development of a person’s further abilities, that is offered during great while by the specialists 
of many types of sport, led to forming the whole system of knowledge in theories of sport techniques. 

The purpose of the article is the theoretical analysis of literature concerning perfection of technical prepara-
tion of playing sport athletes, interdependence between preciseness of movements and different sensory func-
tions. 

Steadily growing level of achievements in modern sport competitions in particular world championship bring 
the requirement for permanent perfection in sport training. 

The theory of the functional systems allows more objectively investigate motives of athletes’ activity. The 
principle of «quantum» system allows to divide all training activity or educational-training employments into 
separate discrete segments – «quanta», that include a necessary social and biological necessity that arises up 
on the basis of dominant motivation. Application of principles of «quantum» system to training employment also 
allows undertaking an analytical study of the purposeful special motive activity in the real terms of the sport 
training. This method gives an opportunity to define the «physiology» cost of stage achievement and eventual 
training scores and, at the same time, to educe «weak links» in the achievement of training end-point. 

Analyzing the state of interdependence of motion preciseness and sensory function it is necessary to mark 
that each of the investigated sensory functions necessarily participates in management motions and changes 
during training and preparation stage of sportsmen. 

The physiology mechanism of motions management in high qualification athletes is urgently corrected on 
the basis of permanent exchange of information between muscles and starting vehicles of central nervous sys-
tem. There are three types of motion coordination: nervous, muscular and sensory. 

The research results of interdependence between motion preciseness and sensory systems show that each 
of the investigated sensory systems brings its part into precise movement management and their changes dur-
ing training and preparation in accordance with the intensity of physical activities. 

It was also proved that at the beginning and at the end of training the preciseness of movements depends 
on the level of sensitiveness and firmness of the vestibular system. But this dependence changes with intensity 
of loading and the level of training. 

Thus, the leading role in forming movements’ preciseness belongs to the sensory systems. Forming the 
integrated functional system includes specific executive components and heterospecific functions. 

It is important to mark, that the positive effect of application of the special exercises in the process of train-
ing was accompanied by objective changes: increasing the training loading intensity for preciseness of move-
ments; exactness of information perceived and sent to the centers of sensory system management in every 
«quantum» training; improving movements preciseness due to synchronization of sensory parameters con-
nected with motive activity. 

Keywords: precise movement control mechanism, technical preparation, principle of "quantum" system, 
competitive activity, technical actions. 
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Досліджувався зв’язок між психофізіологічним 
станом та різними стилями ведення поєдинку у 
кваліфікованих боксерів. Обстежено 22 боксери 
високої кваліфікації (КМС та МС України) віком  
18–23 роки. Психофізіологічний стан досліджував-
ся за тестом Люшера та тестом «встановлення 
закономірностей». 

Результати свідчать про наявність зв'язку між 
психофізіологічним станом та різними стилями 
ведення поєдинку у кваліфікованих боксерів.  
Атакуючий стиль ведення поєдинку у боксерів су-
проводжується наявністю високого рівня працез-
датності, зниженням стомленості та тривоги. Вияв-
лено зниження автономності та зростання гетеро-
номності у структурі психофізіологічного стану бок-
серів із атакуючим стилем ведення поєдинку, що 
вказує на наявність компромісу та запобігання зов-
нішніх невдач. Боксери з атакуючим стилем веден-
ня поєдинку характеризуються високими значення 
швидкості та переробки інформації. Зростання 
швидкісних характеристик у боксерів пов’язано із 
погіршанням когнітивних функцій: ефективності та 
продуктивності переробки інформації.  

Ключові слова: психофізіологічний стан,  
боксери, стиль ведення поєдинку. 

 
Зв'язок з науковими планами, роботами, 

темами. Дослідження проведенo згідно Зведеного 
плану науково-дослідних робіт у сфері фізичної 
культури і спорту на 2011–2015 рр. теми 2.23 «Пре-
вентивні програми нейропсихофізіологічної підтри-
мки спортсменів високої кваліфікації на заключних 
етапах багаторічної підготовки», № державної 
реєстрації 0111U001730. 

Вступ. Розвиток боксу, як олімпійського виду 
спорту, пов’язано із необхідністю демонстрації  
таких якостей, як високого рівня стресостійкості, 
координаційних та фізичних характеристик, швид-
кісно-силових якостей [1, 2]. 

Особливо важливим чинником у сучасному 
боксі є спроможність спортсмена приймати опти-

мальні та адекватні рішення в умовах двобою. 
Психічні процеси, які приймають участь у прогнозі 
та аналізі ситуації, що виникає на рингу пов’язані із 
когнітивними функціями [3, 4].  

На сучасному етап розвитку боксу актуальним 
є визначення індивідуального стилю ведення поє-
динку [5, 6]. Серед видатних боксерів є атлети, що 
відрізняються великою силовою манерою ведення 
поєдинку. Їх відрізняє велика сила удару, прагнен-
ня до силового придушення противнику «силовий» 
стиль). Деякі боксери ведуть поєдинок, постійно 
варіюючи свої дії, завдають ударів в найнесподіва-
ніші моменти («ігровий» стиль). Є боксери, які 
«вимотують» суперника високим темпом протягом 
багатьох раундів, і перемагають, коли противник 
вже не в змозі витримувати нав'язаний темп. Це 
контратакуючі «темповики». Найбільш вдалим  
варіантом є здатність поєднувати різні стилі, і в 
різних боях показувати різні манери ведення  
поєдинку [7]. Найбільш характерні риси рухів 
спортсменів залишаються незмінними, що і дає 
підставу говорити про переважне стилі. Однак, для 
підвищення ефективності підготовки боксерів  
визначення схильностей спортсменів до певного 
стилю ведення поєдинку має велике значення на 
всіх етапах підготовки [7, 8]. 

Аналіз наукової літератури свідчить про недо-
статність вивчення проблеми, пов’язаної із психо-
логічним станом та проявом когнітивних функцій у 
боксерів. Адже стан психологічних, індивідуально-
типологічних властивостей пов’язано із стилями 
ведення боксерського поєдинку [9, 10]. 

Мета роботи полягала у вивченні зв’язку між 
психофізіологічним станом та різними стилями 
ведення поєдинку у кваліфікованих боксерів.  

Матеріали та методи дослідження. У дослі-
дженнях приймали участь 22 боксерів високої ква-
ліфікації (КМС та МС України) віком 18–23 роки.  

Обстеження здійснювалось за допомогою апа-
ратно-програмного психодіагностичного комплексу 
«Мультипсихометр-05». Психофізіологічний стан 
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досліджувався за 8-кольоровим вариантом тесту 
кольорових виборів Люшера в модифікації Л. Соб-
чик (метод парних порівнянь). Визначались показ-
ники працездатності, втоми, тревоги, ексцентрич-
ність, концентричність, вегетативний коефіцієнт, 
гетерономність, автономність.  

Однією з складових психофізіологічного стану 
вивчалися когнітивні функції, зокрема, увага, 
сприйняття та мислення, за тестом «встановлення 
закономірностей». Оцінювались швидкість та точ-
ності встановленного слова, закодованого знако-
вою послідовністю. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Для оцінки психофізіологічного стану усіх боксерів 
було розподілено на дві групи за стилем введення 
бою. За опитування виявлено два основних напря-
ми за стилем: атакуючий та захисний.  

У групу спорсменів із атакуючим стилем веден-
ня поєдинку увійшло 10 осіб, у групу спорстменів  
із захисним стилем ведення поєдинку увійшло 
12 осіб. 

В табл. 1 представлено результати тесту Лю-
шера у боксерів із різним стилем ведення поєдинку 

Аналіз результатів, представлених у табл. 1, 
свідчить про наявність різниці за де-якими показни-

ками за кольоровим тестом Люшера. Показник пра-
цездатності має тенденцію до збільшення значень 
у боксерів із атакуючим стилем ведення поєдинку. 
Також виявлено достовірно вищі значення гетеро-
номності у боксерів із атакуючим стилем ведення 
поєдинку.  

Отриманий результат відображає факт наявно-
сті, з одного боку вищого рівня працездатності у 
боксерів із атакуючим стилем ведення поєдинку, 
порівняно із боксерами із захисним стилем, а з 
другого – наявність залежності від зовнішніх впли-
вів, компромістність. Це підтверджується недосто-
вірно нижчими значеннями показнику автономності 
у боксерів із атакуючим стилем ведення поєдинку 
(табл. 1). Однак це компенсується зниженими по-
казниками стомлення, тривоги та вегетативного 
коефіцієнту (табл. 1). 

Таким чином, у боксерів, які дають перевагу 
атакуючому стилю в умовах поєдинку виявляється 
більш високі рівні працездатності, спостерігається 
зниження стомленості, тривоги та залежності від 
стану вегетативних функцій.  

Однак, наявність зниженої автономності та 
зростання гетерономності у структурі психофізіоло-
гічного стану боксерів, які мають атакуючий стиль 
ведення поєдинку вказує на компромістність та 
запобігання зовнішніх невдач. Можна зазначити 
наявність компенсаторних характер для формуван-
ня психологічного стану в умовах змагальної діяль-
ності. 

У табл. 2 представлено значення показників 
тесту «встановлення закономірностей» у боксерів 
із різним стилем ведення поєдинку.  

Аналіз табл. 2 засвідчив боксери захисного та 
аткуючого стилю ведення поєдинку відрізняються 
за показниками продутивності та ефективності 
встановлення цілісного об’єкту. При цьому у боксе-
рів із атакуючим стилем ведення поєдинку продук-
тивність та ефективність нижча, ніж у боксерів із 
захисним стилем ведення поєдику (табл. 2). Однак 
за показниками швидкості та точності, боксери з 
атакуючим стилем ведення поєдинку мають більшу 
швидкість (меншу тривалість часу реакції) та точ-
ність (знижену кількість помилкових реакцій). 

Таким чином, боксери з атакуючим стилем  
ведення поєдинку характеризуються високими  
значення швидкості та переробки інформації.  
Однак, зростання швидкісних характеристик у бок-
серів пов’язано із погіршанням когнітивних функ-
цій: ефективності та продуктивності переробки  
інформації. Отриманий результат узгоджується із 
нашим попередніми дослідженнями, які показали 
антагоністичний характер зв’язків між швидкісними 
показникми нейродинамічних функцій та когнітив-
ними характеристиками [11].  

Таблиця 1 – Середні значення показників цифрового 
тесту Люшера у боксерів із різним стилем ведення 
поєдинку ( ±S, n=22) x

Показники 
Стиль ведення поєдинку 

Атакуючий (n=10) Захисний (n=12) 

Працездатність 10,90±0,76 9,16±0,60* 

Стомленість 2,00±0,81 2,66±0,74 

Тривога 1,00±0,51 2,25±0,52 

Ексцентричність 8,50±0,96 7,91±0,86 

Концентричність 9,00±0,84 8,41±0,71 

Вегетативний  
коефіцієнт 14,30±1,68 16,50±1,09 

Гетерономність 7,90±0,60 6,00±0,42* 

Автономність 9,60±0,45 10,33±0,43 

Примітка: * – p<0,05, порівняно із групою спортсменів 
атакуючого стилю. 

Таблиця 2 – Середні значення показників тесту 
«встановлення закономірностей» у боксерів із різним 
стилем ведення поєдинку ( ±S, n=22) x

Показники 
Стиль ведення поєдинку 

Атакуючий Захисний 

Продуктивність 16,70+0,66 20,41+0,84* 

Швидкість, с 3,93+0,07 4,75+0,04* 

Точність 0,77+0,04 0,83+0,03* 

Ефективність 48,60+5,23 66,75+5,32* 

Примітка: * – p < 0,05, порівняно із групою спортсменів 
атакуючого стилю. 
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Висновки 
1. Встановлено зв'язок між психофізіологічним ста-

ном та різними стилями ведення поєдинку у ква-
ліфікованих боксерів. Атакуючий стиль ведення 
поєдинку у боксерів супроводжується наявністю 
високого рівня працездатності, зниженням стом-
леності та тривоги.  

2. Виявлено зниження автономності та зростання 
гетерономності у структурі психофізіологічного 
стану боксерів із атакуючим стилем ведення 
поєдинку, що вказує на наявність компромісність 
та запобігання зовнішніх невдач.  

3. Боксери з атакуючим стилем ведення поєдинку 
характеризуються високими значення швидкості 
та переробки інформації.  

4. Зростання швидкісних характеристик у боксерів 
пов’язано із погіршанням когнітивних функцій: 
ефективності та продуктивності переробки ін-
формації.  
Перспективи подальших досліджень. В по-

дальшому планується впровадження результатів 
дослідження у підготовку кваліфікованих боксерів, 
з метою удосконалення тренувального процесу. 
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УДК 612.017.2+612.273.+612.766.1:796 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ У БОКСЕРОВ  
С РАЗЛИЧНЫМ СТИЛЕМ ВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКА  
Коробейников Г. В., Аксютин В. В., Коробейникова Л. Г.,  
Чернозуб А. А., Вольский Д. С. 
Резюме. Исследовалась связь между психофизиологическим состоянием и различными стилями 

ведения поединка у квалифицированных боксеров. Обследовано 22 боксера высокой квалификации 
(КМС и МС Украины) возраста 18–23 лет. Психофизиологическое состояние исследовалось по тесту Лю-
шера и тесту «установление закономерностей». 

Результаты свидетельствуют о наявности связей между психофизиологическими состояниями и раз-
личными стилями ведения поединка у квалифицированных боксеров. Атакующий стиль ведения поедин-
ка у боксеров сопровождается наличием высокого уровня работоспособности, снижением утомления и 
тревоги. Выявлено снижение автономности и рост гетерономности в структуре психофизиологического 
состояния у боксеров с атакующим стилем ведения поединка, что указывает на наличие компромисности 
и избегания внешних неудач. Боксеры з атакующим стилем ведения поединка характеризуются высоки-
ми значениями скорости переработки информации. Рост скоростных характеристик у боксеров связано с 
ухудшением когнитивных функций: эффективности и продуктивности переработки информации.  

Ключевые слова: психофизиологическое состояние, боксеры, стиль ведения поединка. 
 

UDC 612.017.2+612.273.+612.766.1:796 
Psychophysilogical States of Boxers with Different Fighting Styles  
Korobeynikov G. V., Aksutin V. V., Korobeynikova L. G.,   
ChernozubA. A., Volskiy D. S. 
Abstract. On the modern stage of boxing development the biggest interest is paid to individual fighting 

style. For increasing the efficacy of boxers’ training we determined athletes’ inclinations to style of match is more 
and valued them on stage of training. The scientific literature analysis showed insufficiency of data about the 
individual fighting style in boxing. 

It is commonly known that the states of psychological and individual-typological characteristics are related 
with fighting style in boxing. 

The purpose of the study is to find links between psychophysiological states and different fighting styles in 
qualified boxers. 

Methods and materials. We studied of 22 elite boxers (masters and candidates to masters of Ukraine) aged 
18–22. The psychophysiological states studied by 8 color variant of the Lüscher color test modified by 
L. Sobchic (method of paired comparisons). The parameters of capability, fatigue, anxiety, eccentricity, concen-
tricity, vegetative coefficient, heteronomy, autonomy were studied. We also studied attention, perception and 
thinking as parts of psychophysiological states. For this purpose we used «the establishment of regularities» 
test where we defined and estimated the speed and accuracy of word establishment. 

Results and their discussion. The results showed about links between psychophysiological states and differ-
ent fighting styles in qualified boxers. The attack fighting style in boxers corresponds with a high level of capabil-
ity, low fatigue and anxiety. The low parameters of autonomy and increasing of heteronomy in structure of psy-
chophysiological states indicate presence of compromise and the external failures prevention. Boxers with at-
tacking fighting style are characterized by high speed of information processing. The growth of speed character-
istics in boxers is due to the deterioration of cognitive functions: the efficiency of thinking and the efficiency of 
information processing. 

Keywords: features of perception and information processing, boxers with different style of match, the 
Lüscher color test.  
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Досліджувались зв 'язок індивідуально-
типологічних властивостей нервової системи у 
юних танцюристів із спортивною успішністю. Було 
обстежено 32 кваліфікованих спортсмена віком  
15–16 років. Виявлено, що висока працездатність 
та знижений рівень тривоги у танцюристів із більш 
високми рівнем успішності супроводжується зрос-
танням активації симпатоадреналової системи 
внаслідок мобілізації адаптаційних ресурсів орга-
нізму. Наявність високої рухливості нервових про-
цесів та зростання швидкості сприйняття і пере-
робки інформації в умовах психоемоційного напру-
ження є запорукою успішності у спортивних танцях. 
Доведено, що успішність у спортивних танцях має 
зв’язок із балансом нервових процесах, що сприяє 
більш досконалої організації відтворення психомо-
торних навиків та обумовлено наявністю зосере-
дженості при виконанні моторних навиків, із одно-
часним зниженням лабільності нервових процесів. 

Ключові слова: індивідуально-типологічні вла-
стивості, юні танцюристи, успішність у спортивних 
танцях. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження проведені згідно 
Зведеного плану науково-дослідних робіт у сфері 
фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр. теми 
2.23 «Превентивні програми нейропсихофізіологіч-
ної підтримки спортсменів високої кваліфікації на 
заключних етапах багаторічної підготовки», № дер-
жавної реєстрації 0111U001730. 

Вступ. У творчих видах спорту, якими є і спор-
тивні танці успішність змагальної діяльності в бага-
тьох випадках залежить від індивідуально-
типологічних властивостей вищої нервової діяль-
ності, які з є генетично детерміновані, але знахо-
диться у зв’язку із функціональним станом організ-
му спортсмена. Тому, вивчення індивідуально-
типологічних характеристику юних спортсменів дає 
можливість визначити реальний функціональний 

стан нервової системи [1, 2, 3]. Індивідуально-
типологічні властивості вищої нервової діяльності 
людини відображають концепцію Павлова І. П. про 
вроджені характеристики, що визначають функціо-
нування нервової системи організму: сила, врівно-
важеність та рухливість нервових процесів [4]. 

Прояв індивідуально-типологічних властивос-
тей нервової системи відображає можливості 
спортсменів витримувати значні фізичні, психоло-
гічні, інтелектуальні, вольові та емоційні наванта-
ження, зумовлені особливостями спортивної діяль-
ності, без наслідків для стану здоров'я [5, 6, 7, 8]. 

Спортивні танці характеризуються рівнем проя-
ву індивідуально-типологічних властивостей в про-
цесі танцювальної діяльності. Адже, спортсмен по-
винен проявити на паркеті максимум своїх можли-
востей – швидкісні, координаційні та хореографічні. 

Будь яка спортивна діяльність має елементи 
екстремальної діяльності, що виконується на межі 
людських зусиль для досягнення максимального 
результату. Більшість авторів вважає, що інди-
відуально-типологічні властивості вищої нервової 
діяльності є невід'ємними компонентами її структу-
ри і визначають ефективне функціонування всіх 
систем організму і психіки [9, 10, 11, 12, 13]. Не 
виникає сумніву, що саме стан індивідуально-
типологічних властивостей у танцюристів обумов-
лює успішність спортивної діяльності. 

В той же час, практично відсутні роботи, прис-
вячені зв'язку між індивідуально-типологічними 
властивостями вищої нервової діяльності та рів-
нем успішності в спортивних танцях. 

Ми передбачаємо, що індивідуально-типоло-
гічні властивості нервової системи мають зв'язок із 
ефективністю спортивної діяльності у спортивних 
танцях. 

Мета дослідження – визначити особливості 
зв’язку між індивідуально-типологічними властиво-
стями нервової системи та рівнем успішності у 
юних танцюристів. 
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Матеріали і методи дослідження. Для вияв-
лення рівня успішності серед обстежених танцюри-
стів було проведено тестування за п’ятьма спеціа-
льними вправами, що визначають рівень засвоєн-
ня спеціальних навиків на технічну майстерність та 
хореографічну підготовку: 

1. Темп і основний ритм («музикальність» – 
оцінка музикальності виконання в межах кожного 
такту). Танцювання в такт означає, що крок завер-
шується за точно відтвореним рахунком. Дотри-
мання основного ритму означає, що крок робиться 
протягом часу, відведеного для цього (наприклад: 
повільно або швидко) і дотримується відповідність 
між швидкими і повільними кроками. 

2. Лінії корпусу (правильні елегантні лінії пари, 
які відповідають характеру стилізованого конкурс-
ного танцю). Суддя оцінює правильність: лінії 
рук, лінії спини, лінії плечей, лінії стегон 
(положення тазу), лінії ніг, лінії голови і шиї, лівої і 
правої бокової лінії. Оцінки по кожній з ліній рівно-
значні. 

3. Рух («динаміка» – злите виконання фігур, 
рух, що відповідає характеру танцю, який викону-
ється). Суддя повинен визначити: чи здійснюється 
рух відповідно до характеру танцю, оцінити підйо-
ми й опускання, свінг і рівновагу пари (баланс). 
Надмірний свінг виправдує підвищення оцінки  
лише якщо рухи контролюються і при цьому дотри-
мується рівновага. У латиноамериканських танцях 
необхідно оцінити пластику роботи корпусу, харак-
терну для кожного танцю. 

4. Робота стопи («техніка» – точне виконання 
фігур: напрямок руху ніг стосовно корпусу в різних 
позиціях, робота стопи). Суддя повинен визначити: 
правильність роботи всієї площини стопи, носка і 
п’ятки, поз і рухів, закритість позиції стоп, а також 
виразність і контроль руху ніг. 

5. Презентація (артистичність, відображення 
характеру кожного танцю, поведінка на паркеті). 

Для оцінки стану нервової системи було вико-
ристано восьмикольоровий тест Люшера [14]. 

Для дослідження індивідуально-типологічних 
властивостей застосовувались наступні методи 
дослідження: функціональна рухливість та баланс 
нервових процесів, час простої зорово-моторної 
реакції та теппінг-тест. Всі методики є складовими 
комп’ютерної психодіагностичної системи «Мульти-
психометр - 05» [15]. 

У дослідженні прийняли участь 32 кваліфікова-
них спортсменів, які займаються спортивним  
танцями, віком 15-16 років. Кожний спортсмен був 
оцінений за п’яти представленим критеріям успіш-
ності (по десятибальній системі за кожний крите-
рій). Усі спортсмени були розподілені на дві групи: 
більш та менш успішні. 

Перша група – танцівників із вищим рівнем ус-
пішності за спеціальними тестами – 12 осіб 
(>71 балів), друга група – менш успішні за спеціа-
льними тестами – 20 осіб(< 70 балів). 

Обробку отриманих результатів проводили з 
використанням комп’ютерних пакетів прикладних 
програм MS Excel та «Statistica 6.0». Оскільки по-
казники, які аналізувалися, не підлягали закону 
нормального розподілу, то для визначення статис-
тичної значущої різниці між вибірками використову-
вали критерій знакових рангових сум Вілкоксона. 
Для демонстрації розподілу даних був задіяний 
інтерквартильний розмах, що вказував на першу 
(25% персентиль) та третю квартиль (75%) [16, 17]. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
У табл. 1 представлено результати кольорового 
тесту Люшера у танцівників із різним рівнем спор-
тивної успішності. 

Результати дослідження представлених в 
табл. 1 свідчать про достовірно нижчі значення 
працездатності у групі менш успішних танцівників у 
танцівників із різним рівнем спортивної успішності. 

Наявність більш достовірного значення показ-
нику тривоги у танцівників із зниженим рівнем 
успішності вказує на процес зростання стресового 
стану, як наслідок зниження рівня загальної праце-
здатності (табл. 1). 

За показником вегетативного коефіцієнту вияв-
ляються достовірно вищі значення у танцівників із 
вищим рівнем успіху, порівняно із іншою групою 
спортсменів (табл. 1). Отриманий факт відображає 
наявність більшої активації симпатоадреналової сис-
теми у танцівників із зростанням рівня успішності. 

Таким чином, висока працездатність та зниже-
ний рівень тривоги у танцівників із вищим рівнем 
успішності супроводжується зростанням активації 
симпатоадреналової системи внаслідок мобілізації 
адаптаційних ресурсів організму. 

Таблиця 1 – Результати тесту Люшера у танцівників 
із різним рівнем спортивної успішності (медіана, 
верхній та нижній квартилі) 

Показники 
Більш успішні 
танцівники  

(n = 12) 

Менш успішні 
танцівники 

(n = 20) 

Працездатність, 
ум.од. 

12,00 
11,00;14,00 

7,50* 
6,50; 10,00 

Втома, ум.од. 1,50 
1,00; 2,00 

3,00 
2,00; 4,00 

Тривога, ум.од. 0,5 
0;1,00 

2,00* 
1,00; 4,00 

Вегетативний коефі-
цієнт, ум.од. 

16,00 
9,00; 17,00 

10,50* 
5,00; 15,00 

Примітка: * – p<0,05, порівняно із групою більш успіш-
них танцівників. 
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В табл. 2 представлено середні значення  
показників за тестом «функціональної рухливості 
нервових процесів» у танцівників із різним рівнем 
спортивної успішності. 

Аналіз результатів, представлених в табл. 2, 
вказує на відсутність достовірних відмінностей між 
показниками динамічності та пропускної здатності 
зорового аналізатору в тесті на швидкість перероб-
ки складної зорово-моторної реакції. 

За показником граничного часу переробки 
інформації спостерігаються достовірні відмінності. 
Наявність нижчих значень граничного часу пере-
робки інформації у успішних танцівників вказує на 
кращий рівень функціональної рухливості нервових 
процесів. 

Таким чином, наявність високої рухливості нер-
вових процесів є запорукою успішності у спортив-
них танцях. 

В табл. 3 представлено значення показників 
латентного часу простої зорово-моторної реакції у 
танцівників із різним рівнем спортивної успішності. 

Згідно отриманих результатів у успішних танці-
вників виявляється менші абсолютні значення  
латентного часу простої зорово-моторної реакції та 

достовірно більші значення показнику стабільності 
реакції (табл. 3). 

Отриманий факт говорить про вищу швидкість 
сприйняття та переробки зорової інформації у 
успішних танцівників порівняно із іншою групою 
спортсменів. 

Показник стабільності реакції фактично є кри-
терієм «кучності» відповіді при реагуванні спорт-
сменом на зорові подразники. З точки зору психо-
фізіологічної інтерпретації, стабільність зорово-
моторної реакції відображає ступінь психоемоцій-
ного напруження [18, 19, 20]. Виходячи з цього, у 
успішних танцівників спостерігається зниження 
рівня психоемоційного напруження. 

Таким чином, успішність у спортивних танцях 
обумовлюється зростанням швидкості сприйняття 
та переробки інформації та зниженням рівня пси-
хоемоційного напруження. 

В табл. 4 представлено значення показників 
балансу нервових процесів у танцівників із різним 
рівнем спортивної успішності. 

Аналіз табл. 4 свідчить про наявність достовір-
но більших значень стабільності серед успішних 
танцівників при відтворенні психомоторного акту. 
Цей результат вказує на більш організовану систе-
му реалізації моторики серед успішних танцівників, 
порівняно із іншою групою спортсменів [21]. 

Показник збудження в успішних танцівників 
має позитивне значення, у менш успішних – нега-
тивне (табл. 4). Цей факт вказує на наявність в 
успішних танцівників балансу нервових процесів, в 
той час, як у менш успішних спостерігається пере-
важання процесу збудження у центральній нерво-
вій системі. 

Таким чином, успішність у спортивних танцях 
має зв’язок із проявом балансу в нервових проце-
сах, що сприяє більшій організації відтворення  
психомоторних навиків. 

Значення показників теппінг-тесту у танцюрис-
тів із різним рівнем спортивної успішності пред-
ставлено в табл. 5. 

Таблиця 2 – Результати тесту «функціональної  
рухливості нервових процесів» у танцівників із різним 
проявом спортивної успішності (медіана, верхній та 
нижній квартилі) 

Показники 
Більш успішні  
танцівники  

(n = 12) 

Менш успішні 
танцівники 

(n = 20) 

Динамічність, ум.од. 73,70 
66,50;79,25 

78,30 
69,65; 83,40 

Пропускна здатність 
зорового аналізатору, 
ум.од. 

1,75 
1,45; 1,85 

1,80 
1,50; 1,90 

Граничний час пере-
робки інформації, мс 

320,00 
290,00; 420,00 

360,00* 
340,00; 450,00 

Примітка: * – p<0,05, порівняно із групою більш успішних 
танцівників. 

Таблиця 3 – Результати тесту «латентний час простої 
зорово-моторної реакції» у танцівників із різним про-
явом спортивної успішності (медіана, верхній та нижній 
квартилі) 

Показники 
Більш успішні 
танцівники 

(n = 12) 

Менш успішні 
танцівники 

(n = 20) 

Латентний час простої 
зорово-моторної  
реакції, мс 

245,80 
230,50; 340,40 

290,60* 
250,50; 303,00 

Стабільність, cV 18,15 
13,62; 18,33 

15,45* 
12,00; 17,00 

Примітка: * – p<0,05, порівняно із групою більш успішних 
танцівників. 

Таблиця 4 – Результати тесту «баланс нервових  
процесів» у танцівників із різним проявом спортивної 
успішності (медіана, верхній та нижній квартилі) 

Показники 
Більш успішні  
танцівники 

(n = 12) 

Менш успішні 
танцівники 

(n = 20) 

Точність, ум.од. 2,90 
2,50; 3,15 

2,50 
2,00; 3,40 

Стабільність, ум.од. 3,80 
3,25; 3,90 

3,30* 
2,80; 3,75 

Збудження, мс 0,02 
–0,25; 0,65 

–0,15* 
–0,90; –0,03 

Примітка: * – p<0,05, порівняно із групою більш успіш-
них танцівників. 
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Виявлений знижений рівень стабільності в  
успішних танцівників вказує на зосередженість в 
умовах психомоторної реалізації, що узгоджується 
із зниженням лабільності нервових процесів. 

Таким чином, успішність у спортивних танцях 
обумовлена наявністю зосередженості при вико-
нанні моторних навиків із одночасним зниженням 
лабільності нервових процесів. 

Висновки 
1. Виявлено зв'язок між індивідуально-типологіч-

ними характеристиками вищої нервової діяль-
ності та рівнем спортивної успішності у юних 
танцівників. Встановлено, що високому рівню 
успішності в спортивних танцях відповідає підви-
щена працездатність нервової системи та зни-
жений рівень тривожності у юних спортсменів. 

2. Наявність високої рухливості нервових процесів 
є запорукою успішності у спортивних танцях. Це, 
зокрема, відображається у зростанні швидкості 
сприйняття та переробки інформації в умовах 
психоемоційного напруження у юних танцівників 
із високим рівнем успішності. 

3. Успішність у спортивних танцях пов’язана із  
наявністю балансу та зниженням лабільності 
нервових процесів, що сприяє більшій організації 
відтворення психомоторних навиків. 
Перспективи подальших досліджень. В  

подальшому нами планується впровадження 
результатів дослідження у підготовку кваліфікова-
них танцюристів, з метою удосконалення трену-
вального процесу. 

 
 

Таблиця 5 – Результати теппінг-тесту у танцівників із 
різним проявом спортивної успішності (медіана, верх-
ній та нижній квартилі) 

Показники 
Більш успішні  
танцівники  

(n = 12) 

Менш успішні  
танцівники  

(n = 20) 

Частота торкань, к-ть 6,15 
6,00; 6,60 

6,10 
5,60; 6,30 

Лабільність, ум.од. 60,00 
48,00; 68,60 

64,00* 
56,30; 70,50 

Скважність, ум.од. 2,70 
2,45; 3,10 

2,60 
2,40; 3,00 

Стабільність, cV 10,50 
10,00; 14,00 

14,00* 
12,00; 19,50 

Примітка: * – p<0,05, порівняно із групою більш успішних 
танцівників. 
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УДК 796.072.2 
ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА У ЮНЫХ ТАНЦОРОВ  
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ УСПЕШНОСТИ  
Коробейников Г. В., Мишко В. В., Чернозуб А. А. 

Резюме. Исследовалась связь индивидуально-типологических свойств нервной системы у юных  
танцоров с спортивной успешностью. Было обследовано 32 квалифицированных спортсмена в возрасте 
15–16 лет. Выявлено, что высокая работоспособность и сниженный уровень тревоги у танцоров с высо-
ким уровнем успешности сопровождается ростом активации симпатоадреналовой системы вследствие 
мобилизации адаптационных ресурсов организма. Наличие высокой подвижности нервных процессов и 
рост скорости восприятия и переработки информации со снижением уровня психоэмоционального напря-
жения является залогом успешности в спортивных танцах. Доказано, что успешность в спортивных  
танцах имеет связь с проявлением баланса в нервных процессах, способствует большей организации 
воспроизводства психомоторных навыков и обусловлена наличием сосредоточенности при выполнении 
моторных навыков с одновременным снижением лабильности нервных процессов. 

Ключевые слова: индивидуально-типологические свойства, юные танцоры, успешность в спортив-
ных танцах. 

 

UDC 796.072.2 
Individual-Typological Characteristics of Young Dancers with Different Success Levels 
Korobeynikov G. V., Myshko V. V., Chernozub А. А. 

Abstract. The research concerns the study of young dancers’ individual-typological characteristics, their 
influence on real functioning of nervous system, and hereditary factors. Manifestation of individual-typological 
characteristics of nervous system indicates the possibilities of athletes to withstand of significant of physical, 
psychological, intellectual, volitional and emotional load which is related with peculiarities of sport activity and 
has no consequences for health state. Sport dancing is described by the level of manifestation individual-
typological characteristics of nervous system during dancing activities. We believe that individual-typological 
characteristics of nervous system are interrelated with the success of dancing sport activity. 

The purpose of the article was to determine the peculiarities of relation between young dancers’ individual-
typological characteristics of nervous system and their level of success. 

Methods and materials. We tested young dancers to determine their success level. Young dancers had to 
fulfill five special exercises related with the assimilation level of skills in technical mastery and choreography 
preparation. 

The following methods were used to conduct the research on individual-typological characteristics: func-
tional mobility and balance of nervous process, time of simple visual-motor reaction and tepping-test. All of the 
methods include computer psycho-diagnostics system «Multipsychometer - 05». 

32 qualified athletes who engaged in sport dances aged 15–16 were examined. All athletes were estimated 
by five criteria of success then divided into two groups: high and low success.  

Results and discussion. As a result of research we revealed that high capacity and low anxiety in dancers 
with high level of success were accompanied by increasing activity of sympathy-adrenal system and mobiliza-
tion of organism’s adaptation resources. The success in sport dancing is interrelated with high labiality of nerv-
ous process, increasing of informational processing speed, and low psycho-emotional tension. It was also 
proved that success in sport dancing is related with manifestation of nervous processes balance. At the same 
time the observed young dancers promote to more organization and concentration during the psychomotor skills 
reproduction, and nervous process labiality redaction. 

Further research should be connected with introducing the obtained results into the training process of 
young dancers. 

Keywords: individual-typological characteristics, young dancer, success in sport dancing. 
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За твердженнями науковців, використання за-
собів спеціальної фізичної підготовки сприяє збе-
реженню професійної працездатності операторів.  

Метою дослідження стало визначення впливу 
фізичних вправ на рівень психофізіологічних якос-
тей військовослужбовців-операторів (n = 43) Повіт-
ряних Сил в умовах бойового чергування. У ході 
дослідження використовувались психодіагностичні 
методи.  

За підсумками експерименту виявлено вплив 
засобів спеціальної фізичної підготовки на рівень 
психофізіологічних якостей військовослужбовців-
операторів радіотехнічних військ протягом 24-х 
годинного бойового чергування. Встановлено, що 
за три роки експерименту в кінці зміни бойового 
чергування у військовослужбовців покращились 
показники психофізіологічних якостей: проста  
сенсомоторна реакція на 5,2% (p < 0,001), коротко-
часна (оперативна) пам’ять на 7,6% (p < 0,001) та 
концентрація уваги на на 17,4% (p < 0,001). 

Ключові слова: військовослужбовець-
оператор, психофізіологічні якості, професійна  
діяльність. 

 
Зв'язок з науковими планами, роботами, 

темами. Дослідження проводилось відповідно до 
плану науково-дослідних робіт Повітряних Сил 
Збройних Сил України та є складовою науково-
дослідної роботи «Теоретико-методичні засади 
функціонування системи фізичної підготовки війсь-
ковослужбовців Повітряних Сил Збройних Сил 
України», № державної реєстрації 0111U001112, 
шифр «Керівництво-ФП». 

Вступ. На командних пунктах радіотехнічних 
військ Повітряних Сил Збройних Сил України  
операторській діяльності військових фахівців при-
таманна праця, у якій людина виступає керівною 
ланкою в системі «людина – військова техніка». 
Щодоби до виконання завдань бойового чергуван-
ня залучається понад 2000 військовослужбовців та  
400 одиниць озброєння та військової техніки [10]. У 

висновках своїх досліджень вчені Дем'яненко Ю. К. 
(1987), Корольчук М. С. (1997), Бородін Ю. А. 
(2006), Красота В. М. (2006) зазначають, що на 
успішність бойової діяльності військовослужбовців-
операторів негативно впливають фактори військово-
професійної діяльності – гіподинамія, гіпокінезія, 
порушення природного ритму добової діяльності, 
фактори замкнутого простору, вимушена (сидяча) 
робоча поза і локальні м’язові навантаження. Про-
тягом 24-годинного чергування в умовах заземле-
них командних пунктів спостерігається відчутне 
погіршення самопочуття на фоні втоми, що призво-
дить до зниження, ефективності та надійності вико-
нання бойових завдань [1, 4, 6].  

За твердженням дослідників операторської 
праці ефективність і надійність діяльності спеціалі-
стів тісно пов'язані з рівнем розвитку професійно 
важливих психофізіологічних якостей [2, 7, 9].  

Професійна діяльність спеціаліста операторсь-
кого профілю висуває високі вимоги до психофізіо-
логічних якостей людини. Під час бойової роботи 
військовий оператор повинен сприйняти і передати 
великий обсяг інформації, як правило, в умовах 
дефіциту часу. Пропуски, перекручування, знижен-
ня повноти розпізнання і розрізнення сигналів, за-
тримки відповіді на сигнали можуть викликати зрив 
супроводження повітряної цілі, пропуск старту ра-
кети «повітря-земля» або порушення порядку вико-
ристання повітряного простору. Важливе значення 
в діяльності військовослужбовців-операторів має 
швидкість сприйняття інформації [4, 6, 11].  

Від багатьох спеціалістів командних пунктів 
Повітряних Сил вимагається високий ступінь кон-
центрації, стійкість і стабільність уваги. Багато дос-
лідників, в якості показника розумової працездат-
ності людини використовують концентрацію уваги, 
тому що між цими показниками існує пряма залеж-
ність [3, 5, 9].  

Залежно від характеру та алгоритму роботи опе-
раторська діяльність висуває високі вимоги до опера-
тивної або короткочасної пам’яті оператора [3, 6, 9]. 
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За свідченнями дослідників операторської пра-
ці Бородіна Ю. А., Корольчука М. С., Красоти В. М. 
в ході доби бойового чергування спостерігається 
відчутне погіршення показників професійної праце-
здатності спеціалістів (у тому числі і психофізіоло-
гічних якостей) [1, 3, 6, 11].  

Попередні дослідження підтвердили погіршен-
ня професійної працездатності військовослужбов-
ців-операторів в ході 24-х годинного чергування на 
12–16% від початкового рівня [4]. Такі зміни, на 
нашу думку, відбулися внаслідок погіршення функ-
ціонального стану організму та психоемоціного 
стану військовослужбовців-операторів в процесі 
військово-професійної діяльності та підтверджують 
твердження про те, що до поняття норми працез-
датності входить також зниження її рівня внас-
лідок розвитку стомлення [3, 7, 11]. 

Аналіз праць науковців Бородіна Ю. А., Кирпе-
нка В. М., Красоти В. М., Круцевич Т. Ю., Ольхово-
го О. М., Остапенка Ю. А., Паєвського В. В., Пили-
пея Л. П., Романчука С. В. виявив велику кількість 
засобів спрямованої фізичної підготовки, які пози-
тивно впливають на успішність професійної діяль-
ності спеціалістів операторського профілю. До них 
відносять: фізичні вправи, що спрямовані на розви-
ток спеціальних (професійно важливих) фізичних 
якостей операторів в період підготовки до чергу-
вання; комплекси фізичних вправ, що спрямовані 
на підтримання професійної працездатності безпо-
середньо в умовах чергування; відновлювальні 
заняття фізичними вправами в період відпочинку 
після чергування [11]. 

Мета роботи – визначення впливу засобів спе-
ціальної фізичної підготовки на рівень психофізіо-

логічних якостей військовослужбовців-операторів 
Повітряних Сил в умовах бойового чергування. 

Матеріал і методи дослідження. До проведен-
ня дослідження було залучено військовослужбовців-
операторів (n = 43) командних пунктів радіотехніч-
них військ Повітряних Сил ЗС України. Для вирішен-
ня завдань дослідження було використано психодіа-
гностичні методи визначення психофізіологічних 
якостей [8]. Дослідження швидкості сприйняття ін-
формації проводилось завдяки визначенню латент-
ного періоду простої сенсомоторної реакції. Коефі-
цієнт успішності концентрації уваги визначався за 
допомогою таблиць Крепеліна. Для оцінки успішно-
сті короткочасної пам'яті використано стандартні 
методики дослідження слухової пам'яті на числа [3]. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Вирішення проблеми успішності операторської 
діяльності в умовах бойового чергування потребує 
визначення психофізіологічних якостей, що є про-
фесійно важливими саме для військовослужбовців-
операторів контрактної служби – молодших спеціа-
лістів чергових бойових обслуг командних пунктів 
Повітряних Сил Збройних Сил України [11].  

На попередньому етапі за допомогою незалеж-
ного експертного опитування серед спеціалістів 
фізичної підготовки Збройних Сил України (n = 40) 
та фахівців (начальників і оперативних чергових) 
командних пунктів Повітряних Сил Збройних Сил 
України (n = 20) ми визначили, що найбільш про-
фесійно важливими психофізіологічними якостями 
для успішного несення бойового чергування війсь-
ковослужбовцями-операторами є: швидкість сприй-
няття інформації, короткочасна (оперативна)  
пам'ять, концентрація уваги [5].  

Таблиця 1 – Динаміка психофізіологічних якостей військовослужбовців-операторів до чергування (n-43) 

№ 
з/п Період визначення  ± m x

Рівень значимості 
1 – 2 x x 1 – 3 x x 1 – 4 x x 2 – 3 x x 2 – 4 x x 3 – 4 x x

Коефіцієнт успішності короткочасної пам'яті, у відсотках 

1 До експерименту 67,86 ± 1,39 

p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 
2 Після 1-го р. експерименту 67,95 ± 1,27 

3 Після 2-го р. експерименту 68,82 ± 1,29 

4 Після 3-го р. експерименту 68,79 ± 1,19 

Час реакції на зовнішній сигнал, у мілісекундах 

1 До експерименту 338,63 ± 6,09 

p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 
2 Після 1-го р. експерименту 337,75 ± 5,88 

3 Після 2-го р. експерименту 336,77 ± 5,62 

4 Після 3-го р. експерименту 335,14 ± 5,57 

Коефіцієнт успішності уваги, у відсотках 

1 До експерименту 83,07 ± 2,21 

p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 
2 Після 1-го р. експерименту 82,30 ± 2,20 

3 Після 2-го р. експерименту 82,21 ± 2,20 

4 Після 3-го р. експерименту 84,33 ± 2,21 
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Для дослідження аспекту впливу засобів спе-
ціальної фізичної підготовки на рівень психофізіо-
логічних якостей спеціалістів Повітряних Сил в 
умовах бойового чергування ми провели трирічний 
експеримент по впровадженню програми спеціаль-
ної фізичної підготовки у повсякденну діяльність 
військовослужбовців-операторів і здійснили аналіз 
динаміки психофізіологічних якостей військовослу-
жбовців до початку чергування (табл. 1) та одразу 
після його закінчення (табл. 2).  

Аналізом динаміки психофізіологічних якостей 
військовослужбовців-операторів експерименталь-
ної групи до бойового чергування, констатовано 
відсутність достовірних змін протягом трьох років 
формувального експерименту (табл. 1). 

Динаміка психофізіологічних якостей військово-
службовців-операторів експериментальної групи 
після бойового чергування підтвердила наше  
припущення про те, що впровадження програми 
спеціальної фізичної підготовки дозволить покра-
щити показники психофізіологічних якостей протя-
гом доби бойового чергування (табл. 2). 

Аналіз коефіцієнту успішності короткочасної 
слухової пам'яті військовослужбовців-операторів 
експериментальної групи після бойового чергуван-
ня показав, що цей показник статистично достовір-
но покращився (табл. 2): 

− після першого року експерименту – на 1,9% 
при t = 3,38; 

− після другого року експерименту – на 6% при 
t = 7,97; 

− після третього року експерименту – на 7,6% 
при t = 8,89. 

Результати динаміки часу реакції на зовнішній 
сигнал у представників експериментальної групи 

після бойового чергування також демонструють 
статистично достовірне покращення даного показ-
ника психофізіологічних якостей (табл. 2): 

− після першого року експерименту – на 2,8% 
при t = 3,09; 

− після другого року експерименту – на 3,6% 
при t = 4,51; 

− після третього року експерименту – на 5,2% 
при t = 5,95. 

Аналізуючи дані про динаміку коефіцієнту ус-
пішності уваги військовослужбовців-операторів 
експериментальної групи після бойового чергуван-
ня протягом трьох років експерименту, ми конста-
туємо статистично достовірне збільшення даного 
показника (табл. 2): 

− після першого року експерименту – на 7,4% 
при t = 5,59; 

− після другого року експерименту – на 13,2% 
при t = 8,99; 

− після третього року експерименту – на 17,4% 
при t = 7,47. 

Таким чином результатами проведеного аналі-
зу динаміки показників психофізіологічних якостей 
військовослужбовців-операторів експерименталь-
ної групи до та після бойового чергування констато-
вано, що впровадження експериментальної програ-
ми спеціальної фізичної підготовки дозволило пок-
ращити показники психофізіологічних якостей спе-
ціалістів протягом 24 годин бойового чергування. 

Висновки. За підсумками проведеного  
дослідження визначено, що використання засобів 
спеціальної фізичної підготовки військовослужбов-
ців-операторів дозволило зменшити негативний 
вплив факторів бойового чергування на рівень  
професійно важливих психофізіологічних якостей 
спеціалістів у ході 24-х годинного чергування. 

Таблиця 2 – Динаміка психофізіологічних якостей військовослужбовців-операторів після чергування (n-43) 

№ 
з/п Період визначення  ± m x

Рівень значимості 
1 – 2 x x 1 – 3  x x 1 – 4 x x 2 – 3 x x 2 – 4 x x 3 – 4 x x

Коефіцієнт успішності короткочасної пам'яті, у відсотках 

1 До експерименту 58,74 ± 1,33 

p < 0,01 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001  p < 0,05 
2 Після 1-го р. експерименту 60,60 ± 1,44 

3 Після 2-го р. експерименту 64,74 ± 1,67 

4 Після 3-го р. експерименту 66,37 ± 1,66 

Час реакції на зовнішній сигнал, у мілісекундах 

1 До експерименту 368,02 ± 6,36 

p < 0,01 p < 0,001  p < 0,001 p > 0,05 p < 0,05  p < 0,001 
2 Після 1-го р. експерименту 357,74 ± 5,53 

3 Після 2-го р. експерименту 354,85 ± 5,50 

4 Після 3-го р. експерименту 348,89 ± 5,43 

Коефіцієнт успішності уваги, у відсотках 

1 До експерименту 59,02 ± 2,04 

p < 0,001 p < 0,001  p < 0,001 p < 0,001 p < 0,05 
2 Після 1-го р. експерименту 63,40 ± 1,94 

3 Після 2-го р. експерименту 66,79 ± 2,14 

4 Після 3-го р. експерименту 69,30 ± 2,29 

p < 0,001  
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Протягом трьох років використання програми 
спеціальної фізичної підготовки виявлено поступо-
ве покращення рівня психофізіологічних якостей 
військовослужбовців-операторів в кінці бойового 
чергування: простої сенсомоторної реакції на 5,2% 
(p < 0,001) короткочасної (оперативної) пам’яті на 
7,6% (p < 0,001) та концентрації уваги на 17,4%  
(p < 0,001). Цей факт свідчить про доцільність ви-
користання комплексів фізичних вправ для підтри-

мання рівня професійної працездатності військово-
службовців-операторів. 

Перспективи подальших досліджень. В  
перспективі ми спрямовуємо дослідження на  
визначення впливу засобів спеціальної фізичної 
підготовки на успішність військово-професійної 
діяльності військовослужбовців-операторів конт-
рактної служби Повітряних Сил Збройних Сил  
України. 
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УДК 355.233.22 
ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА УРОВЕНЬ  
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ-ОПЕРАТОРОВ 
Корчагин Н. В., Курбакова С. И., Ольховый О. М 
Резюме. По утверждениям ученых, использование средств специальной физической подготовки спо-

собствует сохранению профессиональной работоспособности операторов. 
Целью исследования является определение влияния физических упражнений на уровень психофи-

зиологических качеств военнослужащих-операторов (n = 43) Воздушных Сил в условиях боевого дежур-
ства. В процессе исследования использовались психодиагностические методы. 

По итогам эксперимента определено влияние средств специальной физической подготовки на  
уровень психофизиологических качеств военнослужащих-операторов радиотехнических войск на протя-
жении 24-х часового боевого дежурства. Установлено, что за три года эксперимента в конце смены бое-
вого дежурства у военнослужащих улучшились показатели психофизиологических качеств: скорость вос-
приятия информации на 5,2% (p < 0,001), кратковременная (оперативная) память на 7,6% (p < 0,001), 
концентрация внимания на 17,4% (p < 0,001). 

Ключевые слова: военнослужащий-оператор, психофизиологические  качества, оценка профессио-
нальной деятельности. 
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The Influence of Special Physical Training on the Servicemen-Operators’ 
Psychophysiological Qualities Level 
Korchagin М. V., Kubrakova S. M., Olkhovyі O. M.  
Abstract. In their research, scientists note, that during a 24-hour duty in conditions of grounded command 

posts, there is a marked deterioration of health in the background of fatigue, which leads to a decrease in the 
efficiency and reliability of the combat missions. 

The professional activity of operator's profile places high demands to the psychophysiological qualities of a 
person. The speed of information perception plays an important role in the activity of servicemen-operators. 
Many researchers use concentration of attention as an indicator of mental performance of a person. Depending 
on the nature and algorithm of the work, the operator demands high requirements to short-term (operational) 
memory. 

According to the researchers, during the period of combat duty there is a marked deterioration in the psy-
chophysiological qualities of servicemen-operators. One of the means of maintaining the professional ability 
level is the implementation of physical exercise complexes. 

The purpose of the research is to determine the influence of special physical training on the level of psycho-
physiological qualities of military personnel of the Air Forces in conditions of combat duty. 

Prior to the survey, servicemen-operators (n = 43) of the command posts of the Air Forces of Ukraine were 
involved. Psychodiagnostic methods were used to solve the research tasks. 

According to the results of the research, there is the influence of special physical training on the servicemen-
operators’ psychophysiological qualities level during 24 hours of combat duty. It was determined that the indica-
tors of psychophysiological qualities level increased during the three-year experiment. The results were as fol-
lows: the speed of information perception increased by 5,2% (p < 0,001), short-term (operational) memory by 
7,6% (p < 0,001), attention concentration by 17,4% (p < 0,001). 

This fact indicates the expediency of using physical exercise complexes to maintain the servicemen-
operator’s professional ability to work. 

Keywords: servicemen-operator, psychophysiological qualities, assessment of professional activity. 
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Для подальшого зростання спортивних резуль-
татів необхідна раціональна побудова тренуваль-
ного процесу з використанням усього арсеналу за-
собів, спрямованих на підвищення працездатності 
спортсменів та стимуляції процесів відновлення. 

Мета – визначити ефективність застосування 
засобів відновлення функціонального стану серцево-
судинної системи кваліфікованих баскетболісток.  

Об’єктом дослідження були 20 кваліфікованих 
баскетболісток, середній вік досліджуваних 
21,28±0,56 років. Дослідження було проведено на 
базі баскетбольного клубу Класичного приватного 
університету. В основу програми відновлювальних 
заходів було покладено цілеспрямоване застосу-
вання сформованих комплексів педагогічних, ме-
дико-біологічних і психологічних засобів відновлен-
ня та підвищення спортивної працездатності. В 
програму входили засоби йога-терапії, аутогенного 
тренування, дихальні вправи спрямованої дії та 
спортивний масаж. 

Встановлено, що розроблена програма віднов-
лювальних заходів для кваліфікованих баскетболі-
сток сприяє нормалізації функціонального стану 
серцево-судинної та вегетативної систем, збіль-
шення їх функціональних резервів, а також активі-
зації компенсаторно-пристосувальних механізмів 
довготривалої адаптації. 

Ключові слова: кваліфіковані баскетболістки, 
відновлення, центральна гемодинаміка, адаптація.  

 
Зв'язок з науковими планами, роботами, 

темами. Стаття виконана відповідно до теми нау-
ково-дослідної роботи Львівського державного уні-
верситету фізичної культури на 2016–2020 рр. 
«Теоретико-методичні основи управління тренува-
льним процесом та змагальною діяльністю в олім-
пійському, професійному та адаптивному спорті», 
№ державної реєстрації 0116U003167. 

Вступ. Тренувальні навантаження кваліфікова-
них баскетболісток передбачають розвиток фізичних 
якостей, вдосконалення асортименту тактичних  
якостей, оптимізацію спеціальної працездатності, 
оволодіння тактичними операціями в арсеналі  

гравця [1, 2, 3]. Процеси відновлення займають 
важливе місце в підготовці баскетболісток і вимага-
ють використання ефективних і практичних мето-
дів, що не викликають побічних ефектів [5, 6, 9, 10]. 

Для подальшого зростання спортивних резуль-
татів необхідна раціональна побудова тренувально-
го процесу з використанням усього арсеналу засо-
бів, спрямованих на підвищення працездатності 
спортсменів. При цьому чим вище рівень наванта-
жень (як за обсягом, так і за інтенсивністю), тим 
більш актуальним є питання відновлення організму 
спортсмена [4, 7, 8]. Одним з найпоширеніших засо-
бів відновлення для більшості видів спорту з огляду 
на простоту та ефективність застосування та облад-
нання спортивних баз, де проводиться навчально-
тренувальний процес, є ручний відновний масаж. 
Ефективність застосування відновного масажу для 
підвищення фізичної працездатності спортсменів 
доведена в працях багатьох дослідників та фахівців 
у галузі спортивної медицини та спорту [4, 6]. 

Враховуючи значні обсяги тренувальних і зма-
гальних навантажень у процесі підготовки баскет-
болісток, постає актуальним питання підвищення 
рівня функціональних резервів основних фізіоло-
гічних систем організму спортсмена та створення 
оптимальних передумов для підвищення спеціаль-
ної працездатності. 

Мета дослідження – визначити ефективність 
застосування засобів відновлення функціонально-
го стану серцево-судинної системи кваліфікованих 
баскетболісток. 

Матеріал і методи дослідження. Об’єктом 
дослідження були 20 кваліфікованих баскетболіс-
ток, середній вік досліджуваних 21,28±0,56 років. 
Дослідження було проведено на базі баскетбольно-
го клубу Класичного приватного університету, м. 
Запоріжжя. У процесі планування, організації та 
здійснення експериментальних досліджень врахову-
валися сучасні наукові положення, прийняті в теорії 
та методиці спортивного тренування; підготовки 
баскетболісток; застосування педагогічних, психо-
логічних і медико-біологічних засобів відновлення 
спортивної працездатності. 
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Для визначення вихідних даних адаптаційних 
здібностей баскетболісток проводили аналіз індек-
су Кердо та гемодинамічних показників за допомо-
гою реографії: частоти серцевих скорочень (ЧСС), 
систолічного артеріального тиску (САТ), діастоліч-
ного артеріального тиску (ДАТ), пульсового арте-
ріального тиску (ПАТ), ударного об’єму кровотоку 
(УОК), хвилинного об’єму кровотоку (ХОК)у стані 
спокою, після дозованого фізичного (проба Кевдіна 
40 присідань за 1 хвилину) та тренувального нава-
нтажень для діагностики втоми. За вихідними гемо-
динамічними показниками баскетболістки були 
розподілені на основну групу (12 жінок) та групу 
порівняння (8 жінок). В групу порівняння залучали-
ся жінки з адекватною активністю адаптивних сис-
тем, в основну – баскетболістки з напруженістю 
механізмів адаптації до фізичного навантаження, 
що потребували застосування програми відновлю-
вальних заходів.  

В основу програми відновлювальних заходів 
основної групи було покладено цілеспрямоване 
застосування сформованих комплексів педагогіч-
них, медико-біологічних і психологічних засобів 
відновлення та підвищення спортивної працездат-
ності. В програму відновлювальних заходів входи-
ли засоби йога-терапії, аутогенного тренування, 
дихальні вправи спрямованої дії та спортивний 
масаж. Вони розроблялися на підставі отриманих 
експериментальних даних про розвиток процесів 
стомлення й відновлення в баскетболісток під час 
тренувальних навантажень. Разом із цим урахову-
валися також біологічні й психологічні особливості 
жіночого організму, пов'язані з менструальним цик-
лом, структура й зміст тренувальних тижневих мік-
роциклів, а також рекомендації відомих фахівців. В 

групі порівняння застосовувався тільки спортивний 
масаж. Тривалість застосування відповідних від-
новлювальних заходів склала 3 місяці. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Аналіз отриманих даних констатувального експе-
рименту підтвердив, що порушення вегетативної 
регуляції серед спортсменок очевидна, і це не мо-
же не позначитися на їх тренувальному процесі та 
спортивних досягненнях. Знання особливостей 
формування функціонального стану та функціо-
нальної підготовленості спортсменок у процесі їх 
тренувального сезону має важливе значення для 
діагностики втоми та перенапруження, а відповідно 
й добору ефективних реабілітаційно-відновлю-
вальних методів. У зв'язку з цим у нашому дослі-
дженні проаналізовано характер зміни функціона-
льної готовності гравців жіночої баскетбольної  
команди в періоди навчально-тренувального про-
цесу із застосуванням відповідно дібраних засобів і 
методів фізичної реабілітації. 

За результатами таблиці 1 видно, що у жінок 
обох груп в стані спокою досліджувані показники 
центральної гемодинаміки були в межах норми, 
однак після стандартного навантаження (проба 
Кевдіна), у жінок групи порівняння відзначено по-
мірне прискорення ЧСС, підвищення систолічного 
артеріального тиску (САТ) на 15,45 мм.рт.ст, удар-
ного об’єму крові – на 4,41 мл, хвилинного об’єму 

Таблиця 1 – Зміна показників центральної гемодинаміки (M±m) у баскетболісток основної групи (ОГ) та групи 
порівняння (ГП) на початку дослідження 

Показники 
ОГ (n = 12) ГП (n = 8) 

Спокій Проба Кевдіна Після трену-
вання Спокій Проба Кевдіна Після трену-

вання 

ЧСС, уд/хв 64,32±2,61 105,11±3,82 
*** 

76,28±1,53 
••• 

62,32±0,76 90,21±0,80 
*** 

64,71±1,10 

САТ, мм.рт.ст 118,85±1,21 141,01±0,43 
*** 

125,31±1,18 
••• 

112,85±0,79 128,30±0,91 
*** 

116,21±2,19 

ДАТ, мм.рт.ст 64,35±1,21 70,21±0,54 
*** 

68,21±1,13 62,35±0,99 65,30±0,96 
  

63,21±0,58 

ПАТ, мм.рт.ст 54,50±0,82 70,80±0,73 
*** 

57,10±0,24 
••• 

50,50±0,88 63,01±0,21 
*** 

53,01±0,92 

УОК, мл 81,8±1,64 85,21±1,75 85,33±0,15 80,80±0,73 85,21±0,95 
*** 

81,62±0,74 

ХОК,л/хв 5,26±0,28 8,95±0,91 
*** 

6,50±0,29 
••• 

5,04±0,97 7,68±0,89 
** 

5,77±0,75 

Примітки: ** – р<0,01, *** – р<0,001 при порівнянні показників в стані спокою та після проби Кевдіна; ••• – р<0,001 
при порівнянні показників в стані спокою та після тренування. 

Таблиця 2 – Показники індексу Кердо (M ± m) у  
баскетболісток основної групи (ОГ) та групи порівняння 
(ГП) на початку дослідження 

Тип регуляції ОГ (n = 12) ГП (n = 8) 

Нормотонічний – –2,7±0,55 

Парасимпатикотонічний –13,1±5,34 (62%) – 

Симпатикотонічний +15±9,25 (38%) – 
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крові – на 2,64 л/хв., водночас діастолічний тиск 
майже не змінився. Така реакція з боку серцево-
судинної системи свідчить про її адекватні адапта-
ційні можливості. Після тренувального заняття всі 
показники діяльності серцево-судинної системи 
наблизилися до вихідного рівня. Таким чином,  
реакцію серцево-судинної системи баскетболісток 
групи порівняння можна вважати нормотонічною, 
що відображає ефективну адаптацію організма до 
фізичного навантаження і достатній рівень регуля-
торних процесів, що сприяють збільшенню притоку 
крові до працюючих м’язів й видаленню продуктів 
метаболізма. 

Щодо баскетболісток основної групи, то після 
проби Кевдіна в них спостерігалося надмірне  
прискорення ЧСС та помірний підйом САТ, який у 
середньому склав 141,01±0,43. Показник ДАТ  
практично не змінився і склав у середньому 
70,21±0,54 мм.рт.ст на фоні незначного підвищен-
ня ПАТ на 16,30 мм.рт.ст. Збільшення хвилинного 
об’єму кровотока здійснювалось переважно за 
рахунок ЧСС, а не ударного об’єму. 

Після тренувального заняття в період віднов-
лення значення досліджуваних показників гемоди-

наміки в баскетболісток основної групи дещо  
знизилися, але повністю не відповідали нормі, що 
свідчить про недостатній рівень регуляторних  
процесів та напруження функціонального стану 
системи кровообігу. 

За індексом Кердо (табл. 2) у спортсменок  
групи порівняння спостерігався нормотонічний тип 
вегетативної регуляції, що свідчить про врівнова-
женість впливів симпатичного та парасимпатично-
го відділів вегетативної нервової системи, водно-
час у 42% баскетболісток основної групи спостері-
галася симпатикотонія, у 58% – парасимпатикото-
нія, що свідчить про напруженість адаптивних сис-
тем організму спортсменок та потребує відповідних 
відновлювальних заходів. Результати формуваль-
ного експерименту після застосування програми 
відновлення показали, що дібрані засоби для бас-
кетболісток стали модулятором активності адап-
тивних і регуляторних систем організму, про що 
свідчать зміни повторно отриманих показників 
центральної гемодинаміки (табл. 3). 

Після проведених реабілітаційних заходів 
(табл. 3) у спортсменок як основної групи, так і 
групи порівняння зміна показників центральної  

гемодинаміки на стандартне та трену-
вальне фізичне навантаження характери-
зувалася оптимальними змінами показни-
ків роботи серцево-судинної системи, що 
свідчить про підвищення її адаптивних 
можливостей. 
Підтвердженням цього стало також покра-
щення вегетативного статусу обстежених 
баскетболісток за показником Індекса  
Кердо (рис.). Після проведених реабіліта-
ційних заходів вегетативний статус спорт-
сменок покращився, про що свідчить 

Таблиця 3 – Зміна показників центральної гемодинаміки (M±m) у баскетболісток основної групи (ОГ) та групи 
порівняння (ГП) наприкінці дослідження 

Показники 
ОГ (n = 12) ГП (n = 8) 

Спокій Проба Кевдіна Після  
тренування Спокій Проба Кевдіна Після  

тренування 

ЧСС, уд/хв 62,32±1,81 93,01±0,92 
*** 

66,28±1,13 60,32±1,90 85,21±1,20*** 64,71±0,98 

САТ, мм.рт.ст 116,85±1,21 131,01±1,23 
*** 

120,31±1,18 115,85±1,39 123,30±1,41 
** 

117,21±1,29 

ДАТ, мм.рт.ст 61,35±1,09 64,21±1,10 63,21±1,13 62,35±1,19 65,30±1,16 63,21±0,78 

ПАТ, мм.рт.ст 55,50±1,12 66,79±0,82 
* 

57,10±0,99 53,50±0,70 58,01±0,91 
** 

54,01±0,92 

УОК, мл 81,6±0,84 87,31±1,15*** 82,33±0,81 79,80±0,76 85,21±0,95 81,62±1,14 

ХОК, л/хв 5,08±0,98 8,11±0,91 
*** 

5,45±0,99 4,81±1,00 7,26±0,99 5,28±1,29 

Примітки: * – р<0,05, ** – р<0,01, *** – р<0,001 при порівнянні показників в стані спокою та після проби Кевдіна. 

Рис. Показники індексу Кердо у досліджуваних баскетболісток  
обох груп 
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включення компенсаторно-пристосувальних меха-
нізмів довготривалої адаптації на фоні поліпшення 
функціональних можливостей серцево-судинної 
системи. 

За показниками вегетативного статусу, як у 
стані спокою, в умовах фізичного навантаження 
так і в період відновлення спостерігається покра-
щення адаптивних і функціональних можливостей 
організму баскетболісток. 

Висновки. Встановлено, що розроблена про-
грама відновлювальних заходів для кваліфікова-
них баскетболісток сприяє нормалізації функціо-
нального стану серцево-судинної та вегетативної 
систем, збільшення їх функціональних резервів, а 
також активізації компенсаторно-пристосувальних 
механізмів довготривалої адаптації. 

Перспективи подальших досліджень пе-
редбачають визначення особливостей психоемо-
ційного стану кваліфікованих баскетболісток. 
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УДК 796.32-085:611.1 
СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БАСКЕТБОЛИСТОК 
Одинець Т. Е., Брискин Ю. А. 
Резюме. Для дальнейшего роста спортивных результатов необходимо рациональное построение 

тренировочного процесса с использованием всего арсенала средств, направленных на повышение рабо-
тоспособности спортсменов и стимуляции восстановительных процессов.  

Цель: определить эффективность применения средств восстановления функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы квалифицированных баскетболисток.  

Материал и методы: объектом исследования были 20 квалифицированных баскетболисток, сред-
ний возраст исследуемых 21,28±0,56 лет. Исследование было проведено на базе баскетбольного клуба 
Классического приватного университета. В основу программы восстановительных мероприятий было 
положено целенаправленное применение сформированных комплексов педагогических, медико-
биологических и психологических средств восстановления и повышения спортивной работоспособности. 
В программу входили средства йога-терапии, аутогенной тренировки, дыхательные упражнения направ-
ленного действия и спортивный массаж.  

Выводы: установлено, что разработанная программа восстановительных мероприятий для квалифи-
цированных баскетболисток способствует нормализации функционального состояния сердечно-
сосудистой и вегетативной систем, увеличение их функциональных резервов, а также активизации ком-
пенсаторно-приспособительных механизмов долговременной адаптации. 

Ключевые слова: квалифицированные баскетболистки, восстановление, центральная гемодинами-
ка, адаптация. 

 
UDC 796.32-085:611.1 
Means for Restoring the Functional State of the Cardiovascular System  
of Qualified Basketball Players 
Odynets T., Briskin Yu. 
Abstract. For the further growth of sports results it is necessary to rationally build a training process using 

the entire arsenal of means aimed at improving the performance of athletes and stimulating recovery process. 
Recovery processes occupy an important place in the preparation of basketball players and require the using of 
effective and practical methods that do not cause side effects. The effectiveness of restorative massage for im-
proving the physical fitness of athletes is proven in the writings of many researchers and professionals in the 
field of sports medicine and sports.  

The purpose of the study is to determine the effectiveness of restoring means of the functional state of the 
cardiovascular system of qualified basketball players. 

Materials and methods. The subjects of the study were 20 qualified basketball players, the average age was 
21.28 ± 0.56 years. The study was conducted on the basis of the basketball club of the Classical Private Univer-
sity. The program of rehabilitation measures was based on the purposeful application of the formed complexes 
of pedagogical, medico-biological and psychological means of restoration and enhancement of athletic perform-
ance. The program included means for yoga therapy, autogenous training, directional breathing exercises and 
sports massage.  

Results and discussion. It has been shown that at the end of the forming experiment athletes from both the 
main group and the comparison group have shown optimal changes in the performance of the cardiovascular 
system as a result of standard load, have increased the adaptive capacity of autonomic nervous system. Ac-
cording to the obtained Kerdo іndex results, the athletes of both group have been observed a normotonic type of 
vegetative regulation, which indicates a balanced effect of the sympathetic and parasympathetic parts of the 
autonomic nervous system.  

Conclusions. It was proved that the developed program of restorative measures for qualified basketball 
players contributed to the normalization of the functional state of the cardiovascular and autonomic systems, 
increased in their functional reserves and the activation of compensatory adaptive mechanisms for long-term 
adaptation. 

Keywords: qualified basketball players, recovery, central hemodynamics, adaptation. 
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У статті розкриваються дані щодо фізичних 
навантажень, які відчувають військовослужбовці в 
сучасному загальновійськовому бою. Також розк-
риваються особливості фізичних навантажень вій-
ськовослужбовців різних родів військ у наступі та 
під час оборони рубежів.  

Проблема якісної підготовки військовослужбов-
ців до військово-професійної діяльності, а особли-
во до ведення бойових дій в умовах сучасного 
бою, завжди була актуальною, а сьогодні набула 
особливої значущості. 

Проведений аналіз відносного ваги загальних 
фізичних якостей і військово-прикладних рухових 
навичок в структурі сучасних вимог до ведення 
різних видів бойових дій і виконання бойових за-
вдань дозволив уніфікувати спрямованість основ-
них напрямків практичної підготовки всіх категорій 
військовослужбовців. 

Ключові слова: загальновійськовий бій, бойо-
ва підготовка, фізична підготовка, військовослуж-
бовці. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Роботу виконано згідно зведе-
ного плану науково-дослідної роботи на 2011− 
2016 рр. Міністерства оборони України в межах 
теми «Формування професійних якостей майбут-
нього офіцера засобами фізичної підготовки під 
час навчання у військовому навчальному закладі», 
№ держ. реєстрації 0106U010783, шифр 
“ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК”. 

Постановка проблеми. Відмінними рисами 
сучасного загальновійськового бою, з одного боку, 
є рішучість і швидкоплинність бойових дій, високі 
темпи, різкі і часті зміни обстановки, застосування 
високоточних засобів ураження [2, 3, 12], а з іншо-
го – переважне ведення бойових дій в особливих 
умовах (у містах і населених пунктах, у гірській і 
лісистій місцевості), обмеження застосування засо-
бів вогневого ураження супротивника (високо-
точної зброї, авіації й артилерії), прозорість лінії 

фронту і самої зони бойових дій, ведення бойових 
дій в умовах "партизанської війни".  

Із підвищенням складності зразків озброєння 
та військової техніки, збільшенням різноманітності 
та динамізму військових дій значно підвищуються 
вимоги до фізичних, психічних та інших якостей 
військовослужбовців, на вдосконалення яких має 
бути спрямований увесь процес фізичної підготов-
ки [4]. 

Проблема якісної підготовки військовослужбов-
ців до військово-професійної діяльності, а особли-
во до ведення бойових дій в умовах сучасного 
бою, завжди була актуальною, а сьогодні набула 
особливої значущості. Актуальним залишається 
питання визначення фізичних якостей та військово-
прикладних навичок, які найчастіше застосовують-
ся в різних видах бойових дій (завдань).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Попри постійну технічну модернізацію Збройних 
Сил, у дослідженнях багатьох авторів відзначаєть-
ся, що сучасні бойові пов’язані зі значними фізич-
ними навантаженнями. Це ж підтверджують авто-
ри, які доводять, що бойова діяльність багатьох 
військових фахівців і в сучасних умовах має риси 
значної фізичної праці, що пов'язана з великими, а, 
в окремих випадках, і з максимальними фізичними 
навантаженнями [7, 8].  

Результати широких досліджень з виявлення 
вимог сучасного бою, що висуваються до фізичної 
підготовленості військовослужбовців, дозволили 
встановити, що найвищі вимоги висуваються до 
рівня розвитку загальної та швидкісно-силової ви-
тривалості, міри сформованості військово-
прикладних рухових навичок тощо [10]. 

Вивчення характеру фізичних навантажень, які 
виконуються військовослужбовцями, у процесі на-
вчально-бойової діяльності показало, що в основ-
ному переважають фізичні вправи значного та по-
мірного навантаження, спрямовані на розвиток 
загальної витривалості, недостатня увага при цьо-
му приділяється розвитку спеціальних фізичних 
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якостей і формуванню військово-прикладних рухо-
вих навичок [12]. 

Одним із ефективних шляхів вирішення цієї про-
блеми є застосування фізичних вправ і військово-
прикладних видів спорту, що дозволяють створю-
вати максимальні фізичні та психічні навантаження 
на людину. Проблема підвищення боєздатності 
військовослужбовців різних родів військ засобами 
фізичної підготовки є предметом пильної уваги 
багатьох досліджень [1, 13, 14]. 

Спеціальну спрямованість фізичної підготовки 
у системі військово-професійної діяльності вивча-
ли О. О. Старчук, В. М. Романчук, О. Д. Гусак,  
О. М. Радкевич. Вони поділили завдання з фізичної 
підготовки за двома групами військових спеціаль-
ностей, за якими навчаються у військово- 
навчальних закладах, а саме: ВНЗ із вираженим 
руховим компонентом (прямий взаємозв’язок 
фізичної підготовленості з ефективністю май-
бутньої професійної діяльності); ВНЗ, що готують 
фахівців з невираженим руховим компонентом у 
структурі майбутньої професійної діяльності [8]. 

В. А. Нікішкін виділив військові спеціальності 
курсантів у кваліфікаційні групи, що поєднані між 
собою за вимогами до фізичної підготовленості 
фахівців, а саме [9]: загальновійськові ВНЗ; танко-
ві, автомобільні, артилерійські ВНЗ; військово-інже-
нерні ВНЗ; ВНЗ безпосереднього підпорядкування. 

В. М. Романчук, С. В. Романчук вивчали особ-
ливості формування спеціальної фізичної підготов-
ки у збройних силах провідних держав НАТО. У 
роботі визначено, що у провідних державах роз-
робляються концепції фізичної готовності, спрямо-
вані на завчасний розвиток в особового складу 
фізичних і психологічних якостей та військово-
прикладних навичок, які забезпечують виконання 
бойових завдань у різноманітних, у тому числі й 
екстремальних, умовах [13]. 

Ю. А. Бородін визначив таку етапність і зміст 
фізичної підготовки у ВНЗ технічного профілю: 
адаптація до умов військово-професійного навчан-
ня (ПВПП); початкове військове навчання 
(І–ІІ курс); розвиток професійних навичок і вмінь 
(ІІІ курс); закріплення професійних навичок і вмінь 
(ІV курс); удосконалення професійних навичок і 
вмінь (V курс) [12]. 

К. В. Пронтенко визначив два основні етапи 
для формування загальної фізичної та спеціальної 
фізичної підготовленості у ВНЗ інженерного профі-
лю [11].  

Будь-яка людська діяльність відбувається  
завдяки узгодженому, взаємопов’язаному та взає-
мообумовленому функціонуванню всіх систем  
організму людини (нервової, серцево-судинної, 
дихальної, кістково-м’язової та видільної), а в  

результаті зводиться до м’язового руху. Сутність 
участі в діяльності тих чи інших систем організму 
залежить від змісту діяльності, її напруженості й 
умов протікання [5, 6]. Бойова діяльність військово-
службовців збройних сил характеризується низкою 
факторів, що належать до екстремальних і визна-
чають підвищені вимоги до усіх систем [6, 7]. 

Таким чином, коли визначені вимоги бойової 
діяльності за фізичними та психічними наванта-
женнями, режимом рухової активності, а також за 
умовами протікання, бойова діяльність військово-
службовців різних військових спеціальностей є  
різною. Це суттєво позначається й на вимогах, що 
висуваються до фізичного стану та психіки військо-
вослужбовців. 

У зв'язку з цим, мета даного дослідження поля-
гала в аналізі вимог різноманітних видів бойових дій 
та бойових завдань, які виконують підрозділи, до 
рівня розвитку окремих фізичних якостей та сфор-
мованості військово-прикладних рухових навичок. 

Завдання дослідження полягало у проведен-
ні анкетування та визначенні відсоткового еквіва-
ленту використання загальних фізичних якостей та 
військово-прикладних навичок під час ведення  
різних видів бойових дій 

Основний матеріал дослідження. Під час 
проведення дослідження використовувались мето-
ди аналізу, анкетування, бесіди та статистичної 
обробки отриманих даних. До дослідження були 
залучені 35 курсантів Академії сухопутних військ 
імені гетьмана Перта Сагайдачного, які приймали 
участь в антитерористичній. 

В результаті проведення аналізу отриманих 
результатів анкетування було встановлено, що 
основними видами бойових завдань (дій), до яких 
були залучені респонденти, були: наступ (22,8% 
опитуваних), засідка (14,2%), оборона (45,7%), 
марш (71,4%), чергування на блок постах та охоро-
на таборів, об'єктів (40%), ведення розвідки, пошук, 
спостереження тощо (8,5%), вихід з оточення 
(20%), забезпечення бойових дій, розвантаження 
боєприпасів, ремонт техніки, інженерне обладнан-
ня місць розташування тощо (14,2%). Таким чином, 
стає зрозумілим, що ведення оборонного бою, 
здійснення маршів, несення служби на блок постах 
були найбільш розповсюдженими бойовими діями 
та завданнями, які виконували опитувані офіцери. 

Респонденти у своїх відповідях звернули увагу 
на специфічність кожного з виду бойових дій від-
носно пріоритетності розвитку загальних та спеціа-
льних фізичних якостей, сформованості військово-
прикладних рухових навичок, ступеня фізичного та 
психічного навантаження. Опитуваними бую  
здійснено, за показниками «особисті відчуття» та 
«дії підлеглих», відносний розподіл використання у 
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більший чи менший ступені різних фізичних якос-
тей та військово-прикладних рухових навичок під 
час виконання бойових завдань 

Обробка отриманих результатів дала можли-
вість виявити певні залежності використання 
фізичних якостей та навичок у тих чи інших видах 
бойових дій (завдань) (табл.). 

Безперечно, незначна кількість опитуваних, які 
приймали участь у деяких видах бойових дій, не 
дає можливість переносити отримані дані на всю 
генеральну сукупність. Однак, на нашу думку, ці 
дані є достатньо інформативними та дають можли-
вість зробити певні попередні висновки й визначи-
ти пріоритетні напрями розвитку змістовної части-
ни системи фізичної підготовки, з урахуванням 
отриманих результатів. 

Так, співвідношення використання загальних 
фізичних якостей при веденні усіх видів бойових 
дій, свідчить про провідну роль рівня розвитку ви-
тривалості у формуванні високого рівня готовності 
військовослужбовців до бойової діяльності. Саме 
високий рівень витривалості визначено експертами 
як провідна фізична якість у всіх випадках (крім 
забезпечення) зі значним відривом. За узагальне-
ними даними рівень розвитку сили має друге  
значення за рейтингом (в основному за рахунок 
ведення забезпечуючих дій, які притаманні не  
лише спеціальним, а й всім іншим підрозділам). 
Між тим, більш детальний аналіз свідчить про  
відносно рівномірний розподіл решти фізичних 
якостей з незначним пріоритетом швидкості та 
спритності відносно гнучкості. 

Цікавими виявились дослідження ступеня за-
стосування військово-прикладних рухових навичок 
при веденні бойових дій. Слід відмітити майже від-
сутність випадків подолання водних перешкод із 
застосування засобів військово-прикладного пла-
вання та ведення рукопашних сутичок. Між тим, 
респонденти вважають за доцільне не виключати з 
системи підготовки ці розділи, а лише змінити їх 
спрямованість та використовувати як один із засо-
бів виховання психологічної стійкості до дій в екст-
ремальних умовах, впевненості у своїх силах то-
що. Тобто, на нашу думку, існування цих розділів в 
системі фізичної підготовки доцільне на рівні фор-
мування навичок всіма військовослужбовцями на 
ознайомчому рівні. Процес тренування та присто-
сування сформованих навичок до конкретних умов 
бойової діяльності повинно бути складовою  
морально-психологічного забезпечення та тактико-
спеціальної підготовки. 

Збільшення частки пересувань на бойовій тех-
ніці у загальній структурі бойової діяльності дещо 
знизила роль маршової підготовки, але в цілому 
цей напрям підготовки залишається й досі актуаль-
ним (поряд з високим значенням витривалості). 
Звертає на себе той факт, що різноманітним видам 
подолання перешкод в різних видах бойової діяль-
ності респондентами приділялась значна увага, 
про що свідчать достатньо високі показники вияв-
лені при опитуванні При чому, ці дії пов'язані, як 
правило, зі швидкими та скоординованими рухами 
з подолання окремих перешкод (укриття від арти-
лерійського обстрілу посадка та висадка на техніку 

Таблиця - Порівняльна таблиця використання загальних фізичних якостей та військово-прикладних навичок 
під час ведення різних видів бойових дій (завдань) 

Види бойових дій 
(завдань) 

Кількість 
опитуваних 

Фізичні якості, % Військово-прикладні навички, % 

          

Наступ 8 15,6 36,3 25,6 12,5 10 2,9 0 37,1 20 40 

Засідка 5 8 35 13 15 29 12,5 2,5 17,5 42,5 25 

Забезпечення бойових 
дій 5 50 29 10 5 6 0 13,3 6,7 38,3 41,7 

Оборона 16 19,4 29,4 24,4 18,8 8,1 3,1 0 19,9 39,7 46,6 

Марш 25 14,2 51,6 11 12,4 10,8 0,2 1,5 7,3 14,4 76,7 

Чергування на блок 
постах, охорона 14 14,3 42,9 18,6 15,7 8,6 2,9 0 10,7 30 56,4 

Вихід з оточення 7 18,3 45 16,7 14,2 5,8 0 4,3 14,3 20,7 60,7 

Ведення розвідки 3 15 56,7 10 10 8,3 0 0 38,3 31,7 30 

Разом   19,3 40,7 16,1 12,9 10,8 2,7 2,7 17,8 29,6 6 47,1 
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тощо), а не з довготривалим подоланням послідов-
но (чи хаотично) розташованих загороджень, зава-
лів, поглиблень на фоні втоми. Тобто, подолання 
перешкод мало не швидкістно-силову, а швидкист-
но-координаційну спрямованість у використанні 
фізичних якостей. 

Проведене дослідження дає можливість зроби-
ти висновок, що переважна більшість бойових дій 
пов'язана з різними за тривалістю пересуваннями 
на бойовій техніці як по дорогам, так і по пересіче-
ній місцевості. Опитувані майже одностайно підт-
верджують негативний вплив заколихування, дій у 
специфічних умовах високого шуму та загазовано-
сті повітря, при виконанні завдань, пов'язаних з 
пересуванням на техніці, на боєздатність підлегло-
го особового складу, їх фізичний та психологічний 
стан. Нажаль, фахівцями фізичної підготовки в 
процесі розробки керівних документів, програм 
навчання різних категорій військовослужбовців не 
передбачаються заходи та засоби підготовки, які б 
у майбутньому сприяли протидії саме цим неспри-
ятливим факторам бойової діяльності. Наприклад, 
у всіх керівних документах з фізичної підготовки, 
хоча й у визначенні стійкості до заколихування як 
спеціальної фізичної якості, передбачена протидія 
прискоренням, які виникають у бойових машинах, 
але стрибки на батуті та оберти на гімнастичному 

колесі, на лопінгу є спеціальними засобами лише 
для представників льотних спеціальностей. 

Висновки. Таким чином, проведений аналіз 
відносної ваги загальних фізичних якостей та вій-
ськово-прикладних рухових навичок у структурі 
сучасних вимог до ведення різних видів бойових 
дій та виконанні бойових завдань дав можливість 
уніфікувати спрямованість основних напрямів 
практичної підготовки всіх категорій військовослуж-
бовців, а саме: переважний розвиток витривалості 
та сили, стійкості до заколихування; перегляд зміс-
ту вправ на смузі перешкод в бік подолання окре-
мих перешкод, як, потребують виконання складних 
координаційних рух в за мінімальний проміжок ча-
су; здійснення довготривалих переходів у повному 
споряджень або з вантажем; виконання фізичних 
вправ з використанням імітаційних шумових засо-
бів та засобів задимлення; проведення фізичних 
тренувань (спеціальної спрямованою для роду 
військ) теля здійснення маршу чи пересувань на 
бойовій техніці. 

Перспективи подальших досліджень. В по-
дальшому планується розробити комплекси фізич-
них вправ спеціального спрямування, які були б 
подібні основним елементам військово-
професійноїх діяльності військовослужбовців різ-
них військових спеціальностей.  
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УДК 796.062.4 : 355.237.3 
ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В СОВРЕМЕННОМ БОЮ 

Романчук С., Ролюк A., Воронцов A., Яворский А. 
Резюме. В статье раскрываются материалы относительно физических нагрузок, которые ощущает 

военнослужащий в современном общевойсковом бою. Также раскрываются особенности физических 
нагрузок военнослужащих различных родов войск в наступлении и при обороне рубежей. 

Проблема качественной подготовки военнослужащих к военно-профессиональной деятельности, а 
особенно к ведению боевых действий в условиях современного боя, всегда была актуальной, а сегодня 
приобрела особую значимость.  

Проведенный анализ относительного веса общих физических качеств и военно-прикладных двига-
тельных навыков в структуре современных требований к ведению различных видов боевых действий и 
выполнении боевых задач позволил унифицировать направленность основных направлений практичес-
кой подготовки всех категорий военнослужащих. 

Ключевые слова: общевойсковой бой, боевая подготовка, физическая подготовка, военно-
служащие. 
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UDC 796.062.4 : 355.237.3 
Physical Loadings of Servicemen in Modern Fight 
Romanchuk S., Roliuk O., Vorontsov O., Yavorskii A. 
Abstract. The article reveals the materials as for the physical loadings which a serviceman deals with in 

modern troop fight. The peculiarities of loadings on servicemen during attack and defense of lines of some kinds 
of troops are also revealed.  

The article exposes the problems of high-quality preparation of servicemen to military-professional activity 
and especially to battle activity. It is detected that military-professional activity of servicemen takes place on the 
ground of considerable physical and psychological loadings. It is found out that the operating system of physical 
training in Armed Forces of Ukraine uses not enough effectively facilities which are on an armament for forming 
of psychological readiness of servicemen to actions in difficult conditions.  

It is grounded that for effective correction of psychological readiness of servicemen while overcoming physi-
cal loading it is necessary to take into account such recommendations as rising psychological activity by means 
of external influence and methods of stimulation, using of exercises which contain the elements of novelty, dan-
ger, and also exercises, related to the necessity to operate in the conditions of the physical and psychical load-
ings and others like that.  

The analysis of the scientific studies and researches allowed us to ground and form the program of correc-
tion of psychological readiness of servicemen of airmobile troops while overcoming of obstacles in modern fight. 
Application of the authorial program allowed promoting the level of general and special physical preparedness, 
to correct the level of psychological readiness of servicemen to the actions in the conditions of physical and psy-
chological loadings. 

Keywords: troop fight, combat training, physical training, servicemen. 
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В данной статье представлены результаты 
исследования относительно изучения проблемы 
отсутствия информативных критериев оценки ве-
личины тренировочных нагрузок, механизмов их 
коррекции и маркеров контроля адаптационно-
компенсаторных реакций организма человека на 
стрессовый раздражитель, которым также являет-
ся и интенсивные занятия силовым фитнесом. В 
работе исследовались методы определения вели-
чины физической нагрузки (% от max), для раз-
личного по уровню тренированности контингента, 
которые позволят положительно воздействовать 
на эффективность тренировочного процесса без 
проявления патофизиологических изменений в 
организме. В результате проведенных исследова-
ний установлено, что предложенные нами режи-
мы физических нагрузок, при которых показатель 
рабочего веса отягощения составляет 70–80% от 
разового максимального силового усилия, явля-
ются адекватными как для опытных спортсменов, 
так и для нетренированных лиц. Выявлено, что 
умеренные физические нагрузки практически не 
влияют на уровень содержания ЛДГ в сыворотке 
крови нетренированных юношей, в тоже время 
они способствуют достоверному понижению дан-
ного фермента у спортсменов. 

Ключевые слова: лактатдегидрогеназа, ве-
личина физических нагрузок, тренированность, 
функциональные возможности. 

 
Связь работы с научными программами, 

планами, темами. Работа выполена в рамках 
плановой научно-исследовательской работы  
факультета физического воспитания и спорта 
Черноморского национального университету  
имени Петра Могилы «Разработка и реализация 
инновационных технологий и корекции функцио-
нального состояния человека при физических 
нагрузках в спорте и реабилитации», № гос. реги-
страции 0117U007145. 

Введение. Современный фитнес является 
одним из наиболее оптимальных для молодежи 
видов спортивной и оздоровительной двигатель-
ной активности, привлекая к себе такими позитив-
ными качествами как развитие силы, становление 
осанки и коррекции фигуры через формирование 
прочного мышечного «корсета» спины, преодоле-
нием гиподинамии. Особую популярность занятия 
фитнесом приобрели в последние десятилетия, 
превратившись своего рода в модное и приемле-
мое обществом занятие, значительно потеснив 
ранее популярные состязательные (виды едино-
борств) и игровые виды спортивных занятий 
(волейбол, баскетбол, футбол) [10, 13].  

В процессе организации занятий силовым 
фитнесом приходится работать с самым разным, 
но преимущественно физически малоподготов-
ленным контингентом, что несет реальную угрозу 
неадекватности физических нагрузок функцио-
нальным возможностям организма, с последую-
щим развитием состояния перетренированности и 
нарушению в работе систем и органов. В связи с 
этим проблема оценки адекватности физических 
нагрузок для лиц с различным уровнем физиче-
ского развития, тренированности является крайне 
актуальной.  

Особое внимание вызывают вопросы объек-
тивной, дифференцированной оценки влияния 
физических нагрузок на организм, усложненные 
спецификой атлетических упражнений, а также 
вопросы оперативного контроля состояния орга-
низма в процессе их выполнения [9, 12]. В отно-
шении последних существует ряд общепризнан-
ных методик косвенного контроля (проба Штанге, 
Руфье и ряд других), но они не отличаются четко-
стью и надежностью при оперативной оценке  
состояния организма. Более успешными в этом 
плане являются прямые показатели состояния 
ключевых систем жизнеобеспечения организма, 
функционирующего в состоянии физической  
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нагрузки. Одними из таких информативных источ-
ников выступают показатели содержания и актив-
ности ключевых ферментов. Они четко демонстри-
руют даже клинически «скрытые» первичные тен-
денции и направления биохимических изменений. 
Одним из таких показателей является лактатде-
гидрогеназа (ЛДГ), в функциональном отношении 
катализирующая обратимое восстановление пиро-
виноградной кислоты до молочной кислоты в про-
цессе гликолиза. Данный процесс при выполнении 
физических нагрузок закономерно наиболее интен-
сивен в миокарде, скелетных мышцах, почках и 
печени, инициируя заметное возрастание фермен-
та в крови [2, 8]. В случае перетренированности 
организма или при исчерпании его компенсатор-
ных возможностей под нагрузкой, развиваются 
вторичные процессы патологического порядка, 
сопровождающиеся заметным увеличением содер-
жания лактатдегидрогеназы (ЛДГ), что сигнализи-
рует о недопустимости таких режимов [1, 2, 4, 6, 7]. 

Сдерживающим фактором в широком исполь-
зовании указанного теста в спорте как метода  
оперативного контроля состояния организма,  
является необходимость забора крови из вены и 
достаточно трудоемкий процесс количественного 
определения содержания фермента. В условиях 
отсутствия альтернативы в отношении надежных 
тестов для оперативного контроля при занятиях 
атлетизмом с малоподготовленным контингентом, 
применение ЛДГ-теста на небольших (20–30 чело-
век) контрольных группах является оправданным. 

Не менее важным и проблематичным при ис-
пользовании ЛДГ-теста в процессе тренировочной 
деятельности, является отсутствие достаточной 
информации о закономерностях изменения содер-
жания ЛДГ в крови, особенно нетренированного 
контингента, в ответ на физические нагрузки раз-
личной величины.  

Поэтому, целью данной работы явилось оп-
ределение адекватности величины физической 
нагрузки, наиболее часто используемой в атлетиз-
ме, функциональным возможностям организма 
подготовленных спортсменов и нетренированных 
юношей на основе данных оперативного контроля 
содержания ЛДГ в крови. Для достижения данной 
цели необходимо решение ряда задач: 1) отработ-
ка методических основ количественной оценки 
физических нагрузок в атлетизме; 2) определение 
влияния общепризнанной в атлетизме величины 
физической нагрузки в условиях эксперимента, 
используемой спортсменами и нетренированными 
лицами, на уровень содержания ЛДГ в их крови. 

Материал, методы и организация исследо-
ваний. Базовым материалом, использованным 
для аналитических обобщений данной работы, 

были результаты собственных эксперименталь-
ных, а также лабораторных исследований.  

В исследованиях принимали участие 20 спорт-
сменов 19–20 лет, систематически занимающиеся 
силовым фитнесом на протяжении трех лет, а так-
же 40 неподготовленных юношей аналогичного 
возраста, не имеющие противопоказаний для за-
нятий с отягощениями. Все участники исследова-
ния были разделены на три группы в зависимости 
от уровня тренированности. В первую группу во-
шли спортсмены, а вторая и третья – состояли из 
нетренированных юношей. 

Для оценки исходного уровня физического раз-
вития исследуемого контингента, в том числе и их 
силовых возможностей, методом контрольного тес-
тирования определяли величину максимального 
веса отягощения (max), которую может преодолеть 
человек за счет мышечных усилий. В данном слу-
чае, учитывая разный уровень тренированности 
участником, наиболее оптимальным контрольным 
упражнением, позволяющим снизить возможность 
травматизма к минимуму, но и одновременно про-
демонстрировать максимальные силовые возмож-
ности организма – выступает «жим лежа от груди в 
Смит-машине» [12, 13].  

Для определения количественной оценки  
физических нагрузок в атлетизме изучались пока-
затели величины рабочего веса отягощения в  
контрольном упражнении, и условия выполнения 
двигательной активности. Анализируя значитель-
ные объёмы литературных материалов [9, 10, 11] 
установлено, что величина рабочего веса отягоще-
ния, наиболее часто используемая спортсменами 
в процессе тренировочных занятий силовым фит-
несом, колеблется в пределах 70-80% от макси-
мального результата, продемонстрированного ими 
в отдельном упражнении. Общепринятые в атле-
тизме границы показателей темпа, амплитуды дви-
жения, времени мышечного напряжения, количест-
ва повторений [11] определяли условия (режим 
физических нагрузок), в которых выполняется кон-
трольное упражнение. Чем выше будет показатель 
максимальных силовых возможностей, тем естест-
венно будет выше рабочий вес отягощения и вели-
чина физической нагрузки [13]. 

Контроль адекватности физических нагрузок 
функциональным возможностям организма иссле-
дуемого контингента определяли через характер 
изменения содержания ЛДГ в их крови после дви-
гательной активности. Лабораторный контроль 
сыворотки крови на содержание ЛДГ предусматри-
вал взятие крови: 1) в состоянии покоя до физиче-
ских нагрузок; 2) сразу же после выполнения серии 
из 4-х подходов в контрольном упражнении. Об-
разцы крови из вены участников исследований 
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отбирала медсестра под контролем врача с со-
блюдением всех необходимых норм стерильности 
и требований безопасности. Отобранные пробы 
крови нумеровали, составляли необходимое опи-
сание и сопроводительные документы. Концентра-
цию ЛДГ в сыворотке крови определяли кинетиче-
ским методом на оборудовании фирмы 
"HIGHTECHNOLOGYINC" (США) в условиях серти-
фицированной медицинской лаборатории [14, 15]. 
Проведенные исследования полностью соответст-
вуют законодательству Украины и отвечают прин-
ципам Хельсинкской декларации прав человека, 
Конвенции Союза Европы относительно прав че-
ловека и биомедицины. От каждого человека полу-
чено письменное согласие на проведение иссле-
дования. 

Общая схема организации исследования пре-
дусматривала проведение контрольного тестиро-
вания, позволяющего определить максимальные 
силовые возможности участников всех трех групп. 
Полученные результаты контрольного тестирова-
ния позволят более точно установить величину 
показателя рабочего веса отягощения снаряда, 
необходимого для планирования физической на-
грузки, используемой во время исследований. С 
целью предостережения неадекватности физиче-
ских нагрузок функциональным возможностям ор-
ганизма, первоначально исследования необходи-
мо провести именно на спортсменах, что позволит 
избежать состояния переутомления за счет более 
высокого уровня их тренированности в сравнении 
с неподготовленным контингентом. Проведение 
оперативного контроля содержания ЛДГ в крови 
группы спортсменов, до и после заданной величи-
ны физических нагрузок, позволит говорить о ее 
адекватности возможностям организма. В усло-
виях отсутствия патологических сдвигов уровня 
содержания ЛДГ в крови спортсме-
нов после заданной физической 
нагрузки, использовать предложен-
ные тренировочные режимы, с  
определенной величиной рабочего 
веса отягощения снаряда, в процес-
се занятия с нетренированными 
лицами. Определить влияние за-
данной нами физической нагрузки 
на уровень содержания исследуе-
мого фермента в крови юношей, не 
имеющих стаж занятий атлетизмом. 
Сравнить результаты изменения 
содержания ЛДГ в крови спортсме-
нов и нетренированных лиц в про-
цессе физических нагрузок, величи-
на которых зависит не только от си-
ловых возможностей их организма, 

но и от уровня тренированности и условий двига-
тельной активности.  

Материалы исследований подвергались стати-
стической обработке с использованием пакета 
программ «Статистика» в системе «Microsoft Excel-
2010» [3]. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
В процессе проведения контрольного тестирова-
ния, позволяющего определить максимальные 
силовые возможности исследуемого контингента, 
необходимые для расчёта величины рабочего ве-
са отягощения снаряда и показателя суммарной 
физической нагрузки, были полученные результа-
ты, которые напрямую зависели от уровня физиче-
ской подготовленности исследуемых юношей.  

На рис. 1 графически отображены результаты 
контрольного тестирования максимальных сило-
вых возможностей участников исследований при 
выполнении упражнения «жим лежа от груди в 
Смит-машине».  

Анализ результатов, представленных на 
рис. 1, свидетельствует о наличии достоверного 
различия величины исследуемого показателя меж-
ду спортсменами и нетренированными юношами, 
что еще раз подтверждает положительное воздей-
ствие занятий атлетизмом на рост силовых воз-
можностей человека. Вместе с тем показатель 
максимальных силовых возможностей, фиксиро-
ванный в процессе контрольного тестирования в 
обоих группах нетренированных юношей, практи-
чески одинаковый, что указывает на их идентич-
ность друг другу по уровню физической подготов-
ленности.  

Таким образом, обобщая полученные резуль-
таты и учитывая данные специальной литературы 
[10, 13] относительно стандартной в силовых ви-
дах спорта величины (70–80% от максимального 

Рис. 1. Среднее значение показателя максимальных силовых возмож-
ностей юношей с различным уровнем тренированности при выполнении 

упражнения «жим лежа от груди в Смит-машине», n = 60 
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веса отягощения) показателя рабочего веса отяго-
щения снаряда и условий выполнения контрольно-
го упражнения, позволяют сделать количествен-
ную оценку физической нагрузки, предложенной 
участникам исследований. 

Оперативный контроль адекватности предла-
гаемых спортсменам физических нагрузок в про-
цессе выполнения серии подходов контрольного 
упражнения осуществлялся через показатель 
уровня содержания фермента ЛДГ в крови. Полу-

ченные данные позволяют подтвер-
дить или опровергнуть оптималь-
ность величины стандартных пока-
зателей, регулирующих физические 
нагрузки в атлетизме. 

На рис. 2 представлены средне-
групповые значения показателя 
уровня содержания ЛДГ в крови 
спортсменов до и после физической 
нагрузки. Также графически отобра-
жена величина показателя суммар-
ной физической нагрузки, исполь-
зуемая группой спортсменов в про-
цессе выполнения серии подходов 
контрольного упражнения, которая 
составляет 462,02 кг/мин.  

Исследуя влияние физических 
нагрузок с использованием стан-
дартного показателя рабочего веса 
отягощения снаряда (70% от мах.) 
на организм подготовленных спорт-
сменов, были зафиксированы сле-
дующие результаты. Как видно из 
рис. 2, после нагрузки, которая наи-
более часто используются при заня-
тиях с отягощениями, показатель 
уровня содержания ЛДГ в крови 
спортсменов снижается на 4,7%. Но 
статистически значимых различий 
между показателями до нагрузки и 
после нагрузки не было выявлено. 
Это говорит о том, что предлагае-
мая нагрузка адекватна функцио-
нальным возможностям исследуе-
мого контингента. Вместе с тем сни-
жение контролируемого фермента 
свидетельствует о компенсаторных 
механизмах организма спортсме-
нов, которые развиваются в процес-
се длительных занятий атлетизмом.  

Таким образом, полученные 
результаты свидетельствуют об 
отсутствии паталогических сдвигов 
уровня содержания ЛДГ в крови 
спортсменов после заданной физи-
ческой нагрузки, что позволяет ис-
пользовать предложенные трениро-
вочные режимы, со стандартной 
(70% от max.) величиной рабочего 
веса отягощения снаряда, в процес-
се занятия с нетренированными 
лицами. 

Рис. 2. Содержание ЛДГ в крови спортсменов в состоянии покоя до  
и после физической нагрузки, n = 20 

Рис. 3. Содержание ЛДГ в крови нетренированных юношей  
(1-й и 2-й групп) в состоянии покоя до и после физической  

нагрузки, n = 20 
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Исследуя адекватность предложенных физи-
ческих нагрузок функциональным возможностям 
организма нетренированных юношей, были полу-
чены результаты оперативного контроля показа-
теля содержания ЛДГ в их крови (рис. 3).  

Результаты, представленные на рис. 3, демон-
стрируют межгрупповую достоверную разницу 
(17,1%) между величиной показателя суммарной 
физической нагрузки, которую использовали юно-
ши нетренированных групп во время проведения 
исследования. Это объясняется тем, что нетрени-
рованные юноши первой группы использовали во 
время физических нагрузок рабочий вес отягоще-
ния снаряда, величина которого составляла 70% 
от максимальных возможностей. В свою очередь, у 
нетренированных лиц второй группы данный пока-
затель составлял 80%. Данное обстоятельство 
свидетельствует о том, что даже при одинаковых 
показателях максимальных силовых возможностей 
(рис. 1), незначительное изменение величины ра-
бочего веса отягощения существенно влияет на 
показатель суммарной физической нагрузки.  

Из данных, графически отобра-
женных на рис. 3 видно, что у нетре-
нированных юношей обоих групп в 
состоянии покоя до физических на-
грузок показатель содержания ЛДГ в 
крови находится примерно на одном 
уровне, и не выходит за границы 
физиологической нормы. Результа-
ты тестирования сразу же после на-
грузки показывают, что наблюдается 
незначительное повышение (от 1,1 
до 2,2%) исследуемого показателя, 
что свидетельствует об адекватно-
сти предложенной нагрузки функцио-
нальным возможностям организма 
данного контингента.  

Анализируя обобщённые резуль-
таты оперативного контроля содер-
жания ЛДГ в крови спортсменов и 
нетренированных лиц на всех этапах 
эксперимента, выявлены межгруппо-
вые различия величины исследуемо-
го показателя (рис. 4). Так, показа-
тель содержания ЛДГ в крови, фик-
сированный до начала физических 
нагрузок, у спортсменов в среднем 
на 5,4% был ниже в сравнении с не-
тренированными юношами обоих 
групп. Но статистически значимых 
различий между показателями, фик-
сированными у представителей всех 
трех групп, не было выявлено, что 
позволяет говорить о практически 

одинаковом состоянии организма исследуемого 
контингента перед физическими нагрузками. В 
свою очередь, после физической нагрузки иссле-
дуемый показатель демонстрирует тенденцию к 
уменьшению значений в группе спортсменов, но в 
тоже время, к увеличению в группах, состоящих из 
нетренированных лиц.  

Полученный результат отображает факт нали-
чия с одной стороны более высокого уровня адап-
тационных и компенсаторных возможностей орга-
низма спортсменов, в сравнении с нетренирован-
ными лицами, а с другой – наличие зависимости от 
внешних факторов (величины показателя суммар-
ной нагрузки и условий выполнения двигательной 
деятельности). В целом, несмотря на количествен-
ные изменения исследуемого фермента до и  
после нагрузки, содержание ЛДГ в крови предста-
вителей всех трех групп остается в пределах  
физиологически допустимой нормы, что свидетель-
ствует об адекватности заданных физических нагру-
зок функциональным возможностям организма как 
спортсменов, так и нетренированных юношей.  

Рис. 4. Изменения показателя содержания ЛДГ в крови исследуемого 
контингента при заданной физической нагрузки, n = 60 
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Выводы 
1. Установлено, что физические нагрузки, при кото-

рых показатель рабочего веса отягощения со-
ставляет 70–80% от разового максимального 
силового усилия, являются умеренными как для 
опытных спортсменов, так и для нетренирован-
ных лиц, что позволяет использовать их в каче-
стве оптимального показателя величины сило-
вой нагрузки в фитнесе. 

2. Выявлено, что умеренные физические нагрузки 
практически не влияют на уровень содержания 
ЛДГ в сыворотке крови нетренированных юно-
шей, в тоже время способствует существенному 

понижению данного фермента у спортсменов, 
что позволяет предполагать о наличии компен-
саторных механизмов и изменении их активно-
сти в зависимости от уровня тренированности 
исследуемого контингента. 
Перспективы дальнейших исследований 

связаны с поиском путей оптимизации тренировоч-
ного процесса в силовом фитнесе и режимов фи-
зической нагрузки, а также раскрытия закономер-
ностей характера изменения величины содержа-
ния ЛДГ в крови спортсменов различного уровня 
тренированности на протяжении длительного пе-
риода подготовки (несколько мезоциклов). 
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УДК 796.011 
КРИТЕРІЇ КОНТРОЛЮ ОЦІНКИ АДЕКВАТНОСТІ СИЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ  
ФУНКЦІОНАЛЬНИМ МОЖЛИВОСТЯМ ОРГАНІЗМА ЛЮДЕЙ РІЗНОГО РІВНЯ  
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ПРОЦЕСI ЗАНЯТЬ ФІТНЕСОМ 
Титова А. В., Боднар О. І., Кураса Г. О., Конопляник О. В., Абрамов К. В. 
Резюме. У даній статті представлено результати дослідження щодо вивчення проблеми відсутності 

інформативних критеріїв оцінки величини тренувальних навантажень, механізмів їх корекції і маркерів 
контролю за компенсаторними або адаптаційними реакціями організму людини на стресовий подразник, 
яким також є і інтенсивні заняття силовим фітнесом. У роботі досліджувалися методи визначення величи-
ни фізичного навантаження (% від max), для різного за рівнем тренованості контингенту, які дозволять 
позитивно впливати на ефективність тренувального процесу без прояву патофізіологічних змін в  
організмі. В результаті проведених досліджень встановлено, що запропоновані нами режими фізичних 
навантажень, при яких показник робочої ваги обтяження становить 70–80% від разового максимального 
силового зусилля, є адекватними як для досвідчених спортсменів, так і для нетренованих осіб. Виявлено, 
що помірні фізичні навантаження практично не впливають на рівень вмісту ЛДГ в сироватці крові нетре-
нованих юнаків, в той же час сприяють достовірному зниженню даного фермента у спортсменів. 

Ключові слова: лактатдегідрогеназа, величина фізичних навантажень, тренованість, функціональні 
можливості. 

 

UDC 796.011 
Estimation Control Criteria of the Power Loads Adequacy to the Functional Abilities  
of People with Different Training Levels Going in for Power Fitness 
Titova A. V., Bodnar A. I., Kurasa H. O., Konoplianyk O. V., Abramov K. V. 
Abstract. This article presents the results of studying the problem of the lack of informative criteria for estimat-

ing the amount of training loads, the mechanisms for their correction, and markers for controlling compensatory or 
adaptive reactions of the human body to a stress stimulus, which also includes intensive training in power fitness. 

The study comprised 20 athletes aged 19–20, systematically engaged in power fitness during three years, 
as well as 40 almost healthy young men of similar age who do not have contradictions for power fitness training. 

We described methods of determining the amount of physical activity (% of max) for young men different in 
the level of fitness, which will positively influence the efficiency of the training process without manifesting patho-
physiological changes in the body. 

The obtained results reflect the fact that, on the one hand, there is a higher level of adaptive and compensa-
tory abilities in athletes’ bodies comparing with untrained persons, and on the other hand, their dependence on 
external factors (magnitude of the total load index and the conditions for performing motor activity). In general, 
despite the quantitative changes in the enzyme studied before and after the load, the LDH content in blood of all 
three groups’ representatives remains within the physiologically acceptable norm. This fact indicates the ade-
quacy of the given physical loads to the functional abilities of both athletes’ and untrained young men’ bodies. 

As a result of the research it was established that the physical load regimes proposed by us, in which the 
weight is 70-80% of the single maximum force, are adequate for both experienced athletes and untrained per-
sons. It was revealed that moderate physical activity does not practically influence the level of LDH in the blood 
serum of untrained young men, at the same time contributes to a significant decrease of enzymes in athletes. 

Keywords: lactate dehydrogenase, physical loads, fitness, functionality. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА  
В СИЛОВОМ ФИТНЕСЕ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ВЛИЯНИЯ  
НА АДАПТАЦИОННО-КОМПЕНСАТОРНЫЕ РЕАКЦИИ  

В ОРГАНИЗМЕ ЮНОШЕЙ 20–21 ЛЕТ 
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В статье представлены результаты исследова-
ний относительно изучения особенностей влияния 
нагрузок высокой интенсивности силовой направ-
ленности на характер и величину изменений сило-
вых возможностей организма юношей 20–21 лет. 
Одновременно были проведены исследования, 
позволяющие изучить особенности проявления 
компенсаторных реакций в данных условиях двига-
тельной активности, и установить наиболее  
информативные критерии оценки адекватности 
нагрузок функциональным возможностям обсле-
дуемого контингента.  

Установлено, что оптимальный период исполь-
зования даже наиболее эффективной модели тре-
нировочных занятий, независимо от уровня, интен-
сивности нагрузок и их объема, составляет не бо-
лее трех месяцев. В результате, для дальнейшего 
эффективного протекания адаптационных процес-
сов необходимо изменять параметры некоторых 
компонентов нагрузки, или весь режим трениро-
вочной деятельности в целом. Выявлено, что с 
ростом тренированности, эффективность долго-
срочной адаптации развивается в процессе систе-
матических интервальных тренировок, заметно 
снижается даже при поэтапном изменении режи-
мов физической нагрузки, указывает на необходи-
мость разработки новых методик, которые смогут 
обеспечить более продолжительный рост резуль-
тативности в силовом фитнесе. 

Ключевые слова: адаптационные изменения, 
гормональный ответ, лактатдегидрогеназа, режи-
мы силовой нагрузки, концентрация гормонов в 
сыворотке крови, силовой фитнес. 

 
Связь работы с научными программами, 

планами, темами. Работа выполена в рамках пла-
новой НИР факультета физического воспитания и 
спорта Черноморского национального университе-
ту имени Петра Могилы «Разработка и реализация 

инновационных технологий и корекции функцио-
нального состояния человека при физических  
нагрузках в спорте и реабилитации», № гос. ре-
гистрации 0117U007145. 

Введение. Современные требования, предъяв-
ляемые к разработке оптимальных и в тоже время 
безопасных моделей физической нагрузки, необ-
ходимых для полноценной жизнедеятельности 
человека, с учетом очень низкого уровня двига-
тельной активности, указывают на необходимость 
поиска наиболее эффективных путей повышения 
адаптационных возможностей организма к стрес-
совым факторам, в том числе и к нагрузкам сило-
вого характера [2, 4, 7, 11]. 

 В тоже время, одной из важных и одновремен-
но малоизученных проблем управления трениро-
вочным процессом и его контролем, является  
определение оптимальных периодов продолжи-
тельности ярко выраженных адаптационных реак-
ций в условиях определенного режима физической 
нагрузки или иных стрессовых факторов [1, 3, 8]. 
Решение данных вопросов позволит не только раз-
работать механизм управления тренировочными 
нагрузками для повышения результативности и 
эффективности адаптационных изменений, но и 
определить наиболее информативные показатели 
адекватности параметров физических нагрузок 
возможностям организма человека в тех или режи-
мах силового фитнеса. 

Данные литературы относительно рассматри-
ваемого вопроса [5, 6, 9, 13] противоречивы, и не 
имеют экспериментально подтвержденных резуль-
татов. Некоторые исследователи утверждают, что 
периоды продолжительности полного развития и 
закрепления адаптационных изменения в процес-
се силовых нагрузок фиксированы в пределах от 
64 до 150 дней систематических тренировок. 

Таким образом, определение оптимальных 
временных периодов адаптационных изменений в 
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организме в условиях занятий силовом фитнесом 
и поиск путей оптимизации контроля и управления 
тренировочным процессом, является основной 
целью наших исследований. 

Целью проведенного исследования явилось 
изучение механизмов оптимазации тренировочно-
го процеса в силовом фитнесе и особенности их 
влияния на адаптационно-компенсаторные реак-
ции в организме юношей 20–21 лет. 

Материал, методы и организация исследо-
ваний. В исследованиях принимали участие 
20 спортсменов в возрасте 20–21 лет, системати-
чески занимающиеся силовым фитнесом на протя-
жении последних трех лет, а также 20 физически 
здоровых юношей аналогичного возраста, не 
имеющие стаж занятий к силовым нагрузкам, и 
соответственно высокий уровень резистентности к 
подобному виду двигательной активности. 

Для определения оптимального периода про-
должительности результативных адаптационных 
изменений в организме нетренированных юношей 
в условиях длительного (шесть месяцев) примене-
ния группой нетренированных лиц стандартного 
для силового фитнеса режима тренировочной дея-
тельности, исследовали динамику морфометриче-
ских результатов [7, 9, 14], и наиболее информа-
тивных для данного вида нагрузки показателей 
биохимического контроля. 

Соответствующие показатели контроля ис-
пользовались также для поиска наиболее безопас-
ных, и в тоже время результативных путей оптими-
зации тренировочной процесса, а также определе-
ния временных периодов снижения и повышения 
темпов адаптации организма спортсменов в усло-
виях применения определенной поочередности 
совершенно разных по показателям объема и ин-
тенсивности режимов силовой нагрузки. 

Силовая нагрузка оценивалась по показателям 
величины компонентов тренировочной работы, 
используемых в процессе занятий силовым фитне-
сом. Для этой цели применялся метод определе-
ния индекса тренировочной нагрузки в силовом 
фитнесе. Регистрировались параметры макси-
мальных силовых возможностей участников в тес-
товых упражнениях, производился расчет показа-
телей нагрузки: коэффициента внешнего сопротив-
ления (Ra), относительного веса отягощения (Wa), 
величины силовой нагрузки (Wn), индекс трениро-
вочной нагрузки (ITNA). Контроль исследуемых 
показателей проводился четыре раза с интерва-
лом в один месяц на протяжении трех месяцев 
систематических занятий силовым фитнесом. С 
аналогичным интервалом, в процессе исследова-
ния контролировали динамику показателей антро-
пометрии (обхватных размеров тела). 

Лабораторные исследования сыворотки крови 
на содержание тестостерона, кортизола и лактат-
дегидрогеназы проводили до нагрузки (в состоя-
нии покоя), и сразу после окончания тренировоч-
ного занятия на протяжении шести месяцев иссле-
дования с интервалом в 30 дней. Концентрацию 
тестостерона и кортизола в сыворотке крови опре-
деляли методом иммуноферментного анализа, а 
концентрацию ЛДГ в сыворотке крови определяли 
кинетическим методом на оборудовании фирмы 
"HIGHTECHNOLOGYINC" (США) в условиях серти-
фицированной медицинской лаборатории. Прове-
денные исследования полностью соответствуют 
законодательству Украины и отвечают принципам 
Хельсинкской декларации прав человека, Конвен-
ции Союза Европы относительно прав человека и 
биомедицины. От каждого человека получено пись-
менное согласие на проведение исследования. 

Статистическая обработка результатов иссле-
дования проводилась с использованием пакета 
статистических программ IBM *SPSS* Statistics 20. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
При отсутствии четких данных о сроках становле-
ния структурных и функциональных перестроек при 
работе с нетренированными контингентом на фоне 
тренировочных нагрузок в силовом фитнесе, были 
выполнены соответствующие тестовые контроли. 
При этом учету и статистическому анализу были 
подвергнуты результаты контроля динамики разви-
тия мышечной силы исследуемого контингента, что 
отражено графиками (рис. 1). Указанные учеты 
проведены по плану экспериментального исследо-
вания, которое предусматривало неизменность 
объемов физических нагрузок при проведении тре-
нировочных занятий в течение шести месяцев. 

Полученные результаты приведены на рис. 1 – 
данные о величине и темпах изменения парамет-
ров развития мышечной силы предварительно 
нетренированных юношей указывают на достаточ-
но стремительную динамику повышения силового 
показателя. Так, общий рост уровня мышечной 
силы за весь период обследования достиг 30,7% 
(р < 0,05). При этом наиболее высокие темпы по-
вышения значений контролируемого показателя на 
14,5% (р < 0,05) имели место после первого меся-
ца тренировочных занятий. Данный факт может 
служить свидетельством роста мышечной силы 
преимущественно за счет активизации большого 
количества двигательных единиц, а также за счет 
оптимизации внутримышечной и межмышечной 
координации. 

Такое четкое отсутствие структурных измене-
ний (как положительных, так и отрицательных) 
прямо свидетельствует о формировании у нетре-
нированного контингента адаптационных реакций 
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в течение 45-60 дней тренировочных занятий. При 
отсутствии адекватного стимулирования указан-
ных процессов поэтапным увеличением физиче-
ской нагрузки, достигнутый за три месяца адапта-
ционный уровень полностью теряется. 

Результаты лабораторного контроля (рис. 2) 
демонстрируют динамику изменений показателей 
концентрации ЛДГ в сыворотке крови лиц нетрени-
рованного контингента в течение шести месяцев 
занятий силовым фитнесом. При этом значения 
ЛДГ не выходят за пределы физиологической  
нормы, что свидетельствует об адекватности фи-
зических нагрузок функциональным возможностям 
организма участников исследований. 

Таким образом, фиксированные в опыте  
показатели концентрации ЛДГ в сыворотке крови 
указывают на то, что используемые объемы физи-
ческих нагрузок в течение шести месяцев занятий 
силовым фитнесом являются: а) полностью  
безопасными; б) не влекут отрицательных явлений 
даже при длительных сроках занятий; в) позволя-
ют инициировать развитие адаптационных процес-
сов, обеспечивающих решение задачи роста  
мышечной силы и морфометрических параметров 
тела. 

Кроме ЛДГ, биохимический контроль преду-
сматривал оценку содержания такого показатель-
ного гормона, как кортизол (рис. 3). 

Рис. 1. Динамика показателей максимальной мышечной силы у нетренированных юношей 
 в условиях стандартного режима нагрузки, n = 20 

Примечание: * – р<0,05, в сравнении с показателями предыдущего месяца. 

Рис. 2. Динамика концентрации ЛДГ в сыворотке крови нетренированных юношей  
в процессе шести месяцев тренировок, n = 20 
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Показатели концентрации кортизола в сыво-
ротке крови, фиксированные в состоянии покоя (до 
нагрузки) и после тренировочного занятия на всех 
этапах исследований не выходили за пределы 
нормы. Последнее указывает на адекватность фи-
зических нагрузок компенсаторному потенциалу 
исследованного контингента, а динамика концен-
трации данного гормона отражает этапы развития 
адаптационных реакций организма на указанные 
нагрузки. Так, в процессе оздоровительных заня-
тий силовым фитнесом с предоставлением безо-
пасных уровней физической нагрузки наблюдали 
незначительные разнонаправленные изменения 
концентрации исследуемого гормона в сыворотке 
крови. Отклонение последних находятся в преде-
лах от 1,2% до 4,5%, при этом они наиболее выра-
жено демонстрируют реакции на нагрузки, уста-
новленные после тренировочных занятий. 

Мышечная реализация тренировочных нагру-
зок сопровождается как оперативным (срочным), 
так и длительным повышением концентрации гор-
мона в сыворотке крови. Аналогичный показатель, 
фиксированный в состоянии покоя, в течение шес-
тимесячного исследования проявлял динамику с 
гораздо меньшей амплитудой, что в целом харак-
терно для организма в состоянии физиологическо-
го адекватного мышечного напряжения. 

Заметное снижение концентрации кортизола в 
сыворотке крови после острой силовой нагрузки 
установлено только в начале исследования (на 
7,8% (р < 0,05)), и в течение первого месяца трени-

ровочных занятий (на 18,3% (р < 0,05) по сравне-
нию с состоянием покоя)). Такой характер гормо-
нального ответа организма может свидетельство-
вать об энергетическом дефиците, вызванном 
утомлением на фоне мышечного перенапряжения 
за счет большого объема выполненной работы. 
Дальнейшие, в течение 2–3 месяцев тренировоч-
ного процесса, изменения концентрации кортизола 
демонстрируют тенденцию к незначительному по-
вышению его уровня на 4,2% (р > 0,05) по сравне-
нию с состоянием покоя. Аналогичная тенденция 
повышения концентрации кортизола в сыворотке 
крови обследованного контингента, в ответ на ост-
рую физическую нагрузку, наблюдается в течение 
последних месяцев исследования, но с заметно 
меньшей разницей (до 3,5% (р > 0,05)). 

Основываясь на полученных результатах  
контроля концентрации кортизола в сыворотке 
крови на различных фазовых частях исследования, 
можно оценить активность и ход адаптационных 
процессов, которые достигают своего предела уже 
к концу второго месяца тренировочных занятий. 

В числе прямых биохимических показателей 
состояния организма, особое значение приобретает 
показатель концентрации тестостерона в крови. 
Закономерно ожидать, что адаптационные процес-
сы в ответ на мышечное напряжение сопровожда-
ются увеличением концентрации тестостерона в 
крови с соответствующим развитием мышечной 
гипертрофии, активный процесс которой является 
одной из целей тренировок в силовых видах спорта. 

Рис. 3. Динамика концентрации кортизола в сыворотке крови нетренированных юношей  
в процессе шести месяцев тренировок, n = 20 

Примечание: * – р<0,05 в сравнении с состоянием покоя (до нагрузки). 
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В то же время, несмотря на многочисленные  
исследования, представленные в изученной нами 
литературе [3, 4, 9, 12], в целом отсутствует четкое 
видение закономерностей изменений тестостеро-
на при длительных занятиях силовым фитнесом, 
что также было одной из задач данного контроля 
(рис. 4). 

Полученные результаты контроля концентра-
ции тестостерона в сыворотке крови демонстриру-
ют довольно пеструю картину изменений показате-
ля. При этом наиболее важным результатом явля-
ется факт отсутствия колебаний концентрации 
исследуемого гормона с превышением пределов 
нормы. Это дает основания достоверно оценить 
безопасность физических нагрузок, как в процессе 
оперативного контроля, так и на протяжении дли-
тельного периода занятий силовым фитнесом. 

В целом наблюдается тенденция к повышению 
концентрации тестостерона в сыворотке крови, как 
в состоянии покоя, так и после физической нагруз-
ки. При этом в дальнейшем формируются призна-
ки фазы стабилизации показателя, которые полу-
чили развитие на рубеже третьего и четвертого 
месяцев систематических тренировочных занятий 
силовым фитнесом. Подобную динамику можно 
объяснить становлением адаптационных процес-
сов, которые приобретают частичную реализацию 
также и в проявлении компенсаторных реакций на 
мышечное напряжение. 

Учитывая полученные нами результаты отно-
сительно определения характера адаптационных 

изменений в организме нетренированных лиц в 
условиях мышечной деятельности с неизменными 
параметрами физической нагрузки, было установ-
лено, что оптимальный период использования ре-
жима силовой нагрузки, независимо от уровня ин-
тенсивности и объема работы, составляет не бо-
лее трех месяцев. В результате для дальнейшего 
эффективного протекания адаптационных процес-
сов необходимо изменять параметры некоторых 
компонентов нагрузки, или весь режим трениро-
вочной деятельности в целом. При этом, несмотря 
на то, что в процессе длительных занятий сило-
вым фитнесом в условиях нагрузок высокой интен-
сивности и малого объема работы (Ra = 0,71у.е.) 
динамика повышения показателей максимальной 
мышечной силы почти на 50% (р < 0,05) выше, чем 
при тренировках с большим объемом работы и 
средней интенсивностью – вопрос относительно 
особенностей адаптационно-компенсаторных  
реакций в условиях поэтапного (через мезоцикл) 
изменения режимов силовой нагрузки в силовом 
фитнесе не исследовался. 

Для решения вышеперечисленных проблем-
ных задач нами был проведен ряд исследований, 
выполненных на группе тренированных лиц, кото-
рые в течение последних трех лет систематически 
занимались силовым фитнесом. 

Согласно цели и задачи работы, на первом 
этапе исследований (рис. 5) были проведены кон-
троли показателей исходных значений в группе 
тренированных юношей, регистрирующих уровень 

Рис. 4. Динамика концентрации тестостерона в сыворотке крови нетренированных юношей  
в процессе шести месяцев тренировок, n = 20 

Примечание: * – р<0,05, в сравнении с состоянием покоя (до нагрузки). 
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развития  мышечной силы, которые были достиг-
нуты в процессе предыдущих трехлетних занятий 
силовым фитнесом в условиях применения стан-
дартного режима тренировочных нагрузок. На  
основе результатов опроса исследуемого контин-
гента было установлено, что параметры контроли-
руемых показателей в течение последних шести 
месяцев интенсивных тренировок, перед началом 
исследований существенно не менялись, что сви-
детельствует о высоком уровне резистентности к 
стандартным силовым нагрузкам. 

Было сделано предположение, что существен-
ные изменения режима физических нагрузок за 
счет вариативности величины их компонентов: 
темпа выполнения упражнения, амплитуды движе-
ния, продолжительность мышечной деятельности, 
величина сопротивления и другие – будут способ-
ствовать повышению адаптационных возможно-
стей организма тренированных юношей. 

В результате применения данной группой тре-
нированных лиц в процессе тренировочных заня-
тий режима высокой интенсивности силовых нагру-
зок (Ra = 0,71у.е.) было установлено, что сущест-
венное повышение уровня интенсивности и умень-
шение объема работы, по сравнению со стандарт-
ными параметрами, способствует достоверному 
повышению параметров мышечной силы на 14,7% 
(р < 0,05) уже после первого месяца тренировок 
(рис. 5). 

Практически аналогичная положительная тен-
денция исследуемых показателей установлена в 
течение следующих двух месяцев занятий, но с 
существенно менее выраженным эффектом, кото-
рая с каждым последующим месяцем тренировок 
снижалась от 30 до 60% (р < 0,05). 

Таким образом, на основе анализа результа-
тов динамики показателей мышечной силы группы 
спортсменов в процессе тренировочных нагрузок, 
объем и интенсивность которых достаточно резко 
отличались от стандартных в силовом фитнесе, 
установлено, что проявление реакции организма в 
данных условиях возможно только за счет сущест-
венного изменения величины компонентов режима 
физической нагрузки (темп выполнения упражне-
ния, амплитуда, продолжительность мышечной 
деятельности и другие). 

В свою очередь, установив положительные 
адаптационные реакции организма тренированных 
юношей в условиях использования режиму высо-
кой интенсивности силовых нагрузок (Ra = 
= 0,71у.е.) – мы попытались определить границы 
положительной тенденции контролирующих сило-
вых и морфометрических показателей путем по-
вторной изменения величины компонентов трени-
ровочной нагрузки. 

Графическое отображение результатов контро-
ля параметров максимальной мышечной силы юно-
шей в после повторного изменения (на четвертом и 

Рис. 5. Результаты показателей мышечной силы тренированных лиц в условиях  
поэтапного изменения режимов нагрузки с периодичностью в три месяца, n = 20 
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седьмом этапах исследования) режимов физи-
ческой нагрузки показывает аналогичную началу 
исследований скачкообразную динамику, но уже в 
меньшем диапазоне. Согласно полученным ре-
зультатам, показатели мышечной силы участников 
данного контингента демонстрируют положитель-
ную динамику повышения на 11,3% (р < 0,05) в 
начале трехмесячного цикла и на 2,0% (р < 0,05) в 
конце. Наиболее выраженное увеличение контро-
лируемого показателя наблюдалось в конце каж-
дого первого месяца (на пятом и восьмом этапах 
исследования) после изменения режимов физиче-
ской нагрузки. 

В течение девяти месяцев исследований  
контролируемые показатели демонстрируют тен-
денцию к росту. В течение первых трех месяцев 
исследований (после изменения, до начала иссле-
дования, привычного для данного контингента ре-
жима силовых нагрузок (Ra = 0,64 у.е.) на доста-
точно противоположный (Ra = 0,71 у.е.)) наблюда-
ли довольно стремительное повышение на 14,7%  
(p < 0,05) показателей максимальной силы, что не 
характерно для людей данного уровня трениро-
ванности. К концу третьего месяца динамика повы-
шения показателей мышечной силы замедлялась 
(на 5,8% (p < 0,05)), что указывает на снижение 
темпов адаптации организма тренированных лиц к 
данным физических нагрузок.  

Вместе с тем, очередная смена режима физи-
ческой нагрузки (изменение параметров интенсив-
ности и объема работы) после трех месяцев тре-
нировок является стрессовым фактором, который 
оказывает положительное влияние на улучшение 
функциональной подготовленности и повышение 
уровня спортивных достижений. Это подтвержда-
ется существенным повышением уровня показате-
лей максимальной мышечной силы на 11,3%  

(p < 0,05), однако через два месяца темпы адап-
тации вновь начинают снижаться. Подобную  
волнообразную динамику демонстрируют контро-
лируемые показатели и в период использования 
третьего варианта режимов тренировок в процессе  
мышечной деятельности (нагрузка средней интен-
сивности и большого объема работы). Соответст-
венно сравнительный анализ результатов контро-
ля по динамике показателей мышечной силы  
исследуемого контингента демонстрирует адапта-
ционные реакции организма тренированных  
юношей в ответ на изменения режимов силовых 
нагрузок в процессе систематических тренировок. 

Выводы и перспективы дальнейших иссле-
дований. Установлено, что применение в трениро-
вочном процессе режимов физической нагрузки, 
характер, объем и интенсивность которых значи-
тельно отличается от стандартных в данном виде 
двигательной активности (силовой фитнес), влия-
ет на возможность проявления положительных, 
хотя и скачкообразных реакций организма трени-
рованных лиц в ответ на внешнее сопротивление. 

Выявлено, что скорость развития адаптацион-
ных изменений в ответ на изменение режимов фи-
зической нагрузки наиболее выражена только в 
течение непродолжительного срока (не более  
двух месяцев систематических занятий силовым 
фитнесом). 

Исследовано, что с ростом тренированности 
эффективность долгосрочной адаптации развива-
ется в процессе систематических интервальных 
тренировок, и заметно снижается даже при поэтап-
ном изменении режимов физической нагрузки, что 
указывает на необходимость разработки новых 
методик, которые смогут обеспечить более про-
должительный рост результативности в силовом 
фитнесе. 
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УДК 612.616.31: 577.175.5:796.015.62 
ОПТІМІЗАЦІЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В СИЛОВОМУ ФІТНЕСІ  
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВПЛИВУ НА АДАПТАЦІЙНО-КОМПЕНСАТОРНІ РЕАКЦІЇ  
В ОРГАНІЗМІ ЮНАКІВ 20–21 РОКІВ 
Чернозуб А. А., Гребенюк О, Ю., Мальнева А. Ю.,  
Петренко О. В., Твелина А. А. 
Резюме. У статті представлені результати досліджень щодо вивчення особливостей впливу наван-

тажень високої інтенсивності силової спрямованості на характер і величину змін силових можливостей 
організму юнаків 20–21 років. Одночасно були проведені дослідження, що дозволяють вивчити особливості 
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прояву компенстанрних реакцій в даних умовах рухової активності і встановити найбільш інформативні 
критерії оцінки його навантажень функціональним можливостям обстежуваного контингенту. 

Встановлено, що оптимальний період використання навіть найбільш ефективної моделі тренуваль-
них занять, незалежно від рівня, інтенсивності навантажень та їх обсягу, становить не більше трьох міся-
ців. У результаті, для подальшого ефективного протікання адаптаційних процесів необхідно змінювати 
параметри деяких компонентів навантаження, або весь режим тренувальної діяльності в цілому. Виявле-
но, що із зростанням тренованості, ефективність довгострокової адаптації розвивається в процесі  
систематичних інтервальних тренувань, помітно знижується навіть при поетапній зміні режимів фізичного 
навантаження, що вказує на необхідність розробки нових методик, які зможуть забезпечити більш трива-
ле зростання результативності в силовому фітнесі. 

Ключові слова: адаптаційні зміни, гормональна відповідь, лактатдегідрогеназа, режими силового 
навантаження, концентрація гормонів в сироватці крові, силовий фітнес. 
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Mechanisms of the Power Fitness Training Process Optimization and Features  
of Adaptation-compensatory Reactions in Organisms of Young People Aged 20–21 
Chernozub A. A., Grebeniuk O. Yu., Malneva A. Yu.,  
Petrenko O. V., Tvelina A. A. 
Abstract. The article presents the results of studying the features of high intensity power loads and magni-

tude of the changes in the abilities of young male organisms. At the same time, studies were carried out to de-
fine the peculiarities of the manifestation of compensated reactions in the given conditions of motor activity and 
to establish the most informative criteria for assessing the adequacy of the loads to the functional capabilities of 
the subject being examined by the contingent. 

The study comprised 20 athletes aged 20–21, systematically engaged in power fitness during the past three 
years, as well as 20 physically healthy young men of similar age who did not have experience in training for 
power loads and, accordingly, a high level of resistance to this type of motor activity. 

It was established that the optimal period of using the most effective model of training sessions, regardless 
of the level, intensity of loads and their volume, is no more than three months. The obtained data also confirm 
the results of monitoring the concentration of cortisol and testosterone in the serum at different phases of the 
study. This fact also indicates that the activity and the course of adaptation processes are completed almost by 
the end of the second month of training sessions. 

However, it was revealed that the alternating change in the physical load regime (change in the parameters 
of intensity and volume of work) after three months of training is a stressful factor that has a positive effect on 
improving the functional readiness and improving the level of sporting achievements. This is expressed in the 
fact that this group again fixes a significant increase in the level of maximal muscular strength by 11.3%  
(p < 0.05). But after two months time, the pace of adaptation started to decline. Accordingly, a comparative 
analysis of the results of monitoring, in terms of the dynamics of the muscular strength of the studied contingent, 
demonstrated the adaptive reactions of the organism of trained young men in response to changes in the power 
load regimes in the course of systematic training. 

As a result of long-term studies, it was revealed that with increasing the level of fitness, the effectiveness of 
long-term adaptation developed in the course of systematic interval training. Moreover, it was markedly reduced 
even with a gradual change in the physical load regimes. All the above-said point to the need of developing new 
techniques, which can ensure a longer increase of effectiveness in power fitness. 

Keywords: adaptive changes, hormonal response, lactate dehydrogenase, power load regimes, concentra-
tion of hormones with serum, power fitness. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРЕНУВАЛЬНОЇ 
 ТА ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТСМЕНОК,  
ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В РУКОПАШНОМУ БОЇ,  
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ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
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Метою роботи була порівняльна оцінка психо-
фізіологічних показників жінок різного рівня спор-
тивної підготовки з рукопашного бою (РБ). 

Було проведено дослідження психофізіологіч-
них показників до і після тренування у 18 спортсме-
нок, які займаються рукопашним боєм з обмеже-
ним контактом з суперником (семи-контакт). Першу 
групу склали 11 спортсменок, які займаються РБ 
професійно, другу – 7 спортсменок, що займають-
ся на любительському рівні. Для порівняння отри-
маних кількісних даних були використані результа-
ти досліджень інших авторів.  

Показано, що для якісного проведення психо-
фізіологічних досліджень в різних видах спорту та 
можливості порівняння результатів, отриманих 
різними авторами, потрібна стандартизація мето-
дів та апаратури, що використовуються. Сучасний 
стан досліджень, що виконуються на різноманітних 
приладах по різних методиках, не дозволяє прово-
дити порівняння результатів, одержаних різними 
авторами, а також здійснювати мета-аналіз. Вирі-
шення цієї проблеми лежить в площині створення 
єдиних методичних основ психофізіологічних дос-
ліджень в спорті, відповідної апаратури та програ-
много забезпечення. 

Отримані результати дослідження функціона-
льного стану спортсменок, які займаються РБ на 
професійному рівні, вказують на високі адаптацій-
но-компенсаторні можливості їх організму, що підт-
верджується відсутністю достовірних змін психофі-
зіологічних показників під впливом тренувального 
навантаження. Різноспрямовані зміни психофізіо-
логічних показників спортсменок, які займаються 
РБ на любительському рівні, вказують на відсут-
ність стереотипу адаптаційних реакцій їх організму.  

Набір психофізіологічних показників, викорис-
таних при проведенні досліджень, може служити 
індикаторами функціонального стану спортсменів, 

що дозволить на різних етапах підготовки коригу-
вати тренувальні і змагання навантаження при  
виявленні їх негативних змін. 

Ключові слова: психофізіологічні дослід-
ження, рукопашний бій, стандартизація. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є фрагментом 
НДР факультету фізичного виховання і спорту  
Чорноморського національного університету імені 
Петра Могили «Розробка і реалізація інноваційних 
технологій і корекції функціонального стану люди-
ни при фізичних навантаженнях в спорті і реабілі-
тації», № держ. реєстрації 0117U007145. 

Вступ. Зайняття спортивними і бойовими єди-
ноборствами в нашій країні за останній час набуло 
широкої популярності як серед чоловічого, так і 
жіночого населення. Зайняття рукопашним боєм 
(РБ) є не тільки дієвим способом самозахисту, але 
й боротьби з гіпокінезією, формування рухової ку-
льтури та оздоровлення. Окрім того, РБ впливає 
на функціональний стан систем організму людини 
та його фізичні якості. РБ є ефективним способом 
усебічного фізичного розвитку, моральної і вольо-
вої підготовки підлітків і юнаків. Він сприяє форму-
ванню життєво важливих прикладних навичок, які 
дозволяють забезпечити як підготовку допризовної 
молоді, так і особового складу в підрозділах сило-
вих відомств, армії, курсантів і слухачів учбових 
закладів, що готують фахівців для вказаних відом-
ств, істотно підвищуючи при цьому їх професійні 
якості. 

РБ – це складний в координаційному відношен-
ні вид єдиноборств, який включає різні техніко-
тактичні елементи з практики боксу та інших видів 
спортивної боротьби і є ефективним способом усе-
бічного фізичного розвитку, моральної і вольової 
підготовки підлітків і юнаків. Регулярні зайняття 
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рукопашним боєм приводять до підвищення фізич-
ної працездатності, гнучкості, вестибулярної стійко-
сті, рівня розвитку силових та швидкісно-силових 
якостей, поліпшенню екстраполяційних здібностей. 

Тренування з РБ є реалізацією специфічних 
моторних програм з елементами танцювальної 
гімнастичної техніки, включенням складнокоорди-
нованих рухів, які не супроводжуються значною 
м'язовою напругою, використанням великого об'є-
му багатоплощинних обертань в підготовчих і спе-
ціальних вправах, спрямованих на дестабілізацію 
пози, різних робочих ситуацій в умовах відсутності 
візуального зворотного зв'язку. Регулярні зайняття 
РБ можуть бути потужним чинником в адаптації 
зорової, вестибулярної та пропріорецептивної 
систем організму.  

Відомо, що успіх тренувального процесу і зрос-
тання спортивних досягнень залежать не лише від 
відповідності навантаження фізичному стану 
спортсмена, але і від його психоемоційних особли-
востей та характеристик нервової системи. Трива-
лий і жорстко організований режим тренувальних 
навантажень накладає помітний відбиток на зако-
номірності функціонування нервової системи, її 
основні властивості, а також психодинамічні функ-
ції. Окрім того, при такому режимі тренувань мож-
ливо виникнення передпатологічних та патологіч-
них станів, що також відбивається на значеннях 
психофізіологічних показників та може бути вияв-
лено завдяки їх моніторингу. У зв’язку з цим важли-
ва усебічна оцінка поточного психофізіологічного 
стану спортсменів, який описується параметрами 
одиничних показників діяльності ЦНС, сенсорних 
аналізаторів і рухового апарату, а також його дина-
міки, що може бути використано в якості об'єктив-
ного інтегрального критерію при оцінці впливу 
спрямованості тренувального процесу на стан і 
роботу нервової системи [8]. 

До основних чинників, які визначають можли-
вість досягнення високих спортивних результатів в 
РБ, відносяться індивідуальні анатомо-морфоло-
гічні властивості спортсменів, їх психофізіологічний 
статус та особливості тренувального процесу на 
різних етапах підготовки. Психофізіологічний ста-
тус спортсменів визначається характеристиками 
функціонування різних систем організму, що забез-
печують спортивну діяльність, особливо ЦНС [1]. 
Досягнення високих результатів у РБ передбачає 
не тільки високу швидкість аналізу сенсорної інфо-
рмації, але й швидкість реакції на неї, значну ла-
більність, динамічність та силу нервових процесів. 
Дослідження функціонального стану організму 
спортсменів на різних етапах становить невід’ємну 
частину оцінки професійно важливих якостей та 
прогнозування спортивної успішності [3, 4, 6, 7, 10].  

Актуальною проблемою сучасного спорту 
вищих досягнень є пошук інформативних показни-
ків функціонального стану ЦНС, використання яких 
дозволить проводити оцінювання психофізіологіч-
них станів спортсменів та прогнозування їх успіш-
ності. Такі дослідження потрібні для вдосконален-
ня спортивного добору, аналізування функціональ-
ної підготовленості спортсменів та коректування 
тренувального процесу. 

Метою роботи була порівняльна оцінка психо-
фізіологічних показників жінок різного рівня спорти-
вної підготовки з РБ. 

Об’єкт та методи дослідження. З метою вияв-
лення психофізіологічних особливостей спортсме-
нок, які займаються рукопашним боєм з обмеженим 
контактом з суперником (семі-контакт), було прове-
дено дослідження психофізіологічних показників до 
та після тренування в 18 осіб (11 жінок, які займа-
ються РБ професійно – перша група, та 7 – на ама-
торському рівні – друга група). В перший групі жінок 
було: 1 майстер спорту міжнародного класу, 5 май-
стрів спорту, 4 кандидати в майстри спорту, 1 пер-
шорозрядниця. Середній вік жінок першої групи – 
(20,5±2,8) років, другої групи –(19,1±2,1). Середній 
ріст жінок першої групи – (173,3±6,8) см, середня 
вага – (65,6±9,5) кг, середній ріст жінок другої групи 
(166±6,5)см та вага – (56±6,8) кг. За віком та антро-
пометричними показниками достовірних відміннос-
тей між групами жінок не виявлено, що дозволяє 
порівнювати результати досліджень. 

В процесі дослідження визначалися: час прос-
тої зорово-моторної реакції (ПЗМР), час складної 
зорово-моторної реакції (СЗМР) та кількість поми-
лок при виконанні інструкції (невірних натискань 
клавіші при виконанні завдання), час виконання 
коректурної проби (ЧВКП). Також було розрахова-
но показники функціональної рухливості нервових 
процесів (ФРНП) та сили нервових процесів (СНП). 
СНП характеризує працездатність, витривалість 
нервової системи і означає здатність її переносити 
або тривале, або короткочасне, але дуже сильне 
збудження або гальмування. ФРНП характеризує 
можливість швидкої зміни процесів збудження та 
гальмування. Коректурна проба дозволяє оцінити 
темп психомоторної діяльності, працездатності і 
стійкості до монотонної діяльності. При зміні функ-
ціонального стану людини змінюється час виконан-
ня проби і кількість допущених помилок. Всі дослід-
ження було виконано з використанням приладу 
для психофізіологічних досліджено «ПФИ-2»  
(виробник ТОВ «АСТЕР-АЙТІ», Україна; Свідоцтво 
про державну реєстрацію №13988/2014). 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Результати дослідження психофізіологічних показ-
ників жінок обох груп наведено в табл.  



  Теоретико-методичні аспекти фізичного виховання і спорту 

 Український журнал медицини, біології та спорту – № 6 (9) Серія «Фізичне виховання і спорт» 71  

Статистична обробка даних не 
виявила достовірних відмінностей 
в середніх значеннях показників в 
першій групі до та після тренуван-
ня. В другій групі достовірні зміни 
відбулися в показниках ПЗМР, 
СЗМР та кількості помилок при 
виконанні тестів з визначення 
СЗМР та ЧВКП. Показники ПЗМР 
та СЗМР після тренування досто-
вірно зменшилися в порівнянні з 
вихідним рівнем, що вказує на 
активацію адаптаційних процесів в 
результаті тренування. Окрім того, 
можна відмітити, що як в першій, 
так і в другій групі існують однако-
ві тенденції зміни показників 
ПЗМР та СЗМР в результаті тренувальних наван-
тажень, але у студентів другої групи ці зміні досто-
вірні. 

Отримані в динаміці тренування результати 
дослідження функціонального стану спортсменок, 
які займаються РБ на професійному рівні, свідчать 
про високі функціональні можливості їх організму, 
що підтверджується відсутністю достовірних змін 
психофізіологічних показників під впливом наван-
таження. У спортсменок, що займаються на  
аматорському рівні, тренувальні навантаження 
викликали різноспрямовані зміни показників (як 
покращення, так і погіршення), що вказує на відсут-
ність стереотипу адаптаційних реакцій організму. 

Для визначення особливостей психофізіологіч-
ного стану спортсменок, які займаються РБ, нами 
було проведено порівняння одержаних нами  
значень показників з даними літератури. При прове-
денні порівняння психофізіологічних показників 
спортсменів РБ в гендерному аспекті нами не було 
виявлено достовірних відмінностей в показниках 
чоловіків та жінок, що вказує на можливість викори-
стання даних інших авторів без урахування статі [7]. 

Так, було проведено дослідження ПЗМР у 
представників наступних видів спорту: карате кіо-
кушин, карате WKF, спортивного орієнтування, 
веслування на каное, футболу, біатлону, стрибків у 
висоту, РБ, бігу спринтерського [5]. У дослідженні 
взяли участь спортсмени чоловічої статі із стажем 
занять не менше ніж 5 років та кваліфікацією І роз-
ряд – МС. Вік спортсменів становив 18–25 років. 
Авторами встановлено, що значення показника 
ПЗМР спортсменів знаходилося у межах від 232 до 
275 мс. Найнижчі величини показника ПЗМР вияв-
лено в представників тих видів спорту, змагальна 
та тренувальна діяльність яких потребує швидкого 
реагування на зовнішні чинники (дії суперника, 
гравців своєї команди чи стартовий сигнал). До цієї 

групи увійшли одноборці (карате, РБ), футболісти 
та спринтери. Величини ПЗМР каратистів версії 
WKF (232,13±4,7) мс достовірно (р < 0,05) відрізня-
лася від показників представників усіх інших видів 
спорту, окрім РБ. Величини ПЗМР спортсменів-
веслувальників на каное, стрибунів у висоту та біа-
тлоністів між собою статистично не відрізняються і 
перебувають у діапазоні 270–275 мс. Водночас во-
ни достовірно перевищують показники каратистів 
версії WKF, рукопашників та футболістів (р < 0,05). 

В іншому дослідженні було показано, що для 
спортсменів циклічних видів спорту значення пока-
зника ПЗМР знаходиться в інтервалі 240–268 мс, 
складнокоординаційних видів спорту – 240–260 мс 
та представників одноборств – 240–255 мс [3]. 

При проведенні дослідження показника ПЗМР 
у пловців в ластах та баскетболістів біло встанов-
лено, що показник становив (266,2±4,6) мс та – 
(248,4±5,5) мс відповідно, що збігається з одержа-
ною нами інформацією (табл.) [9]. 

При порівнянні значень ПЗМР, одержаних на-
ми (табл.), та іншими авторами можна відмітити, 
що мають місто незначні розбіжності. Це може  
бути пов’язане з використанням авторами для ви-
значення психофізіологічних показників приладів, 
різних за конструкцією та точністю вимірів. Окрім 
того, можливі відмінності в умовах проведення  
досліджень. Більшість авторів не вказує на яких 
приладах було виконано дослідження та за якою 
методикою. 

Одержані нами значення ФРНП нижчі за значен-
ня, що було одержано в спортсменів, які займаються 
міні-футболом (ФРНП становила (302±52,3) мс), 
хоча обидві види спорту (РБ та футбол) потребу-
ють швидкої зміни процесів гальмування та  
збудження в ЦНС [2]. Також автором було одержа-
но більш високе, ніж у нас, середнє значення  
показника СНП- (471±61,3) мс. 

Таблиця – Середні значення психофізіологічних показників спортсменок 
РБ та студенток до та після тренувань 

Показник 
До тренування Після тренування 

Основна 
(n = 11) 

Контроль 
(n = 7) 

Основна 
(n = 11) 

Контроль 
(n = 7) 

ПЗМР, мс 278,0±20,8 282,1±13,8 278,0±26,6 264,5±8,41 

СЗМР, мс 396,2±41,9 429,6±50,7 374,7±61,0 402,6±44,31 

Кількість помилок 6,5±4,7 6,9±4,2 6,4±5,3 5,1±3,51 

ФРНП, мс 242,6±43,4 277,4±53,9 231,8±32,8 256,7±60,7 

СНП, мс 389,2±52,4 443,7±83,9 370,6±37,1 420,0±86,1 

ЧВКП, с 303,6±61,0 308,4±29,9 274,3±12,5 302,9±18,6 

Кількість помилок 1,9±0,7 1,7±0,8 2,45±0,72 0,9±0,71 

Примітки: 1 – відмінності в значеннях показника до та після тренування  
в другій групі достовірні за критерієм Вілкоксона (p < 0,05); 2 – відмінності в 
значеннях показника між першою та другою групою достовірні за критерієм 
Манна-Уітні (p < 0,05). 
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Методика «Коректурна проба» в приладі  
«ПФИ-2» виконується в автоматичному режимі, при-
чому випробуваному на екрані монітора пред’явля-
ють фіксовану кількість кілець Ландольта (512), се-
ред яких задане місце розриву мають 200. Визнача-
ється час, за який досліджуваний прогляне усі кіль-
ца, та кількість помилок, які він допустить. В інших 
дослідженнях час роботи фіксований, а визначаєть-
ся кількість кілець, які він встигає проглянути. Окрім 
того, у більшості випадків коректурна проба викону-
ється з використанням паперового носія Наведені 
розбіжності в методиках не дозволили нам порівня-
ти наші результати з результатами інших авторів. 

Використаний нами при проведенні досліджень 
набір психофізіологічних показників може бути за-
стосований в якості індикаторів функціонального 
стану спортсменів, що дозволить на різних етапах 
підготовки корегувати тренувальні та змагальні 
навантаження при виявленні негативних змін.  
Такий підхід дозволить підвищити ефективність 
спортивної діяльності та запобігти виникненню  
донозологічних та патологічних станів. 

Висновки 
1. Проведення психофізіологічних досліджень в 

різних видах спорту потребують стандартизації, 
як за методиками, так і за приладами, які викори-
стовуються для їх реалізації. В теперішній час, 

при відсутності стандартизації, не можливо якіс-
но порівнювати результати досліджень різних 
авторів або проводити мета-аналіз. Вирішення 
цієї проблеми лежить в площині створення  
єдиних методичних основ психофізіологічних 
досліджень в спорті, відповідної апаратури та 
програмного забезпечення. 

2. Результати дослідження функціонального стану 
спортсменок, які займаються РБ на професійно-
му рівні, вказують на високі адаптаційно-компен-
саторні можливості їх організму, що підтверд-
жується відсутністю достовірних змін психофізіо-
логічних показників під впливом навантаження.  

3. Різноспрямовані зміни психофізіологічних показ-
ників у спортсменок, що займаються на аматор-
ському рівні, вказують на відсутність стереотипу 
адаптаційних реакцій організму. 

4. Для підвищення ефективності тренувальної та 
змагальної діяльності спортсменок, які спеціалі-
зуються в рукопашному бої, необхідно проводи-
ти моніторинг їх психофізіологічних характе-
ристик на різних етапах підготовки та корегувати 
навантаження відповідно до змін індикаторів 
функціонального стану. 
Перспективою подальших досліджень є 

визначення особливостей реакції різних систем 
організму спортсменів РБ на тренувальні та зма-
гальні навантаження та розробка моделей прог-
нозу успішності в обраному виді спорту. 
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УДК 796.015:37.046 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОК, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В РУКОПАШНОМ БОЕ,  
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ  
ХАРАКТЕРИСТИК 
Чернозуб А. А., Кочина М. Л., Чабан И. О., Адамович Р. Г., Штефюк И. К. 
Резюме. Целью работы была сравнительная оценка психофизиологических показателей женщин 

разного уровня спортивной подготовки по рукопашному бою (СБ). 
Было проведено исследование психофизиологических показателей до и после тренировки у 

18 спортсменок, занимающихся рукопашным боем с ограниченным контактом с соперником (семы-
контакт). Первую группу составили 11 спортсменок, занимающихся РБ профессионально, вторую –  
7 спортсменок, занимающихся на любительском уровне. Для сравнения полученных количественных 
данных были использованы результаты исследований других авторов. 

Показано, что для качественного проведения психофизиологических исследований в различных  
видах спорта и возможности сравнения результатов, полученных разными авторами, нужна стандартиза-
ция методов и аппаратуры, используемых. Современное состояние исследований, выполняемых на раз-
личных устройствах по разным методикам, не позволяет проводить сравнение результатов, полученных 
рызнимы авторами, а также осуществлять мета-анализ. Решение этой проблемы лежит в плоскости  
создания единых методических основ психофизиологических исследований в спорте, соответствующей 
аппаратуры и программного обеспечения. 

Полученные результаты исследования функционального состояния спортсменок, которые занимают-
ся РБ на профессиональном уровне, указывают на высокие адаптационно-компенсаторные возможности 
их организма, что подтверждается отсутствием достоверных изменений психофизиологических показате-
лей под влиянием тренировочной нагрузки. Разнонаправленные изменения психофизиологических пока-
зателей спортсменок, занимающихся РБ на любительском уровне, указывают на отсутствие стереотипа 
адаптационных реакций их организма. 

Набор психофизиологических показателей, использованных при проведении исследований, может 
служить индикаторами функционального состояния спортсменов, позволит на различных этапах подго-
товки корректировать тренировочные и соревнования нагрузки при выявлении их негативных изменений. 

Ключевые слова: психофизиологические исследования, рукопашный бой, стандартизация. 
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UDC 796.015: 37.046 
Increasing the Effectiveness of Training and Competitive Activities  
of Athletes Specializing in Hand-to-Hand Combat, Based Individual  
Psycho-Physiological Characteristics 
Chernozub A. A., Kochina M. L., Chaban I. O., Adamovich R. H., Shtefiuk I. K. 
Abstract. Going in for hand-to-hand combat has recently gained wide popularity in our country both among 

the males and females. The practice of hand-to-hand combat is not only an effective way of self-defense, but 
also a fight against hypokinesia, the formation of a motor culture and health improvement. In addition, the hand-
to-hand combat affects the functional state of all body systems and its physical qualities. It is also an effective 
way of comprehensive physical development, training of moral and will features of adolescents and young men. 

The purpose of the work was to compare the psycho-physiological indicators of hand-to-hand combat ath-
letes of different athletic skill levels. 

A psycho-physiological study was conducted before and after training in 18 female athletes engaged in 
hand-to-hand combat with limited rival contact (semi contact). The first group consisted of 11 female profes-
sional hand-to-hand combat athletes, and the second group involved 7 female hand-to-hand combat athletes of 
amateur level. 

During the research we determined the following parameters: the time of a simple visual-motor reaction, the 
time of a complex visual-motor reaction, and the number of errors made in executing the instruction (incorrect 
keystrokes during the task), and the time of the correction test. Based on the obtained data, we calculated the 
indices of functional mobility of the nervous processes and the strength of the nervous processes. This indicator 
characterizes the working capacity, endurance of the nervous system and its ability to endure either prolonged 
or short-term excitation or inhibition of very strong degree. The functional mobility of the nervous processes is 
characterized by the possibility of a rapid change in the processes of excitation and inhibition. Correction test 
allows you to assess the pace of psychomotor activity, work capacity and resistance to monotony. The func-
tional state of a person changes together with the time for correction test and the number of mistakes. 

To compare the quantitative obtained data we used the results of other authors’ studies. 
It is shown that for the qualitative conduct of psycho-physiological studies in different sports and the possi-

bility of comparing the results obtained by different authors, it is necessary to standardize the methods and 
equipment used. The current state of research performed with using a variety of instruments and different meth-
ods does not allow comparison of the results of different authors. Moreover, we cannot conduct the meta-
analysis of the obtained results. The solution of this problem is in creating uniform methodological bases of psy-
cho-physiological studies in sports with appropriate equipment and software. 

The results of studying the functional state of professional hand-to-hand combat athletes indicate their high 
adaptive-compensatory capability, which is confirmed by the absence of reliable changes in psycho-
physiological indicators under the influence of the loading. 

Multidirectional changes in the psycho-physiological indicators of amateur hand-to-hand combat athletes 
indicate the lack of stereotyped adaptive reactions in their bodies. 

A set of psycho-physiological indicators used in this research can serve as indicators of the athletes’ func-
tional state, which will allow correcting training and competitive loads at different stages of preparation, if nega-
tive changes are detected. This approach will improve the effectiveness of sports activities and prevent the 
emergence of donor and pathological conditions. 

Keywords: psycho-physiological studies, hand-to-hand combat, standardization. 
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МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  
ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ 

У статті представлено результати дослідження 
ефективності застосування іпотерапії у складі ком-
плексної реабілітації дітей з церебральним паралі-
чем. Дано характеристику комплексного впливу 
лікувальної верхової їзди на руховий та емоційний 
розвиток дитини з обмеженими можливостями. 
Сформульовано умови для підвищення ефектив-
ності корекційного впливу іпотерапії. Проаналізова-
но сформованість правильного рухового стереоти-
пу за шкалою оцінки великих моторних функцій 
Gross Motor Function Measurement - 88. Результа-
том систематичного, тривалого застосування реабі-
літаційних заходів на базі спеціалізованої школи-
інтернату та кінноспортивного комплексу стало знач-
не поліпшення за всіма п’ятьма категоріями рухових 
функцій. Застосування в системі реабілітації методу 
іпотерапії, з урахуванням індивідуальних рухових 
можливостей та особливостей рефлекторних поз 
при прийнятті вертикального положення тіла, сприяє 
пригніченню тонічних рефлексів, прискорює процес 
формування правильної пози, ходьби та рухової 
активності у дітей зі спастичною диплегією. 

Ключові слова: діти, церебральний параліч, 
спастична диплегія, руховий стереотип, реабіліта-
ція, іпотерапія. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота виконана в рамках нау-
кової теми «Розробка, експериментальна апроба-
ція та втілення в практику системи заходів фізичної 
реабілітації для поліпшення стану здоров'я різних 
категорій населення», № державної реєстрації  
0114U002653.  

Вступ. В останні роки в Україні відзначається 
неухильне зростання числа дітей-інвалідів. Серед 
причин дитячої інвалідності перше рангове місце 
належить хворобам нервової системи та органів 
чуття, в цю ж групу входить дитячий церебральний 
параліч (ДЦП), поширеність якого становить 18,4 
на 10 000 дітей. Це визначає масштабність про-
блеми в медичному та соціальному плані та актуа-
льність досліджень у цій області [1]. 

Недостатня, у багатьох випадках, ефективність 
традиційних засобів фізичної реабілітації в рези-
дуальній стадії ДЦП призводить до поступового 
зниження мотивації, що негативно позначається на 
результатах подальшого лікування та значно обме-
жує можливості хворого. Уповільнення темпів фор-
мування позитивної відповіді на реабілітаційне 
втручання визначає необхідність застосування 
нових та оптимізацію існуючих методик лікувальної 
фізкультури, використання сучасних досягнень в 
області корекції рухів, розширення можливостей 
життєдіяльності хворих та поліпшення умов їх про-
фесійної та соціальної адаптації [2]. 

В основі патогенезу рухових порушень при 
ДЦП полягає декілька факторів. Перший фактор 
пов'язаний з ураженням функціональної системи 
антигравітації, головним «ядром» якої є вестибуло-
мозочковий комплекс, ретикулярна формація та 
ретикуло-мозочковий шлях. Другим фактором, 
який сприяє формуванню патологічного рухового 
стереотипу, є затримка або відсутність настанов-
них вроджених рефлексів, що визначають у здоро-
вої дитини першого року життя установку тіла, а в 
подальшому – можливість статики і локомоції.  
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Також до цього фактору належить патологічна  
активність тонічних вроджених рефлексів, на осно-
ві яких формуються патологічні м'язові синергії, що 
визначають рухову патологію на ранніх етапах  
розвитку дитини. У хворих порушується схема  
рухів, формуються патологічні установки в сугло-
бах тулуба та кінцівок, а потім контрактури, які  
значно обмежують можливості хворих у побутовій 
та соціальній адаптації. Третім фактором є пору-
шення морфофункціональних структур, що забез-
печують нормальну діяльність функціональних 
систем антигравітації, які тісно пов'язані з рефлек-
торною сферою [6].  

В останні роки, з введенням нових технологій, 
здатних надавати коригуючий вплив на нередуко-
вані тонічні рефлекси, з'явилася можливість більш 
ефективної корекції моторики у хворих на ДЦП. 
Метод іпотерапії, як один з видів реабілітаційної 
терапії, також активно впроваджується у відновлю-
вальний процес У порівнянні з традиційними засо-
бами реабілітації іпотерапія має значні додаткові 
переваги. Як і лікувальна фізична культура, вона 
заснована на використанні біологічної функції жи-
вого організму – функції руху, яка має для людини 
не тільки біологічне, а й соціальне значення. Іпоте-
рапія дозволяє відновити і навіть поліпшити фізич-
ний стан осіб з обмеженими руховими можливостя-
ми, а також сприяє вирішенню конкретних психоло-
го-педагогічних завдань та питань психосоціальної 
реабілітації дітей з церебральним паралічем. У тих 
випадках, коли заняття іпотерапією проводяться на 
базі кінноспортивного комплексу, особи з обмеже-
ними можливостями потрапляють в світ спорту з 
усім комплексом його гуманістичних цінностей. 
Сам факт перебування в атмосфері причетності до 
світу спорту, сприяє зміні психологічного статусу 
пацієнта [5, 7].  

Застосування іпотерапії при ДЦП має за мету 
досягнення наступних ефектів [8]:  

− розвиток вестибулярної функції дитини в 
процесі балансування на коні під впливом 
коливань, які йдуть від спини коня під час 
руху – при цьому задіються практично всі 
групи м'язів спини, тулуба та кінцівок, сприя-
ючи розвитку адекватної реципрокної іннер-
вації; 

− зниження спастичності м'язів стегон за раху-
нок розігріваючого та масажного впливу на 
спастичні м'язи ніг під час руху коня; 

− формування нормального постурального 
механізму як основи для розвитку адекват-
ного рухового стереотипу; 

− нормалізація психічного стану дитини в ре-
зультаті спілкування з живим організмом, 
підвищення мотиваційної функції, яка у бага-
тьох дітей з церебральним паралічем ослаб-
лена або відсутня. 

Мета дослідження – оцінити ефективність 
застосування іпотерапії у складі комплексної реабі-
літації дітей з церебральним паралічем, як факто-
ра, що сприяє формуванню оптимального рухового 
стереотипу.  

Об'єкт і методи дослідження. З метою вирі-
шення поставлених завдань у дослідження було 
включено 24 дитини віком від 7–8 років зі спастич-
ними формами дитячого церебрального паралічу, а 
саме спастичною диплегією (хвороба Літтля). Прик-
лад клінічного діагнозу «Дитячий церебральний 
параліч, нижній спастичний парапарез, згинальна 
контрактура гомілковостопних суглобів». Діти були 
поділені на дві рівноцінні у клінічному плані групи – 
основну (13 дітей) і контрольну (11 дітей). Обидві 
групи дітей протягом 2015–2017 р. проходили курс 
реабілітації на базі спеціалізованого інтернату для 
дітей з руховими порушеннями м. Запоріжжя.  

З метою визначення сформованості правиль-
ного рухового стереотипу ми використовували 
«Шкалу оцінки глобальних моторних функцій»  
(Gross Motor Function Measurement System-88, 
GMFM-88), яка на сьогоднішній день є найбільш 
поширеною «функціональною класифікацією» 
ДЦП. Використання GMFM-88 надало можливість 
отримати більш об'єктивну інформацію про стан 
можливих значень моторних функцій дитини у  
визначений віковий період при певній тяжкості  
проявів ДЦП, кількісно оцінити результати лікуван-
ня, зіставити дані різних дослідників, що, безсум-
нівно, підвищило клінічне та епідеміологічне зна-
чення GMFМ. Результати оцінки було розраховано 
у відсотковому співвідношенні до максимального 
числа балів у п’яти блоках тестів, при цьому 100% 
відповідали повноцінним руховим функціям однієї 
протестової області, а 0% ‒ повній відсутності ру-
хових процесів [10].  

Результати досліджень та їх обговорення. 
Згідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я 
України «Про затвердження клінічного протоколу 
реабілітації дітей з церебральним паралічем»  
№ 889 від 09.12.2009 діти обох груп отримували 
комплекс реабілітаційних заходів, які входять до 
основного лікувального комплексу даного протоко-
лу. У дітей основної групи, разом із стандартними 
реабілітаційними заходами, було застосовано ме-
тод іпотерапії. Заняття проводилися два рази на 
тиждень на базі кінноспортивного комплексу [3, 4].  

Програму іпотерапії було складено на весь пе-
ріод навчального року (орієнтовно 30 тижнів). В стру-
ктурі програми ми виділили вступний (1–8 тижні), 
основний (9–25 тижні) та завершальний (26–30  
тижні) етапи. На вступному етапі, з метою адаптації 
дитини до тварини, набуття елементарних навичок 
поводження, попереднього розслаблення спастичних 
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м'язів, проводилось навчання дитини 
їзді верхи в положеннях пасивної укла-
дки й нейрофізіологічної посадки. На 
основному етапі вирішувались завдан-
ня формування та вдосконалення здат-
ності вертикалізації тіла, правильного 
рухового стереотипу, тренування 
«пасивної ходьби» ‒ дитина під час 
їзди виконувала комплекс фізичних 
вправ в онтогенетичній послідовності 
(одна вправа на одне коло). На завер-
шальному етапі закріплювались навич-
ки, отримані на попередніх етапах про-
грами, підтримувалась мотивація для 
продовження реабілітаційного процесу. 
У силу специфіки використання іпоте-
рапії дозування навантаження здійснювалося з 
урахуванням зовнішніх ознак втоми, а також дотри-
мувалася оптимальна для дітей з обмеженими 
можливостями моторна щільність заняття 55–60% 
[9]. 

Характер фізичних вправ, що виконувалися в 
ході занять, залежав від форми церебрального 
паралічу. Наприклад, при спастичній диплегії під 
час перебування на коні використовувалися насту-
пні вправи: 

− укладання уздовж і поперек на коні; 
− рухи руками з акцентом на супінацію, прона-

цію та дрібну моторику;  
− обертальні рухи в плечових, ліктьових і  

променевозап'ясткових суглобах, підйоми 
плечей; 

− повороти в сторони, нахили вперед і назад з 
фіксацією рук у положенні «за головою» і на 
попереку (вправи зі зміною центру ваги тіла); 

− розгинання в гомілковостопних суглобах, 
підйоми на стременах (одна вправа на одне 
коло руху коня) [8]. 

Комплекс вправ доповнювався такими елемен-
тами: посадка спиною вперед, їзда стоячи на стре-
менах, їзда із застосуванням засобів управління 
конем. Основна увагу іпотерапевта було акценто-
ваноя на симетричності виконання вправ, їх узгод-
женості із здоровими кінцівками, відсутності ком-
пенсаторних рухів тулуба і голови та синкінезій. 
Досягнення успіху в даному випадку повинно було 
свідчити про початок нівелювання патологічного 
рухового стереотипу [10]. 

Результати оцінки великих моторних функцій у 
дітей основної та контрольної груп на початку та 
наприкінці дослідження наведені в табл.  При  
цьому результати відсортовано за п’ятьма вихідни-
ми категоріями тестових завдань: здатність лежа-
ти, сидіти, повзати, стояти, ходити, бігати тощо. 
Досягнутий відсотковий показник оцінки результа-
тів відноситься до всієї групи повністю.  

З таблиці видно, що на тлі проведених реабілі-
таційних заходів позитивна динаміка показників, як 
за окремими категоріями тестів, так і сумарного 
показнику загальної моторики, спостерігався у  
дітей обох груп. Найбільш вагомі зміни були отри-
мані у вихідних категоріях сидіння та стояння. Так, 
у дітей основної групи за категорією «сидіння» при 
середньому вихідному показнику 55,11±2,16%  
після проходження реабілітації загальний показник 
склав 66,92±2,23%; у категорії «положення стоячи» 
при середньому вихідному показнику 31,27±3,14% 
після проходження реабілітації загальний показник 
склав 43,85±3,12%. Приріст показників моторних 
функцій більш значним у дітей основної групи 
(рис.). 

Висновки. При узагальнюючому огляді резуль-
татів тестування за методом GMFM-88 спостеріга-
лося поліпшення по всіх п'яти категоріях рухових 
функцій, що можна класифікувати як значне поліп-
шення. На нашу думку, значні позитивні результати 
можна пояснити суворим дотриманням індиві-
дуальних реабілітаційних програм, систематичністю 
і тривалістю реабілітаційних заходів, що проводили-
ся на базі спеціалізованого центру. Таким чином, 
можна зробити висновок, що застосування у систе-
мі реабілітації дітей з церебральним паралічем 

Таблиця – Результати аналізу великих моторних функцій  
за шкалою GMFM-88 

Категорії 
функцій 

Основна група Контрольна група 

І ІІ І ІІ 
1 74,16±3,15 82,64±4,42 75,51±2,17 79,31±2,21 

2 55,11±2,16 66,92±2,23* 57,31±2,05 64,44±2,74 

3 66,22±2,63 72,31±3,05* 68,72±3,11 72,17±3,55 

4 31,27±3,14 43,85±3,12 32,27±3,51 39,10±2,18 

5 19,95±3,41 24,86±3,46 22,71±3,65 24,46±3,19 

6 49,34±3,02 58,11±2,69* 51,04±3,04 56,01±3,48 

Примітка: 1 – лежання і перекат; 2 – сидіння; 3 – повзання та поло-
ження на колінах; 4 – положення стоячи; 5 – ходьба, біг, стрибки;  
6 – середній показник GMFM-88. І – первинні вимірювання, ІІ – кінцеві 
вимірювання. 
* ‒ р<0,05 у порівнянні з вихідними результатами. 

 

Рис.  Динаміка середнього показника оцінки рухових 
функцій впродовж курсу реабілітації в основній та конт-

рольній групах, % 
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методу іпотерапії, з урахуванням індивідуальних 
рухових можливостей і особливостей рефлектор-
них поз при прийнятті вертикального положення, 
сприяє погашенню тонічних рефлексів, прискорює 
процес формування пози, ходьби і рухової актив-
ності.  

Перспективи подальших досліджень. У пер-
спективі планується розробка та впровадження 
індивідуальних реабілітаційних програм із застосу-
ванням іпотерапії для дітей з геміпаретичною,  
атонічно-астатичною та гіперкінетичною формами 
церебрального паралічу.  
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УДК 616.8-009.16-053.5-08 
ИППОТЕРАПИЯ В СИСТЕМЕ КОРРЕКЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОГО  
СТЕРЕОТИПА ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 
Богдановская Н. В., Калёнова И. В., Позмогова Н. В. 
Резюме. В статье представлены результаты исследования эффективности применения иппотерапии 

в системе комплексной реабилитации детей с церебральным параличом. Дана характеристика комплекс-
ного воздействия лечебной верховой езды на развитие двигательной и психоэмоциональной сферы ре-
бенка с ограниченными возможностями. Сформулированы условия повышения эффективности коррек-
ционного воздействия иппотерапии. Проанализирована сформированность оптимального двигательного 
стереотипа по шкале оценки крупных моторных функций Gross Motor Function Measurement System - 88. 
Результатом систематического длительного применения реабилитационных мероприятий на базе спе-
циализированной школы-интерната и конноспортивного комплекса стало значительное улучшение двига-
тельных функций по всем пяти категориям. Применение в системе реабилитации метода иппотерапии, с 
учетом индивидуальных двигательных возможностей и особенностей рефлекторных поз при принятии 
вертикального положения, способствует торможению тонических рефлексов, ускоряет процесс формиро-
вания правильной позы, ходьбы и двигательной активности у детей со спастической диплегией.  

Ключевые слова: дети, церебральный паралич, спастическая диплегия, двигательный стереотип, 
реабилитация, иппотерапия. 
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Hippotherapy in the System of Motor Stereotype Correction in Children with Cerebral Palsy 
Bohdanovska N. V., Kalionova I. V., Pozmogova N. V. 
Abstract. The article presents the results of study checking efficiency of hippotherapy in the complex reha-

bilitation of children with cerebral palsy. The relevance of the study is determined by significant percentage of 
children's disability caused by cerebral palsy, severe motor, speech and mental disorders. Insufficient efficiency 
of traditional means of physical therapy in the residual stage of ICP leads to a gradual decrease in motivation, 
which negatively affects the results of further treatment and greatly limits the patient's capabilities. Slowing down 
the pace of forming positive response to rehabilitation interventions determines the need for new methods of 
rehabilitation, as well as the use of modern advances in the field of motor correction and expanding the patients’ 
capabilities of life and improving the conditions for their professional and social adaptation. 

The main effects of hippotherapy use are the development of vestibular function due to balancing on the 
horseback, reducing the spasm of hip muscles, forming normal sustained tonus, recovery of the mental state of 
a child. The characteristic of the complex influence of therapeutic horse riding on the motor and emotional de-
velopment of a child with disabilities is given. The conditions for increasing efficiency of correctional influence of 
hippotherapy are defined. 

The study included 24 children of 7–8 years old with spastic forms of cerebral palsy – the main (13 children) 
and control (11 children) groups which underwent rehabilitation course at the specialized boarding school for 
children with motor disorders. The method of hippotherapy along with the standard rehabilitation procedures 
was applied to the children of the main group. The lessons were conducted twice a week on the basis of the 
equestrian complex. 

The formation of correct motor stereotypes was analyzed according to the Gross Motor Function Measure-
ment System - 88. The results were sorted by five outgoing test tasks: the ability to lie, sit, crawl, stand, walk, 
run, and total indicator of motor functions. 

The positive dynamics of indicators both in separate categories of tests, as well as the total indicator of gen-
eral motility was observed in children of both groups. The most significant changes were obtained in the outgo-
ing categories of sitting and standing. Thus, in the children of the main group in the category "sitting" with an 
average outgoing indicator of 55,11±2,16% after undergoing the rehabilitation the total indicator was  
66,92 ±2,23%; in the category "standing" with an average outgoing indicator of 31,27±3,14% after undergoing 
the rehabilitation the total indicator was 43,85±3,12%. The increase of motor function indicators was more sig-
nificant in the children of the main group. 

The systematic, long-term use of rehabilitation measures on the basis of specialized boarding schools and 
equestrian complex resulted in significant improvement in all five categories of motor functions. The use of hip-
potherapy method in the system of rehabilitation taking into account individual motor capabilities and peculiari-
ties of reflex postures when taking the vertical position contributes to the suppression of tonic reflexes, acceler-
ates the formation of the correct posture, walking and motor activity in children with spastic diplegia. 

Keywords: children, cerebral palsy, spastic diplegia, motor stereotype, rehabilitation, hippotherapy. 
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В статье представлены результаты исследова-
ния, посвящённого изучению особенностей  
динамики становления и протекания овариально-
менструального цикла у спортсменок пубертат-
ного, юношеского и первого репродуктивного воз-
раста, занимающихся панкратионом.  

Цель исследования научной работы – выявить 
нарушения динамики формирования и протекания 
овариально-менструального цикла у спортсменок 
разных возрастных групп, занимающихся панкра-
тионом. 

Установлено, что у 8 (57,14%) спортсменок 
пубертатного возраста, начавших заниматься пан-
кратионом до наступления менархе, определены 
формирующиеся явления гипоменструального 
синдрома, с явлениями умеренного предменстру-
ального синдрома (ПМС) и альго-дисменореи. У  
4 (28,57%) спортсменок пубертатного возраста, 
начавших занятия в течение 1,5–2-х лет после ме-
нархе, имеются выраженные явления ПМС и альго-
дисменореи на фоне сформированного гипоменст-
руального синдрома.  

В группе спортсменок юношеского возраста 
практически сформированы явления гипоменстру-
ального синдрома, у 10 (83,33%) значительно  
выражены проявления ПМС, у 2 (16,66%) – умере-
но. У всех 12 (100%) спортсменок определены  
явления альго-дисменореи.  

Также, у 4 (36,36%) спортсменок группы І репро-
дуктивного возраста,  достоверно определены про-
явления вторичной аменореи, с отсутствием менст-
руального кровотечения в сроки от 60 до 120 дней. 
У 7 (63,63%) спортсменок менструальный цикл до 
сих пор нестабильный, с выраженными прояв-
лениями гипоменструального синдрома и с тенден-
цией к формированию вторичной аменореи и наяв-
ностью ПМС и альго-дисменореи. Динамика наблю-
дений за изменениями овариально-менструального 
цикла во всех трёх возрастных группах спортсме-
нок, занимающихся панкратионом, чётко отражает 
взаимосвязь формирующихся и уже имеющихся 

нарушений ОМЦ во всех группах, принявших  
участие в проводимо нами исследовании. 

Ключевые слова: спортсменки, панкратион, 
антропометрические показатели, морфофункцио-
нальные индексные значения, менструальный 
цикл, гипоменструальный синдром, адаптация. 

 
Введение. Развитие современного женского 

спорта происходит сегодня достаточно интенсив-
но, с вовлечением в него молодых женщин, как 
пубертатного и юношеского, так и первого репро-
дуктивного возраста. Уже много лет происходит 
вовлечение женщин-спортсменок в изначально 
мужские виды спорта, в т.ч. и в различные виды 
единоборств, таких, например, как панкратион. 
Этот вид спорта, хоть и имеет древние корни, иду-
щие от Олимпиад в Греции, проходивших с 648 г. 
до н. э., начал возрождаться в мире в последние 
десятилетия [6]. Начиная с 1995 года, панкратион 
получил своё развитие в Украине. Так, в октябре 
1995 года, был проведен первый Чемпионат Ук-
раины по панкратиону в г. Харькове. Затем в нояб-
ре 1996 года первая сборная команда Украины 
участвовала в Чемпионате мира по панкратиону в 
г. Москве [6]. 15 мая 2003 года была официально 
зарегистрирована Федерация панкратиона Украи-
ны, которая организационно вошла в состав Все-
мирной Федерации панкратиона (WPAF) [6].  

Что касается вопросов становления и формиро-
вания овариально-менструального цикла (ОМЦ) у 
девочек и девушек-спортсменок, занимающихся 
различными видами единоборств, то здесь хоте-
лось бы отметить, что ряд исследователей, опира-
ясь на полученные ими данные, отмечают у них как 
изменения сроков наступления менархе (их пролон-
гацию), так и многочисленные комбинированные 
нарушения ОМЦ [1–3, 6, 8–10]. Так, в частности,  
Г. В. Белов, М. Д. Мамбеталиева, (2016) отмечают, 
что «у девочек, занимающихся единоборствами, 
менархе наступает позже и, в дальнейшем, менст-
руальная функция долго не стабилизируется» [2]. 
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При подготовке к проведению исследования, 
нами был проведён анализ доступной отечествен-
ной и зарубежной, научной и научно-методической 
литературы, касающейся исследуемой проблемы. 
Если методической литературы, касающейся осо-
бенностей проведения тренировок у юношей и 
девушек достаточно, то исследовательских работ, 
касающихся особенностей антропометрических 
показателей и морфофункциональных индексных 
значений, а также  становления и протекания ОМЦ 
у спортсменок пубертатного, юношеского и І ре-
продуктивного возраста, занимающихся панкра-
тионом, обнаружено не было.  

Разные аспекты изучения состояния здоровья 
женщин-спортсменок в разных видах единоборств 
описаны достаточно полно, состояние репродук-
тивного здоровья спортсменок в единоборствах, 
значительно меньше. Это работы таких отечест-
венных и зарубежных авторов, как: С. И Писков, 
Н. Г. Беляев, 2009; Ю. Ю. Стельмах, 2012; В. Осі-
пов, 2012; С. Н. Белик, И. В. Подгорный, Ю. В. Мо-
жинская, 2014; Г. В. Белов, М. Д. Мамбеталиева; 
2016; С. Г. Васин, 2016; К. А. Бугаевский, 2017. 
Есть единичные работы по изучению психологиче-
ских аспектов при занятиях панкратионом 
(М. Ю. Долженко, 2015).  

С. И. Писков (2008), в своих исследованиях 
приходит к выводу, что «значительные физические 
и эмоциональные напряжения спортивной дея-
тельности могут существенно изменять протека-
ние овариально-менструального цикла и, несмотря 
на высокие адаптивные возможности женского 
организма, нередко вызывать нарушения генера-
тивной функции» [9], а также «изменение регуляр-
ности менструального цикла, его длительности, 
удлинение или укорочение фазы менструации – 
каждый из перечисленных факторов является сиг-
налом нарушения овариально-менструальной 
функции» [9]. Согласно мнения А. Папикяна 
«Регулярное применение больших объёмов трени-
ровочных нагрузок, недостаточное соблюдение 
принципа постепенности в повышении их объёма и 
интенсивности могут приводить к неблагоприят-
ным изменениям, особенно у юных спортсменок. 
Интенсивные тренировки с большим объёмом на-
грузок, начатые до начала периода полового со-
зревания, могут задерживать срок наступления 
первых менструаций, а после их наступления – 
приводить ко вторичному их исчезновению» [8]. 

Исследовательских работ, касающихся состоя-
ния репродуктивной функции, в т.ч. их менструаль-
ного цикла, у спортсменок, при их занятиях панкра-
тионом, от пубертатного до І репродуктивного воз-
раста, не обнаружено. В связи с этим, проведение 
данного исследования, с изучением и анализом, 
полученных результатов особенностей овариаль-
но-менструального цикла (ОМЦ) у спортсменок в 
данном виде спорта, представилось нам весьма 
актуальным.  

Цель исследования научной работы – вы-
явить нарушения динамики формирования и про-
текания ОМЦ у спортсменок разных возрастных 
групп, занимающихся панкратионом. 

Объект и методы исследования. Данное ис-
следование проводилось в сентябре-октябре 2017 
года на базе спортивного клуба (СК) «Панкратион», 
в г. Новая Каховка, Херсонской области. В нём при-
няли участие 3 группы спортсменок (n=37), зани-
мающихся панкратионом. Для получения необхо-
димой информации о состоянии менструального 
цикла и его составляющих, в исследуемых группах 
спортсменок, нами были применены такие методы 
исследования, как анкетирование и интервьюиро-
вание, использованное для получения (при необхо-
димости) ряда дополнительных данных. Состояние 
менструальной функции оценивали методом анке-
тирования, для чего нами был использован автор-
ский вариант анкеты-опросника (Бугаевский К. А., 
2009) [3–5]. При определении параметров ОМЦ 
нами проводилась оценка таких информативных 
репродуктивных показателей, как: возраст наступ-
ления менархе (первой менструации), сроки уста-
новления ОМЦ, его продолжительность, длитель-
ность менструального кровотечения. Также был 
применён метод литературного анализа, метод 
математической статистики.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
В группе девочек пубертатного возраста (n = 14), 
нам удалось установить следующее: средний воз-
раст спортсменок составил 14,79±1,23 лет. Время 
занятий данным видом спорта – от 1,8 до 3,4 года. 
Интенсивность тренировочных занятий – 3 раза в 
неделю, по 1,5–2 часа. Соревновательный опыт – 
незначительный. 8 (57,14%) спортсменок начали 
заниматься до наступления менархе, а 6 (42,86%) 
спортсменок – в течение 1 года после первой мен-
струации. Анализ особенностей ОМЦ у спортсме-
нок пубертатного возраста, представлен в табл. 1. 

Таблица 1 - Динамика менструального цикла в группе спортсменок пубертатного возраста (n = 14) 

Срок 
наступления менархе 

Срок установления  
менструального цикла 

Длительность  
менструального цикла 

Длительность  
менструального кровотечения 

13,83±0,87 лет 1,87±0,86 года 39,43±1,75 дней 2,47±0,63 дня 
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При анализе полученных результатов, обра-
щает на себя внимание тот факт, что хотя время 
наступления менархе и соответствует физиологи-
ческому нормативному коридору, существующему 
в Украине в 12,56±0,87 лет, но превышает средние 
значения в популяции [3–6]. Также и сроки уста-
новления менструального цикла в данной группе 
спортсменок являются более продлёнными, чем в 
среднем в популяции [3–6]. Установлено, что у 
спортсменок группы пубертатного возраста имеют 
место урежение менструального цикла, с продле-
нием сроков наступления менструаций, выше  
физиологической нормы в 21–35 дней [3–6]. В дан-
ной группе спортсменок пубертатного возраста, 
согласно полученным данным исследования, начи-
нает формироваться гипоменструальный синдром, 
с наличием таких его основных компонентов, как 
олиго-опсоменорея и гипоменорея [3–6]. Что каса-
ется выявленных индивидуальных особенностей 
протекания менструального цикла в данной группе 
спортсменок, было определено, что нормальные, 
физиологические параметры ОМЦ имеют 2 
(16,66%) спортсменки, начавшие заниматься в 
течение первого годы после наступления менархе. 
У всех 8 (57,14%) спортсменок, начавших зани-
маться панкратионом до наступления менархе, 
определены формирующиеся явления гипоменст-
руального синдрома, с явлениями умеренного 
предменструального синдрома (ПМС) и альго-
дисменореи. У 4 (28,57%) спортсменок пубертат-
ного возраста, начавших занятия в течение 1,5–2-х 
лет после менархе, имеются выраженные явления 
ПМС и адьго-дисменореи на фоне сформирован-
ного гипоменструального синдрома. 

В группе спортсменок юношеского возраста 
(n=12), после обработки и анализа полученных 
материалов исследования, нами были получены 
следующие результаты: средний возраст спорт-
сменок составил 20,04±0,75 лет. Сроки занятий 
панкратионом – от 3,5 до 5,8 лет. Уровень спортив-
ной квалификации – от І разряда до КМС и МС. 
Интенсивность тренировочных занятий – 4–5 раза 
в неделю, по 2,5-3 часа. Соревновательный опыт – 
от 1,5 до 3-х лет. 5 (41,67%) спортсменок начали 
заниматься до наступления менархе, а 7 (58,33%) 

спортсменок – в течение 1,5–2-х лет после первой 
менструации. Анализ особенностей ОМЦ в группе 
спортсменок пубертатного возраста, представлен 
в табл. 2. 

В данной группе спортсменок динамика ОМЦ 
выглядит хуже, чем у их коллег из группы пубер-
татного возраста. Менархе также наступило позже 
cредне-статистического срока по Украине [3–6]. 
Сроки становления ОМЦ также пролонгированы, 
длительность менструального цикла больше мак-
симального физиологического значения в 35 дней 
[3–6]. Также, меньше минимально допустимого 
значения в 3 дня [3–6], достоверно была опреде-
лена длительность менструального кровотечения. 
Установлено, что в данной группе установились 
выраженные явления гипоменструального синдро-
ма, выраженными проявлениями гипо-, олиго-
опсоменореи [3–6]. В данной группе спортсменок у 
10 (83,33%) значительно выражены проявления 
ПМС, у 2 (16,66%) – умерено. У всех 12 (100%) 
спортсменок определены явления алго-дисме-
нореи. 

Наиболее разнообразными и богатыми на раз-
личные варианты динамики ОМЦ и его нарушений, 
были результаты исследования в группе спортсме-
нок  (n = 11), І репродуктивного возраста. Средний 
возраст спортсменок І репродуктивного возраста 
составил 22,43±0,76 лет. Уровень спортивной ква-
лификации – КМС и МС. Интенсивность трениро-
вочных занятий – 5–6 раз в неделю, по 3,5–4 часа. 
Соревновательный опыт – от 4,5 до 6-ти лет. В 
этой группе, у 4 (36,36%) спортсменок достоверно 
определены проявления вторичной аменореи, с 
отсутствием МК в сроки от 60 до 120 дней [3–6]. У 
7 (63,63%) спортсменок ОМЦ до сих пор неста-
бильный, с выраженными проявлениями гипомен-
струального синдрома и с тенденцией к формиро-
ванию вторичной аменореи и наявностью ПМС и 
альгодисменореи. При этом у спортсменок данные 
нарушения не вызывают тревоги. Наоборот, спорт-
сменки уверены, что их организм настолько адап-
тировался к интенсивным физическим и психо-
эмоциональным нагрузкам, что сам «устранил ме-
шающие» им менструации. Никто из спортсменок 
данной возрастной группы не планирует прекра-

Таблица 2 – Динамика менструального цикла в группе спортсменок юношеского возраста (n = 12) 

Срок  
наступления менархе 

Срок установления  
менструального цикла 

Длительность  
менструального цикла 

Длительность  
менструального кровотечения 

13,77±0,56 лет 1,74±0,51 года 41,21±0,38 дней 2,35±0,72 дня 

Таблица 3 – Динамика менструального цикла в группе спортсменок І репродуктивного возраста (n = 11) 

Срок  
наступления менархе 

Срок установления  
менструального цикла 

Длительность  
менструального цикла 

Длительность  
менструального кровотечения 

12,75±0,47 лет 1,68±0,43 года 49,13±0,82 дней 2,02±0,11 дня 
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щение или уменьшение интенсивности занятий с 
целью восстановления своего ОМЦ! Динамика 
ОМЦ у спортсменок І репродуктивного возраста, 
представлена в табл. 3. 

Приведённые выше изменения в динамике 
ОМЦ во всех трёх возрастных группах спортсменок 
вызывает тревогу и требует дальнейшего изуче-
ния. Полученные, в результате проведеного иссле-
дования данные должны бать приняты во внима-
ние тренером и специалистом по спортивной  
медицине, курируючим данню команду. 

Выводы  
1. У 8 (57,14%) спортсменок пубертатного возрас-

та, начавших заниматься панкратионом до  
наступления менархе, определены формирую-
щиеся явления гипоменструального синдрома, с 
явлениями умеренного предменструального 
синдрома (ПМС) и альго-дисменореи. У 4 
(28,57%) спортсменок пубертатного возраста, 
начавших занятия в течение 1,5–2-х лет после 
менархе, имеются выраженные явления ПМС и 
адьго-дисменореи на фоне сформированного 
гипоменструального синдрома. 

2. В группе спортсменок юношеского возраста 
практически сформированы явления гипоменст-
руального синдрома, у 10 (83,33%) значительно 
выражены проявления ПМС, у 2 (16,66%) –  

умерено. У всех 12 (100%) спортсменок опреде-
лены явления алго-дисменореи. 

3. У 4 (36,36%) спортсменок группы І репродуктив-
ного возраста, растдостоверно определены про-
явления вторичной аменореи, с отсутствием 
менструального кровотечения в сроки от 60 до 
120 дней. У 7 (63,63%) спортсменок менструаль-
ный цикл до сих пор нестабильный, с выражен-
ными проявлениями гипоменструального  
синдрома и с тенденцией к формированию  
вторичной аменореи и наявностью ПМС и альго-
дисменореи. 

4. Динамика наблюдений за изменениями ОМЦ во 
всех трёх возрастных группах спортсменок, за-
нимающихся панкратионом, чётко отражает 
взаимосвязь формирующихся и уже имеющихся 
нарушений ОМЦ во всех группах, принявших 
участие в проводимо нами исследовании. 

5. Мы считаем, что все выявленные изменения 
ОМЦ, можно отнести к явлениям адаптации ор-
ганизма спортсменок к интенсивным физиче-
ским и психо-эмоциональным загрузкам. 
Перспективы дальнейших исследований 

заключаются  в изучении ряда психологических 
показателей (уровни агрессивности, ситуативной и 
личностной тревожности, определение гендерной 
идентификации типа личности) у данной группы 
спортсменов. 
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УДК 796:338.28 
РОЗГЛЯД ОСОБЛИВОСТЕЙ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ  
У СПОРТСМЕНОК, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ПАНКРАТІОНОМ  
Бугаєвський К. А., Жарська Н. В. 
Резюме. У статті представлені результати дослідження, присвяченого вивченню особливостей дина-

міки становлення і протікання оваріально-менструального циклу у спортсменок пубертатного, юнацького 
та першого репродуктивного віку, що займаються панкратіоном. Мета дослідження наукової роботи –  
виявити порушення динаміки формування і протікання ОМЦ у спортсменок різних вікових груп, що займа-
ються панкратіоном. 

Встановлено, що у всіх 8 (57,14%) спортсменок пубертатного віку, які почали займатися панкратіоном 
до настання менархе, визначені формуються явища гіпоменструального синдрому, з явищами помірного 
передменструального синдрому (ПМС) і альго-дисменореї. У 4 (28,57%) спортсменок пубертатного віку, 
які почали заняття протягом 1,5–2-х років після менархе, є виражені явища ПМС і адьго-дисменореї на 
фоні сформованого гіпоменструального синдрому. У групі спортсменок юнацького віку практично сфор-
мовані явища гіпоменструального синдрому, у 10 (83,33%) значно виражені прояви ПМС, у 2 (16,66%) – 
помірно. У всіх 12 (100%) спортсменок визначені явища алго-дисменореї. Також, у 4 (36,36%) спортсме-
нок групи І репродуктивного віку, достовірно визначені прояви вторинної аменореї, з відсутністю менстру-
альної кровотечі в терміни від 60 до 120 днів. У 7 (63,63%) спортсменок менструальний цикл досі неста-
більний, з вираженими проявами гіпоменструального синдрому і з тенденцією до формування вторинної 
аменореї і наявности ПМС і альго-дисменореї.  

Динаміка спостережень за змінами оваріально-менструального циклу (ОМЦ) у всіх трьох вікових  
групах спортсменок, що займаються панкратіоном чітко відображає взаємозв'язок формування і вже  
наявних порушень ОМЦ у всіх групах, які взяли участь в проведеному нами дослідженні. 

Ключові слова: спортсменки, панкратіон, антропометричні показники, морфофункціональні індексні 
значення, менструальний цикл, гіпоменструальний синдром, адаптація. 

 
UDC 796:338.28 
Consideration of Peculiarities of the Menstrual Cycle in Athletes Engaged in Pankration 
Bugaevsky K. A., Zharska N. V. 
Abstract. Тhe development of modern women's sports is taking place quite intensively today, involving 

young women, both puberty and adolescence, and the first reproductive age. For many years, female athletes 
have been involved in initially male sports, including sports and in various types of martial arts, such as pan-
kration. 
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The article presents the results of studying the dynamics of the formation and flow of the ovarian-menstrual 
cycle (OMC) in athletes of pubertal, adolescent and first reproductive age who go in for pankration. The purpose 
of study is to reveal the changes in the dynamics of the formation and flow of ОMC in athletes of different age 
groups engaged in pankration. 

This research was conducted in September-October 2017 on the basis of the sports club (SC) "Pankration", 
in Novaya Kakhovka, Kherson region. There were two groups of athletes (n = 37) engaged in pankration. 

To obtain the necessary information about the state of the menstrual cycle and its components in two 
groups of athletes, we used such research methods as questionnaires and interviewing. The condition of the 
menstrual function was evaluated by the questionnaire method using the author's version of the questionnaire 
(Bugaevsky K. A., 2009). 

When determining the parameters of the OMC, we conducted an evaluation of such informative reproduc-
tive indicators as: the age of the onset of menarche (the first menstruation), the timing of the menstrual cycle 
establishment, its duration, and the duration of menstrual bleeding. We also used the method of literary analy-
sis, and the method of mathematical statistics. It was established that in all age groups there are numerous 
combined types of menstrual cycle disorders, mainly in the form of hypo menstrual phenomena syndrome, with 
the oligo-opson-hypomenorrhea phenomena. 

It was found out that 8 (57.14%) of puberty age athletes started pankration before the menarche began. 
These athletes showed the emerging phenomena of hypo menstrual syndrome with the phenomena of moder-
ate premenstrual syndrome (MPS) and algo-dysmenorrhea. We detected pronounced PMS and algo-
dysmenorrhea on the background of the formed hypomenstrual syndrome in 4 (28,57%) female puberty age 
athletes who started their studies 1.5-2 years after menarche. 

In the group of young sportswomen hypominstrum syndrome is practically formed, manifestations of MPS 
are marked in 10 (83.33%) althletes, in 2 (16.66%) they are moderate. All 12 (100%) athletes have the symp-
toms of algo-dysmenorrhea. We reliably determined the manifestations of secondary amenorrhea, with no men-
strual bleeding in terms of 60 to 120 days in 4 (36.36%) of the 1st reproductive age athletes. In 7 (63.63%)  
female athletes the menstrual cycle is still unstable, with pronounced manifestations of the hypomenstrual syn-
drome and with a tendency towards the formation of secondary amenorrhea and the implication of MPS and 
algo-dysmenorrhea. 

The dynamics of observing ОMC changes in all three age groups of athletes involved in pankration clearly 
reflect the relationship between the emerging and already existing violations of ОMC in all groups that partici-
pated in our study. We believe that all the revealed changes in the ОMC can be attributed to the adaptation phe-
nomena of female athlete's body to intensive physical and psycho-emotional loads. 

Prospects for further research are in studying psychological indicators (levels of aggressiveness, situational 
and personal anxiety, the definition of gender identity type of personality) in these groups of athletes. 

Keywords: sportswomen, pankration, anthropometric indicators, morphofunctional index values, menstrual 
cycle, hypomеnstrual syndrome, adaptation. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПРИЙНЯТТЯ  
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У статті на основі вивчення психологічних  
характеристик 14 членів збірної команди України з 
плавання та 14 ‒ зі стрибків у воду проаналізовані 
провідні форми сприйняття інформації (візуальна, 
аудіальна, кінестетична) у спортсменів, що спеціа-
лізуються у водних видах спорту, і виявлено взає-
мозв'язок форм сприйняття інформації з провідни-
ми психологічними характеристиками. Встановле-
но, що провідною сенсорною системою у спорт-
сменів, що спеціалізуються у водних видах спорту, 
є кінестетична. Визначено провідну сенсорну сис-
тему в спортсменів високої кваліфікації, які спеціа-
лізуються в плаванні і стрибках в воду, як детермі-
нанту процесу сприйняття. 

Ключові слова: сприйняття, сенсорні системи, 
спортсмени високої кваліфікації, водні види спорту. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Роботу виконано як фрагмент 
наукової тематики Зведених планів НДР у сфері 
фізичної культури і спорту на 2015–2019 рр. МОН 
України у рамках теми «Технологія стимуляції  
фізичної працездатності та профілактики перенап-
руження серцево-судинної системи спортсменів за 
допомогою нетоксичних ергогенних засобів», 
№ державної реєстрації 0116U002572. 

Постановка проблеми. Існуючий сьогодні ви-
сокий рівень спортивних досягнень і конкуренції в 
плаванні висуває ряд вимог не лише до фізичних, 
а й до психічних можливостей спортсменів. Однією 
з таких вимог є ефективне функціонування сенсор-
них систем (візуальної, аудіальної, кінестетичної), 
що особливо важливо для плавців високої кваліфі-
кації і спортсменів, що спеціалізуються у стрибках 
у воду. 

З погляду спортивної психології змагальна  
діяльність плавців і стрибунів у воду обумовлює 
вироблення у спортсменів високої кваліфікації  
специфічної форми сприйняття – «почуття води». 
Більшість вчених досліджували його на прикладі 
плавання [2, 4]. Почуття води забезпечує оптималь-
ну взаємодію спортсмена з водним середовищем і 

характеризується загостреним відчуттям опори на 
воду, пов'язаним з тонким сприйняттям опору води 
при русі тіла, що дає плавцеві можливість точно 
регулювати силу і швидкість рухів при гребку,  
почуття впевненості, відчуття легкості, свободи і 
гарного ковзання. 

Як вказують деякі автори, «почуття води»  
являє собою складне і тонке сприйняття опору во-
ди властиве плавцям, які називають його ще й як 
«почуття опори». В основі цього почуття лежить 
одночасне функціонування двох аналізаторів:  
рухового (відчуття напрямку, амплітуди, зусиль при 
виконанні гребків) і шкірного (відчуття температу-
ри, тиску і дотику води) [1]. Спостереження показу-
ють, що чим вище рівень кваліфікації плавця, тим 
краще у нього розвинене почуття води, яке нероз-
ривно пов'язане з кінестетичною формою сприй-
няття. Однак сприйняття плавця не обмежується 
виключно кінестетичними відчуттями. У деяких 
спортсменів переважаючими можуть бути візуаль-
на або аудіальна форми сприйняття. 

Для більш ретельного вивчення даного питан-
ня слід звернутися до класифікації репрезентатив-
них систем, прийнятої в нейролінгвістичному про-
грамуванні [6, 7]. Сприйняття спортсменом інфор-
мації, що надходить ззовні, відбувається зовнішнім 
і внутрішнім способом. Зовнішнє сприйняття здійс-
нюється через органи чуття (аналізатори), а внутрі-
шнє – шляхом репрезентації (подання). Тому тер-
мін «репрезентативна система» характеризує ті 
канали, по яким відбувається отримання, зберіган-
ня та кодування інформації в мозку. Сенсорні, або 
репрезентативні, системи дозволяють обробити 
картинки, звуки, відчуття, запахи і смаки. Якщо 
спортсмен переважно схильний подавати інформа-
цію у вигляді зорових образів, отже, він володіє 
багатою, розвиненою візуальною системою репре-
зентації. Основна форма сприйняття інформації, 
що характеризується слуховими відчуттями, загос-
треною реакцією на звуки, рівень гучності, тембр 
голосу, свідчить про переважання аудіальної  
репрезентативної системи. Плавці, що реагують 
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більшою мірою на температуру або щільність води 
й навколишніх предметів, володіють тонко розви-
неною кінестетичною репрезентативною системою. 
Таким чином спортсмен отримує інформацію про 
навколишній світ, насамперед, в тій репрезентати-
вній системі, яка в нього більш розвинена. 

Важливим аспектом оцінки ступеня сприйняття 
спортсменом інформації є чутливість його сенсор-
ної системи, яка характеризує особистісні психічні 
можливості. Для вимірювання абсолютної чутли-
вості сенсорної системи необхідно визначити інди-
відуальний поріг реакції спортсмена. У нашому 
дослідженні цей показник був виявлений побічно 
за допомогою тестів для визначення рівня стресу і 
тривожності. Слід звернути увагу, що чутливість і 
поріг – зворотні поняття: чим вище поріг, тим  
нижче чутливість, і навпаки [3]. 

Сприйняття як психічний пізнавальний процес 
обумовлює найбільш раціональну організацію ру-
хових актів і досконалість тактичного мислення 
спортсмена. Для спортсменів, що спеціалізуються 
у стрибках у воду, як і для плавців, дуже важливо 
мати чітке сприйняття простору і просторової оріє-
нтації рухів, що забезпечується функціонуванням 
зорової, слухової, вестибулярної й кінестетичної 
рецепції. Основою сприйняття тимчасових інтерва-
лів та управління часовими параметрами рухів є 
проприоцептивні і слухові відчуття [5]. 

У момент виконання рухових дій спогади відт-
ворюються у свідомості спортсмена у формі звуків, 
образів або відчуттів. Особливістю цього процесу є 
те, що індивідуальна форма сприйняття інформа-
ції, як правило, приймається спортсменом за  
еталон, тобто він думає, що всі оточуючі сприй-
мають зовнішні подразники так само, як і він. Часто 
цей феномен може викликати нерозуміння між тре-
нером і спортсменом, особливо якщо вони мають 
різні провідні канали репрезентації. 

Досвід численних спостережень дає підстави 
вважати, що спортсмен сприймає інформацію, ви-
користовуючи сенсорні системи вибірково на  
підсвідомому рівні, як правило, віддаючи перевагу 
одній з них [8]. При цьому всі три первинні репре-
зентативні системи знаходяться в стані постійної 
активності. Необхідно розуміти, що ці системи не є 
взаємовиключними. Якщо підходити до питання 
сприйняття усвідомлено, то може здатися склад-
ним одночасне використання всіх трьох систем, 
однак практика показує, що візуалізація змагаль-
них умов, образні та чуттєві асоціації, а також 
сприйняття звуків можуть здійснюватися спортсме-
ном синхронно без особливих зусиль. Значимість 
оцінки процесів сприйняття і переробки сенсорної 
інформації полягає в тому, що вони є визначаль-
ною ланкою в підвищенні ефективності змагальної 

діяльності. Але на сьогодні у науковій літературі 
відсутні дані відносно особливостей функціонуван-
ня репрезентативних систем у спортсменів високої 
кваліфікації, що спеціалізуються у водних видах 
спорту, що обумовлює важливість та актуальність 
нашого дослідження. 

Мета дослідження: визначити провідну 
сенсорну систему у спортсменів високої кваліфі-
кації, що спеціалізуються у плаванні та стрибках у 
воду, як детермінанту процесу сприйняття. 

Методи та організація дослідження: аналіз 
наукової літератури; педагогічне спостереження; 
методи психодіагностики: тест Г. Айзенка для ви-
значення типу темпераменту, модифікований тест 
В. Іванченко «Інвентаризація симптомів стресу», 
тест О. Федосеєвої для визначення провідної  
репрезентативної системи; методи математичної 
статистики. 

У дослідженні брали участь 14 членів збірної 
команди України з плавання (5 чоловіків і 9 жінок, 
середній вік спортсменів – 20,1±5,5 років, чоловіки – 
22,0±6,3 року, жінки – 19,0±5,0 років), з них ЗМС – 1, 
МСМК – 4, МСУ – 7, КМС – 2 та 14 членів збірної 
команди України зі стрибків у воду (5 чоловіків і  
9 жінок, середній вік спортсменів – 22,5±5,5 років, 
чоловіки – 22,2±3,4 року, жінки – 22,7±5,2 років), з 
них ЗМС – 5, МСМК – 4, МСУ – 5. Для зіставлення 
даних про функціонування сенсорних систем з пси-
хофізіологічними показниками, що характеризують 
індивідуально-типологічні особливості спортсменів, 
в дослідженні були використані тести Г. Айзенка і  
В. Іванченко. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Враховуючи те, що в обстеженні брали участь 
представники плавання і стрибків у воду, ми зіста-
вили їх індивідуально-психологічні характеристики 
та особливості сприйняття для виявлення загаль-
них закономірностей у психічній організації їх  
особистості, що допоможе оптимізувати їх психо-
логічну підготовку і сприяти її індивідуалізації. 

Отримані показники свідчать про те, що в групі 
плавців-чоловіків (n = 5) переважає флегматичний 
тип темпераменту – сильний, інертний, врівноваже-
ний, який поєднується з низьким рівнем психологіч-
ного та фізіологічного стресу. У жінок (n = 9) спосте-
рігається переважання холеричного типу темпера-
менту – сильного, рухливого, неврівноваженого. 
При цьому рівень психологічного стресу в групі жі-
нок становить 21,9 бали, що відповідає середньому 
рівню стресу і межує з високим рівнем. За даними 
кореляційного аналізу індивідуально-психологічна 
властивість темпераменту «нейротизм» має досто-
вірний кореляційний взаємозв'язок із загальним 
рівнем стресу у всіх спортсменів (r = 0,69; p<0,05). 
Отже, психофізіологічні показники, як генотипічні 
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(темперамент), так і фенотипічні (рівень стресу), 
мають певну спільність в контексті прояву емоцій-
ної нестійкості психіки спортсменів (табл.). 

На відміну від спортсменок, що спеціалізують-
ся у плаванні, рівень психологічного стресу в групі 
спортсменок, що спеціалізуються у стрибках у  
воду, становить 19,7 бали, що відповідає се-
редньому рівню стресу (див. табл.).  

Аналіз показників спортсменів, що спеціалізу-
ються у стрибках у воду, показує, що в групі чолові-
ків (n = 5) переважає сангвінічний тип темперамен-
ту – сильний, рухливий, врівноважений у поєднанні 
з середнім рівнем психологічного та фізіологічного 
стресу. В групі жінок (n = 9), як і у представниць 
плавання, відзначається переважання холеричного 
типу темпераменту – сильного, рухливого, неврів-
новаженого, але рівень нейротизму при цьому  
значно вище (16,8 бали), що обумовлено специфі-
кою виду спорту (набагато менше часу потребуєть-
ся для виконання вправ, тому необхідна вибухова 
сила, яка пов’язана з високим рівнем нейротизму). 
Проте інтересною особливістю, пов’язаною з  
контактом водною середою у спортсменів є велика 
кількість меланхоліків, особливо серед жінок –  
8 осіб.  

Згідно даних кореляційного аналізу у групі 
спортсменів, що спеціалізуються у стрибках у воду, 
нейротизм має достовірний кореляційний взаємо-
зв'язок із загальним рівнем стресу у всіх спортсме-
нів (r = 0,44; p < 0,05). Цей показник кореляції  
відображує декілька менший ступінь взаємозв’язку 
емоційної нестійкості зі стресом, ніж у групі плав-
ців, але загальна тенденція неврівноваженості  
і чутливості нервової системи спортсменів збері-
гається. 

Визначення провідного типу сенсорної системи 
у плавців показало, що у більшості спортсменів не 
залежно від гендерної приналежності переважає 
кінестетичний тип сприйняття (7,1 бали), однак у 
чоловіків цей показник більше, ніж у жінок. У спорт-
сменів, що спеціалізуються у стрибках у воду,  
даний показник має ще більші значення – загаль-
ний рівень кінестетики дорівнює 8,2 бали 
(відповідно жінки – 8,8 бали, чоловіки – 7,2 бали). 

Результати кореляційного аналізу свідчать  
про те, що рівень прояву кінестетики у плавців має 
зворотний взаємозв'язок з рівнем нейротизму  
(r = –0,53; p < 0,05) і загальним показником стресу 
(r = –0,41; p < 0,05), що відображає схильність 
спортсменів, що мають врівноважену нервову сис-

тему, до сприйняття зовнішніх і 
внутрішніх факторів шляхом кіне-
стетичних відчуттів. У той же час 
аудіали (4,2 бали), які зустріча-
ються серед плавців високої ква-
ліфікації майже в два рази рідше, 
ніж кінестетики, мають прямий 
взаємозв'язок з рівнем емоційної 
нестійкості або нейротизму 
(r = 0,67; p < 0,05) і загальним рів-
нем стресу (r = 0,53; p < 0,05). Це 
вказує на те, що схильність до 
емоційних сплесків, неврівноваже-
ність, тривожність і запальність є 
факторами, що стимулюють у 

Таблиця – Порівняльна оцінка психічних особливостей висококваліфікованих представників різних видів  
спорту (плавців та стрибунів у воду) 

Досліджувані параметри 

Чоловіки Жінки Усі спортсмени 

Плавання 
(n = 5) 

Стрибки  
у воду  
(n = 5) 

Плавання 
(n = 9) 

Стрибки  
у воду 
(n = 9) 

Плавання 
(n = 14) 

Стрибки 
 у воду  
(n = 14) 

Характеристики 
темпераменту 

Экстраверсія 11,4 14,6 12,4 12,6 12,1 13,3 

Нейротизм 11,4 10,4 14,3 16,8 13,3 14,5 

Вид стресу Психологічний 15,4 18,2 21,9 19,7 19,6 19,1 

Фізіологічний 14,8 16,6 17,8 17,6 16,7 17,2 

Тип сенсорної 
системи 

Візуальна 3,2 4,8 4,0 3,4 3,7 3,9 

Аудіальна 3,4 3,0 4,7 2,8 4,2 2,9 

Кінестетична 8,4 7,2 6,3 8,8 7,1 8,2 

Рис. Співвідношення різних типів сенсорних систем у спортсменів високої 
кваліфікації, що спеціалізуються в плаванні та стрибках у воду (%) 
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спортсменів розвиток аудіальної системи сприй-
няття. При цьому візуальна репрезентативна сис-
тема (3,7 бали) краще розвинена у плавців з висо-
ким рівнем екстраверсії (r = 0,61; p < 0,05). Такий 
взаємозв'язок свідчить про те, що відкритість, інте-
рес до зовнішнього світу, товариськість, висока 
швидкість переключення уваги сприяють розвитку 
у плавців візуальної форми сприйняття. 

Розгляд кореляційних взаємозв’язків у групі 
спортсменів, що спеціалізуються у стрибках у воду, 
свідчить про те, що саме рівень психологічного 
стресу у них безпосередньо пов’язаний з провід-
ною репрезентативною системою, особливо у  
чоловіків. Так, у кінестетиків цей показник дорівнює 
(r = 0,53; p < 0,05), а у візуалів (r = –0,53; p < 0,05), 
тобто ступінь сензитивності, або чутливості нерво-
вої системи, яка притаманна кінестетикам, прямо 
пропорційна рівню психологічного стресу, а у візуа-
лів – навпаки, схильність до споглядання вказує на 
тенденцію до врівноваженості.  

Оскільки контакт з водою надає такого значу-
щого впливу на формування психічних особливос-
тей представників плавання і стрибків у воду, мож-
на зробити висновок про те, що переважання кіне-
стетичної репрезентативної системи (рис.) є одні-
єю з модельних психологічних характеристик, що 
доцільно використовувати у процесі їх підготовки, в 
особливості при корекції передстартових емоцій-
них станів. При цьому значний відсоток меланхолі-
ків, або спортсменів, що мають неврівноважену 
нервову систему побічно відображає переважання 
кінестетичної форми сприйняття як фактор, що 
визначає чутливість нервової системи та низький 
рівень індивідуального порогу реакції спортсмена. 

Необхідно зауважити, що сенсорні характерис-
тики психіки плавців можуть, у свою чергу, вплива-
ти на деякі показники вищої нервової діяльності 
спортсменів. Однак, враховуючи те, що екстра-
версія і нейротизм – це генотипічні, малозмінювані 
протягом життя людини характеристики темпера-
менту, такий вплив не буде значно коригувати  
базові психічні функції. Водночас з цим буде від-
значатися переважаюча дія психофізіологічних 
показників на тип провідної сенсорної системи 
спортсменів високої кваліфікації. 

Проведене дослідження дозволило сформулю-
вати ряд висновків: 

− незважаючи на комплексний характер функ-
ціонування сенсорних систем, у плавців та 
спортсменів, що спеціалізуються у стрибках у 
воду, високої кваліфікації відзначається пе-
реважання кінестетичної форми сприйняття; 

− ступінь сприйняття інформації визначається 
чутливістю нервової системи та індивідуаль-
ним порогом реакції спортсмена; 

− доведено, що кінестетики частіше зустріча-
ються серед спортсменів, що мають врівно-
важену нервову систему, особливо у чолові-
ків. 

Отримана інформація може бути використана 
для оптимізації психологічної підготовки спортсме-
нів шляхом цілеспрямованого використання знань 
про особливості сприйняття в тренувальному  
процесі. 

Перспективи подальших досліджень ов'яза-
ні з пошуком взаємозв’язків між спеціалізованою 
формою сприйняття висококваліфікованих плавців 
та спортсменів, що спеціалізуються у стрибках у 
воду – «почуттям води» і ступенем їх кінестетич-
ного сприйняття інформації. 
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УДК 796.01:159.9 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОСПРИЯТИЯ У СПОРТСМЕНОВ,  
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ВОДНЫХ ВИДАХ СПОРТА  
Высочина Н. Л. 
Резюме. В статье на основе изучения психологических характеристик 14 членов сборной команды 

Украины по плаванию и 14 ‒ по прыжкам в воду проанализированы ведущие формы восприятия инфор-
мации (визуальная, аудиальная, кинестетическая) у спортсменов, специализирующихся в водных видах 
спорта, и выявлена их взаимосвязь с ведущими психологическими характеристиками. Выявлено, что ве-
дущей сенсорной системой у спортсменов, специализирующихся в водных видах спорта, является кине-
стетическая. Определена ведущая сенсорная система у спортсменов высокой квалификации, специали-
зирующихся в плавании и прыжках в воду, как детерминанта процесса восприятия. 

Ключевые слова: восприятие, сенсорные системы, спортсмены высокой квалификации, водные 
виды спорта.  

 

UDC 796.01:159.9 
Psychological Characteristics of Perception of Athletes Specializing in Water Sports 
Vysochina N. L. 
Abstract. The article suggests the analysis of the main forms of information perception (visual, auditory, 

kinesthetic) in athletes’ specializing in water sports. It also identifies the relationship between the leading psy-
chological characteristics and the main forms of information perception. 

The purpose of study is to determine the leading sensor system of high qualification athletes specializing in 
swimming and jumping into the water as the determinant of the process of their perception. 

Methods and organization of research: analysis of scientific literature, pedagogical observation, methods of 
psycho diagnostics: G. Aisenk's test for determining the type of temperament, modified V. Ivanchenko's test 
"Inventory of stress symptoms", O. Fedoseyeva's test for determining the leading representative system, meth-
ods of mathematical statistics. 

14 members of the National team of Ukraine in swimming and 14 members of the National team of Ukraine 
in jumping into the water participated in the research. 

Results and discussion. We compared individual psychological characteristics and peculiarities of percep-
tion in swimming and jumping into the water athletes to reveal general patterns in their psychological organiza-
tion which would help to optimize their psychological training and promote its individualization. 

The obtained indicators testify that in the group of male swimmers (n = 5) the phlegmatic type of tempera-
ment is dominant and it is combined with a low level of psychological and physiological stress. They are strong, 
inert, balanced. In women (n = 9) there is a predominance of choleric type of temperament. They are strong, 
mobile, unbalanced. At the same time, the level of psychological stress in the group of women is 21.9 points, 
which corresponds to the average level of stress and borders on a high level. According to the correlation analy-
sis, the individual-psychological feature of temperament "neuroticism" has a reliable correlation relationship with 
the general level of stress in all athletes (r = 0.69; p < 0.05). Thus, psycho-physiological indicators, like geno-
typic (temperament) and phenotypic (stress level) have a certain commonality in the context of manifestation of 
emotional instability of the athletes psyche. 

It was revealed that the leading sensor system in athletes specializing in water sports is kinesthetic. 
The conducted research allowed formulating a number of conclusions:- despite the complex nature of sensor 

system functioning, the predominance of the kinesthetic form of perception is noted in high qualification swim-
mers and athletes specializing in jumping into the water; the degree of information perception is determined by 
the sensitivity of the nervous system and the individual threshold reaction of each athlete; kinesthetic sensor  
system is proved to be more common among athletes with a balanced nervous system, especially in men. 

The obtained information can be used to optimize the psychological training of athletes through the  
purposeful use of knowledge about their perception peculiarities in the training process. 

Keywords: perception, sensor systems, high qualification athletes, water sports. 
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В оглядовій роботі наведено систематизовані 
дані стосовно метаболічного обґрунтовування ви-
користання фармакологічних засобів ергогенного 
характеру, які більш доцільно використовувати на 
етапах підготовки спортсменів. Систематизовано 
класи ергогенних засобів, які на сьогодні з найбіль-
шим успіхом застосовуються у спортивній медици-
ні та спортивній фармакології, окреслена межа між 
суто фармакокорекційними заходами та заходами 
лікувального характеру (спортивно-медичними). 
Відзначена необхідність попереджувальних дії 
спортивних лікарів та спортивних фармакологів 
стосовно зростання вимог антидопінгового законо-
давства. 

Ключові слова: спорт, спортивна фармаколо-
гія, ергогенні засобі, метаболітотропні субстанції, 
антидопінгове законодавство. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Роботу виконано як фрагмент 
наукової тематики Зведеного плану НДР у сфері 
фізичної культури і спорту на 2015-2019 рр. МОН 
України у рамках теми «Технологія стимуляції  
фізичної працездатності та профілактики пере-
напруження серцево-судинної системи спортсме-
нів за допомогою нетоксичних ергогенних засобів», 
№ державної реєстрації 0116U002572. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важли-
вими завданнями дослідження. При багаторіч-
них зайняттях спортом великого значення набуває 
вирішення проблеми адаптації організму спортсме-
на до прогресуючої дії багаторазово використову-
ваних варіантів фізичного навантаження. Чим  
вищим є кваліфікаційний рівень спортсмена, тим 
ближче до межі його біологічних можливостей є 
функціональний стан організму і тим складніше 
чекати адекватного ефекту від застосування варіа-
нтів тренувальних навантажень, що повторюються; 
в той же час інтенсифікація навантаження часто 

призводить до перевтоми і захворювань [10]. При 
несприятливому перебігу процесу адаптації мож-
лива поява ознак адаптогенної патології, за яких, 
внаслідок зриву адаптаційних механізмів, можуть 
спостерігатися різного ступеня порушення гомеос-
татичного балансу і навіть деградація тканин, що 
призводить до погіршення стану здоров’я та ре-
зультатів змагальної діяльності [5]. Такі явища 
сприяють передчасному уходу із спорту таланови-
тих атлетів, в зв’язку з чим виникає потреба у за-
стосуванні інноваційних методів оптимізації біоло-
гічної структури і функціонування організму з метою 
підвищення працездатності і, одночасно, зниження 
ризику професійних захворювань. По суті, мова йде 
про позатренувальні засоби медико-біологічної 
спрямованості, в першу чергу, фармакологічні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Стимуляція фізичної працездатності та її методо-
логія є в спорті тією ключовою проблемою, яка 
обіймає дуже багато різних аспектів спортивної 
підготовки та складає невід’ємну частину віднов-
лення. Подолання труднощів, зумовлених пошука-
ми оптимального режиму тренувальних наванта-
жень в окремих заняттях і мікроциклах, створення 
адекватних умов для перебігу відновлювальних і 
спеціальних адаптаційних процесів може здійсню-
ватися в двох напрямах: по-перше, за рахунок оп-
тимізації планування навчально-тренувального 
процесу; по-друге, шляхом направлено-цільового 
застосування у спортсменів різних засобів стиму-
ляції фізичної та розумової працездатності та по-
ліпшення перебігу відновних процесів. При цьому 
варто пам’ятати, що фармакологічні засоби подіб-
ної дії для здійснення свого біологічного впливу 
використовують енергію, необхідну насамперед 
для забезпечення рухової активності спортсмена, 
тому вони не повинні застосовуватися необґрунто-
вано. Тобто знання закономірностей застосування 
засобів відновлення та стимуляції працездатності 
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(ергогенних засобів) дає можливість досягти висо-
ких спортивних результатів. 

Професійна діяльність спортсмена, особливо 
високої кваліфікації, здійснюється в умовах трива-
лого психологічного стресу, змін клімато-часових 
умов (десинхроноз), постійного зростання інтенси-
вності та тривалості фізичних навантажень. Якщо 
зважити також на погіршення стану оточуючого 
середовища внаслідок техногенної діяльності люд-
ства, то стає ясним, що організм спортсмена пра-
цює на межі резервних можливостей [1]. Сполуче-
на, одночасна або послідовна дія кількох факторів 
веде до їхнього взаємного впливу на організм. У 
відповідь на вплив несприятливих професійно-
екологічних чинників визначеної дози, інтенсивності 
та тривалості можуть розвиватися стани граничного 
напруження механізмів адаптації зі зворотними яви-
щами дезадаптації [10]. Виходячи зі структурно-
функціональної єдності компенсаторно-присто-
сувальних процесів, можна вважати, що у відпо-
відь на дію екстремального подразника у спорт-
смена розвивається стан, який характеризується 
переходом від гранично припустимого напруження 
компенсаторних реакцій, які забезпечують збере-
ження гомеостазу, до стану дезадаптації [11]. Саме 
попередження розвитку цього явища повинна за-
безпечити фармакологічна підтримка [2, 6]. Таким 
чином, розробка засобів і методів корекції екстре-
мального стану в спортсмена є дуже важливою 
проблемою не тільки фармакології спорту, але й 
спортивної медицини, біохімії, патологічної фізіо-
логії та ін., тобто є проблемою міждисциплінарного 
характеру. 

Забезпечення підвищення загальної та спеціа-
льної працездатності при значних фізичних наван-
таженнях за допомогою позатренувальних засобів 
відновлення та попередження виникнення стану 
перетренованості поступово становитимуться важ-
ливими складовими підтримання здоров’я та якості 
життя спортсменів. Тому з метою передбачуваного 
нівелювання побічної дії тренувального та змага-
льного процесів протягом останніх 20 років виник-
ла вкрай "агресивна" система постнавантажуваль-
ного відновлення спортсменів, що вміщує різносп-
рямовані фізичні, психологічні та, особливо, фар-
макологічні впливи, які часто не тільки не об’єднані 
загальною логікою використання, але можуть супе-
речити один одному [2]. За таких умов використан-
ня позатренувальних засобів, стимулюючих фізич-
ну працездатність, повинне бути вкрай виваженим 
та базуватися на реальних гомеостатичних змінах 
у організмі спортсменів. 

Мета роботи: формування на основі механіз-
мів метаболічного та фізіологічного впливу в орга-
нізмі основних принципів застосування у спорті 

вищих досягнень фармакологічних ергогенних і 
відновних засобів з урахуванням сучасних вимог 
Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA). 

Обґрунтування методології застосування 
фармакологічних засобів при інтенсивних фізи-
чних навантаженнях. У зв’язку з необхідністю роз-
робки та впровадження засобів і методів фармако-
логічної корекції особливого значення набула зада-
ча їхньої систематизації, можливостей обґрунтова-
ного застосування та дослідження ефективності в 
практиці спорту вищих досягнень. Медико-
біологічний аспект проблеми відновлення та насту-
пного зростання фізичної працездатності потрібно 
розглядати в двох взаємопов’язаних напрямах: 
1) відновлення спортсменів у ході навчально-
тренувального процесу з наступною стимуляцією 
загальної та спеціальної працездатності; 2) віднов-
лення працездатності після перенесених захворю-
вань, травм, перенапруги, тобто власне медична 
реабілітація. З цих двох напрямів перший є фарма-
кокорекційним, другій – належить вже до сфери 
суто спортивної медицини [4]. 

Методи фармакологічного впливу на організм 
людини в умовах напруженої спортивної діяльності 
з метою збереження здоров’я спортсменів високої 
кваліфікації базуються, по-перше, на використанні 
незаборонених WADA фармакологічних засобів 
(медикаментозних препаратів і дієтичних добавок) 
[6], що сприяють прискоренню процесів відновлен-
ня, зростанню фізичної працездатності, а у біохімі-
чному плані - підвищенню ступеня антиоксидантно-
го захисту організму спортсмена та зниженню ви-
разності синдрому ендотоксикозу, прискоренню 
процесів фізіологічного васкуло- та ангіогенезу і 
кровотворення, в першу чергу, еритропоезу, покра-
щенню метаболічного забезпечення м’язової дія-
льності, в тому числі, скорочувальної діяльності 
серцевого м’язу через стабілізацію обміну речовин 
в кардіоміоцитах, поліпшенню функціонування 
центральної нервової системи та ін. [7, 9]. 

Ефекти застосування більшості засобів і мето-
дів корекції напруженої м’язової діяльності реалізу-
ються шляхом активації специфічних та неспеци-
фічних механізмів відновлення та стимуляції пра-
цездатності, зокрема загальної і спеціальної [5]. 
Шляхом застосування таких засобів, що належать 
до фармакологічних ергогенних, можна значно 
прискорити процеси відновлення, збільшити силу, 
витривалість, координаційні здатності, концентра-
цію уваги та інші ментальні характеристики. Таким 
чином, одним з найважливіших завдань спортивної 
фармакології є не лікування, а опосередкований 
спрямований вплив на результати змагальної  
діяльності через підтримку значної кількості гомео-
статичних ланок, що визначають професійні якості 



  Медико-біологічні аспекти підготовки спортсменів 

 Український журнал медицини, біології та спорту – № 6 (9) Серія «Фізичне виховання і спорт» 93  

спортсмена, за умов збереження стану його здо-
ров’я та якості життя [3]. 

З урахуванням механізму фармакологічного 
впливу на фізіологічні і біохімічні процеси, що про-
тікають в організмі, ергогенні фармакологічні засо-
би (ЕФЗ) можна підрозділити на наступні групи 
(рис.). Використання ЕФЗ на сьогодні ґрунтується 
на теоретичній концепції щодо цілеспрямованої 
регуляції обміну речовин при фізичних наванта-
женнях шляхом розширення "вузьких місць" мета-
болічних циклів за допомогою деяких низькомоле-
кулярних метаболітів і стимуляторів різних ланок 
біосинтезу [2, 4, 6]. 

На наш погляд, власне п’ятьма основними 
принципами фармакологічного забезпечення у 
практиці підготовки спортсменів є наступні, які виті-
кають з існуючих у літературі постулатів [4, 8, 11]. 

По-перше, будь-які фармакологічні впливи, 
спрямовані на прискорення процесів постнаванта-
жувального відновлення та зростання фізичної 
працездатності, є неефективними або мінімально 
ефективними при неналежному призначенні 
(необґрунтована доза, період підготовки та ін.), а 
також за відсутності адекватної побудови тренува-
льних навантажень певної інтенсивності, енергети-
чної спрямованості та об’єму. Оцінка ефективності 
та обґрунтованості побудови тренувальних наван-
тажень, в свою чергу, базується на результатах 
медико-педагогічного обстеження спортсмена в 
процесі довготривалої адаптації, і належного лікар-
сько-педагогічного контролю. 

По-друге, шляхом створення оптимальних 
умов (в тому числі, й шляхом застосування фарма-
кологічних засобів) повинне досягатися прискорення 
перебігу природних процесів постнавантажувально-
го відновлення та стимуляції працездатності. При 
призначенні спортсменам фармакологічних засобів 
необхідно чітко уявляти, з якою метою вони викорис-
товуються, якими є основні механізми їхньої дії (та 
виходячи з цього, спрямованість впливу на ефектив-
ність тренувального процесу), а також протипоказан-
ня, можливі наслідки перехресної взаємодії, побічні 
ефекти та ускладнення [13]. З метою значного змен-
шення частоти побічних явищ золотим стандартом 
та "препаратом вибору" можуть бути метаболічні та 
метаболітотропні субстанції, до яких, наприклад, 
належить L-карнітин (препарати кардонат, карніель, 
агвантар; дієтичні добавки CarniPlus та ін.), буршти-
нова кислота та її похідні (препарати мексидол, мек-
сикор, лимон тар, армадин, никомекс, цитофлавин; 
дієтичні добавки янтавит, янтарит, митомін, "ЯнтарІн-
Спорт та ін.), препарати та дієтичні добавки на осно-
ві L-аргініну (препарати тивортин аспартат, тиво-
рель, тивомакс, ангіобетаргін та ін.; дієтичні добавки 
вазотон, L-аргінін різних виробників по 500 мг та 
1000 мг в таблетці або капсулі). Слід додати, що 
цінність вищеперерахованих речовин, що мають або 
опосередковану, або пряму кардіопротективну дію 
за інтенсивних фізичних навантажень, протягом 
2015–2016 років суттєво збільшилася у зв’язку із 
забороною WADA на використання спортсменами 
триметазидину та мельдонію. 

Рис. Розподіл незаборонених фармакологічних ергогенних засобів залежно від механізму  
їхнього впливу на фізіологічні і біохімічні процеси, що відбуваються в організмі 

Фармакологічні засоби  
стимуляції працездатності 
та прискорення відновних 

процесів 

адаптогени і засоби, 
що підвищують  
імунобіологічні  
можливості 
організму 

вітаміни  
і коферменти 

препарати,  
що регулюють  

електролітний обмін 
в організмі 

препарати, що  
покращують  

процеси білкового 
синтезу 

антиоксиданти  
та мембранопротектори 

енергогенеруючі 
речовини 

нейротропні препарати 
(медіатори ЦНС,  
блокатори ЦНС,  

регулятори процесів 
збудження) 

засоби, що впливають 
на кровообіг і реологічні 

властивості крові 



 Фізичне виховання і спорт  

 94 Український журнал медицини, біології та спорту – № 6 (9) Серія «Фізичне виховання і спорт» 

По-третє, під час застосування у спортсменів 
фармакологічних препаратів з метою стимуляції 
фізичної працездатності слід враховувати їх стро-
ковий, відставлений та кумулятивний ефекти; ди-
ференційований вплив на такі параметри фізичної 
працездатності як потужність, ємність, економіч-
ність, мобілізуємість та реалізуємість, механізм 
переважного енергозабезпечення конкретного  
виду роботи тощо [5]. Низька ефективність фарма-
кологічних засобів стимуляції працездатності та 
відновлення спостерігається при неналежному 
призначенні(необґрунтована доза фармакологіч-
них субстанцій, невідповідний період підготовки, 
відсутність врахування переважного механізму 
енергозабезпечення в мікроциклі та мезоциклі та 
ін.), а також за відсутності адекватного дозування 
тренувальних навантажень. 

Обґрунтоване призначення ЕФЗ і в цьому 
випадку неможливе без результатів медико-
педагогічного обстеження спортсмена в процесі 
довготривалої адаптації і належного лікарсько-
педагогічного контролю в поточний момент. 

По-четверте, індивідуальне застосування 
фармакологічних засобів для підвищення працез-
датності спортсменів повинне ґрунтуватися на  
обліку функціонального стану основних систем 
організму і етапу підготовки у структурі річного мак-
роциклу. В індивідуальному підборі препаратів та 
дієтичних добавок обов’язковою є участь спортив-
ного лікаря (разом з тренером, який саме й формує 
завдання для лікаря на кожному конкретному етапі 
підготовки спортсмена, виходячи з поставлених 
перед ним завдань тренувального характеру) [4, 6]. 
Підбір індивідуального комплексу фармакологічних 
засобів для кожного спортсмена в цілому повинен 
базуватися, в першу чергу, на цілому ряді парамет-
рів, зокрема, результатах поточних і динамічних 
медико-біологічних досліджень, важливу роль се-
ред яких відіграє лабораторна та функціональна 
діагностика, оскільки дозволяє виявити загальну 
метаболічну ланку та функціональну систему 
(функціональні системи), що лімітують фізичну 
працездатність спортсмена взагалі та на цьому 
етапі, зокрема. При цьому водночас проводиться 
профілактика розвитку або елімінації основних не-
специфічних симптомів дезадаптації, яка повинна 
включати корекцію дефіциту функціональних резе-
рвів нейроендокринної регуляції, енергетичного 
дисбалансу, покращення структурно-функціональ-
ного стану клітинних та субклітинних мембран і 
антигенно-структурного гомеостазу [12, 13]. Під час 
проведення таких заходів слід обов’язково врахо-
вувати не тільки можливість їхнього здійснення з 
урахуванням резерву часу (до основних стартів 
сезону, наприклад) та достатніх для реалізації цих 

заходів сил та коштів, але, в першу чергу, етап та 
період підготовки в структурі річного макроциклу, 
вид спорту та спеціалізацію, кваліфікацію спорт-
смена, його вікові та гендерні особливості тощо. 
Лише за додержання цих принципів можливе ефек-
тивне та безпечне для здоров’я спортсмена засто-
сування комплексу ергогенних фармакологічних 
засобів та досягнення високого спортивного ре-
зультату.  

І, наприкінці, по-п’яте, у зв’язку з постійним 
посиленням антидопінгових правил та швидкою їх 
зміною, треба своєчасно слідкувати за включенням 
фармакологічних засобів до Забороненого Списку 
WADA. На жаль, яркими прикладами недотриман-
ня спортивними лікарями вимог антидопінгового 
законодавства є скандали із використанням наши-
ми провідними атлетами триметазидину (предук-
талу) в 2015 році і мельдонію (мілдронату) – в  
2016. Для попередження таких ситуацій слід дуже 
ретельно відслідковувати внесення тих або інших 
субстанцій до переліку контрольованих, оскільки є 
дуже велика ймовірність, що у наступному році во-
ни увійдуть до Забороненого списку WADA. Крім 
того, в сучасних умовах стає нагальною необхід-
ність знання спортивними лікарями багатьох фар-
макологічних нюансів, щоб своєчасно розпізнати у 
складі засобу, в першу чергу дієтичної добавки, 
заборонену субстанцію, яка має на етикетці несис-
тематизовану хімічну назву (наприклад гераніол, 
який за структурою є метилгептанаміном та відно-
ситься до заборонених специфічних стимуляторів 
центральної нервової системи; теж саме притаман-
не виробникам дизайнерських стероїдів, які навми-
сно виносять на етикетку упаковці засобу його  
несистематизовану назву). Найліпшим виходом з 
такої ситуації повинна стати наявність в команді 
постійно працюючого спортивного фармаколога. 

Висновки 
1. Найбільш ефективними та водночас найменш 

токсичними при застосуванні на етапах підготов-
ки спортсменів є ергогенні фармакологічні  
засоби метаболічного та/або метаболітотроп-
ного характеру. 

2. Використання будь-яких фармакологічних засобів 
як ергогенних потребує проведення обов’язкового 
поглибленого медико-біологічного обстеження та 
постійного контролю за функціональним станом 
спортсмена та педагогічними показниками, що 
відображають загальну та спеціальну фізичну 
працездатність. 

3. Формування фармакологічних програм ергоген-
ного характеру повинно бути високо індивідуалі-
зованим не тільки відносно виду спорту, дисцип-
ліни, кваліфікації та ін., але й враховувати  
особистісні характеристики окремих спортсменів 
щодо функціональної активності основних  
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органів та систем організму, які здатні лімітувати 
стимуляцію працездатності, а також змінюватися 
залежно від насиченості та направленості мікро- 
та макроциклів підготовки. 

4. Постійна пересторога спортивних лікарів та 
спортивних фармакологів відносно компонентів 
Забороненого списку Всесвітньої антидопінго-
вої агенції є обов’язковою складовою поперед-
ження порушень українськими спортсменами 
антидопінгового законодавства. 
Перспективи подальших досліджень поляга-

ють у створенні та/або вдосконаленні переліків 
основних незаборонених груп фармакологічних 

засобів з урахуванням напрямків їхнього впливу на 
метаболічні та фізіологічні шляхи формування  
ергогенних властивостей організму за інтенсивних 
фізичних навантажень. Дуже важливим є постійний 
пошук із використанням сучасних технологій нових 
ергогенних фармакологічних засобів (причому, як 
шляхом спрямованого синтезу de novo, так і впро-
вадження вже наявних у клінічній практиці фарма-
кології засобів, які до цього часу в спорті не засто-
совувались) і подальша апробація їх в умовах  
експерименту, а потім реального тренувального 
процесу. 
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ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ЭРГОГЕННЫХ СРЕДСТВ  
В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ И ТРЕБОВАНИЯ АНТИДОПИНГОВОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Гунина Л. М., Шейко В. И., Милашиус К. 
Резюме. В обзорной работе приведены систематизированные данные относительно метаболическо-

го обоснования использования фармакологических средств эргогенного характера, которые более целе-
сообразно использовать на этапах подготовки спортсменов. Систематизированы классы эргогенных 
средств, которые сегодня с большим успехом применяются в спортивной медицине и спортивной фарма-
кологии, очерчена граница между чисто фармакокоррекционными мерами и мероприятиями лечебного 
характера (спортивно-медицинскими). Отмечена необходимость настороженности спортивных врачей и 
спортивных фармакологов в связи с ужесточением требований антидопингового законодательства. 

Ключевые слова: спорт, спортивная фармакология, эргогенные средства, метаболитотропные  
субстанции, антидопинговое законодательство. 
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Principles of Pharmacological Ergogenic Aids Usage in the Olympic Sport  
and the Requirements of Antidoping Legislation  
Gunina L. М., Sheyko V. I., Milashius Kazis 
Abstract. Pharmacological correction is focused on the improvement of athletes’ physical work capacity 

and their adaptation to increased physical and psycho emotional loads. The tasks of sports pharmacology in 
sport and in the Olympic sport, in particular, are: correction of metabolic disorders to maintain and improve ath-
letes’ physical work capacity; increase of the body adaptation stability and immunological resistance to the ac-
tion of intensive and prolonged physical loads and psychological tension; improvement of adaptation to climate 
and time zone change, i.e., jetlag prevention and correction; optimization of the recovery processes after loads 
of different direction, volume and intensity; prevention of overexertion and pathological states related to the im-
pact of physical loads.  

This range of tasks necessitates the usage of a great number of pharmacological aids influencing various 
components of metabolism in athlete’s body. It should be noted that any pharmacological aids which should 
improve physical work capacity and optimize the recovery processes may be insufficiently effective or inefficient 
at all in the presence of sub clinically occurring pre-pathological states and diseases as well as in the absence 
of adequate dosage of physical loads.  

While using various means of sports activity pharmacological support, it is necessary to clearly identify the 
metabolic component they are influencing, the mechanisms of their action and, ultimately, the nature of their 
impact on training process efficiency. Contraindications to the application of various pharmacological aids, their 
interactions and potential side effects should be taken into account as well.  

Based on the analysis of the modern literature data and data gathered by the authors we have formulated 
five basic principles to be used while designing the programs of pharmacological support in sports preparation. 

In the first place, any pharmacological impacts aimed at acceleration of the recovery processes after loads 
and increase of physical work capacity are ineffective or minimally effective in case of unreasonable prescription 
as well as in the absence of an adequate training process design. Assessment of the efficiency and the validity 
of training load setup, in its turn, should be based on the results of medico-pedagogical examination of an ath-
lete in the course of long-term adaptation and appropriate remedial and pedagogical control. 

In the second place, application of pharmacological aids should accelerate the course of the natural recov-
ery processes after loads and stimulate work capacity. While prescribing pharmacological means of such direc-
tion, one should clearly understand the objective of their usage, the main mechanisms of their action and, on 
that basis, the direction of the impact on training process efficiency, as well as contraindications, possible con-
sequences of cross-interaction and side effects. In order to reduce significantly the incidence of side effects, the 
gold standard and the "agent of choice" may be metabolic and metabolotrophic substances, which include, for 
instance, L-carnitine, succinic acid and its derivatives, L-arginine based medical preparations and supplements. 
It should be added that the value of the above listed substances with indirect or direct cardioprotective effect 
during intensive physical loads has increased significantly in 2015–2016 due to the WADA prohibition of ath-
letes’ using trimetazidine and meldonium. 

In the third place, one should pay attention to such parameters of preparation actions as acute, cumulative 
and delayed effects as well as differentiate the impacts upon power, capacity, economy and ability to be real-
ized. Of crucial importance is the efficiency assessment of applied pharmacological means depending on the 
period (stage) of training cycle and specialization, skill level, character of training and competitive load energy 
supply, initial functional state of athlete body as well as anthropometric, and sex and age peculiarities.  

In the fourth place, in the context of training process intensification, deterioration of its ecological constitu-
ent, the increase in overall morbidity and the toughening of the WADA requirements, the individualization of the 
formed pharmacological programs for sports preparation maintenance is becoming extremely important. It 
should be noted that the application of a complex of pharmacological ergogenic aids is expedient and the most 
effective when used during preparation microcycles but permanently, with medicinal preparations, and dietary 
supplements varying according to the tasks set. Therefore, the methods of training should remain the major as-
pect in achieving optimal physical work capacity with pharmacological correction being an auxiliary, although 
very important component. 

And, finally, one should bear in mind that an athlete could be prescribed only registered preparations or die-
tary (food) supplements (as ergogenic aids or restorative agents) based on substances not prohibited by the 
Medical Commission of the International Olympic Committee, i.e. not included in the WADA Prohibited List. 

Кeywords: sport, sports pharmacology, ergogenic aids, metabolotrophic substances, antidoping legislation. 
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У квалифицированных спортсменов в динами-
ке этапа непосредственной подготовки к соревно-
ваниям оценено влияние фармакопейных препа-
ратов на основе растительных адаптогенов я  
лимонника китайского и элеутерококка колючего. 
Исследование прооксидантно-антиоксидантного 
равновесия на уровне клеточных мембран показа-
ло, что длительные сверхинтенсивные нагрузки, 
присущие силовым видам спорта, сопровождаются 
накоплением продуктов перекисного окисления 
липидов и снижением антиоксидантного статуса 
организма. Использование спортсменами расти-
тельных адаптогенов приводит к позитивным сдви-
гам этих показателей параллельно с улучшением 
параметров специальной тренированности. С уче-
том практически полной нетоксичности и мини-
мального спектра побочных явлений, а также  
отсутствия в Запрещенном списке WADA можно 
заключить, что адаптогены должны быть одной из 
составляющих формирования программ на основе 
внетренировочных методов стимуляции работо-
способности спортсменов. 

Ключевые слова: тяжелоатлеты, специаль-
ная тренированность, физическая работоспособ-
ность, адаптогены. 

 
Связь работы с научными программами, 

планами, темами. Работа выполнена как фраг-
мент научной тематики Сводного плана научных 
работ в сфере физической культуры и спорта на 
2015–2019 гг. МОН Украины в рамках НИР 
«Технология стимуляции физической работоспо-
собности и профилактики перенапряжения сердеч-
но-сосудистой системы спортсменов с помощью 
нетоксичных эргогенных средств» (№ гос. регист-
рации 0116U002572) и НИР «Адаптационные реак-
ции организма на действие эндогенных и экзоген-
ных факторов среды» (№ гос. регистрации 
0116U008030). 

Постановка проблемы. Известно, что глубина 
утомления вследствие выполнения спортсменами 
отдельных упражнений и их комплексов, программ 

тренировочных занятий и др., является одним из 
основных факторов, определяющих интенсивность 
и эффективность приспособительных изменений, 
связанных, прежде всего, с проявлением различ-
ных видов выносливости, с метаболической точки 
зрения следует считать, что слишком выраженное 
утомление может замедлять протекание адаптаци-
онных реакций [7]. Поэтому применение средств, 
не влияющих на глубину утомления, но ускоряю-
щих выведение токсичных метаболитов из крове-
носного русла в органы естественной детокси-
кации с одновременной поддержкой функции 
последних или предотвращающих накопление 
этих веществ, следует расценивать как обоснован-
ные пути стимуляции работоспособности в практи-
ке спортивной подготовки.  

В тяжелой атлетике вследствие сверхинтен-
сивных физических загрузок и длительно сущест-
вующего психоэмоционального стресса возникает 
инициация свободно-радикальных процессов с 
накоплением активных форм кислорода и проявле-
ниями тканевой гипоксии [4]. Это способствует 
образованию токсических продуктов незавершен-
ного метаболизма, нарушающих структуру и функ-
цию клеточных и субклеточных мембран, что при-
водит к ухудшению биоэнергетических механизмов 
и, соответственно, снижению параметров физиче-
ской работоспособности [3]. Основным метаболи-
ческим звеном для тестирования наличии эргоген-
ности исследователи чаще всего избирают про-
цессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) и 
антиоксидантной защиты в клеточных мембранах, 
а структурно-функциональную перестройку 
последних ‒ как первое звено последующих мета-
болических сдвигов, вызываемых интенсивными 
физическими нагрузками, приводящих к накопле-
нию токсичных метаболитов в организме и замед-
ляющих восстановление как после отдельных тре-
нировочных занятий, так и в процессе подготовки в 
целом. 

Анализ последних публикаций по исследуе-
мой проблеме. Присущие тренировочному и  
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соревновательному процессу квалифицированных 
спортсменов многочисленные и разнонаправлен-
ные метаболические сдвиги сопровождаются нега-
тивными изменениями антиоксидантной и иммун-
ной защиты, функционального состояния симпато-
адреналовой системы и др. [12]. В этом аспекте 
роль растительных адаптогенов, издавна приме-
няемых в практике подготовки спортсменов, может 
быть оценена с новой точки зрения с учетом со-
временных воззрений на механизмы их действия 
на формирование эргогенных свойств организма. 

Адаптогены растительного происхождения – 
элеутерококк колючий, женьшень, родиола розо-
вая, лимонник китайский и другие – издавна ис-
пользуются для повышения эффективности трени-
ровочной и соревновательной деятельности атле-
тов [15]. Эти лекарственные растения в связи с 
наличием в их составе значительного количества 
разнообразных биологически активных субстан-
ций, кроме того, обладают и анаболическими свой-
ствами, однако, не относятся к запрещенным для 
практики спорта [13, 16]. Важную роль в проявле-
нии эффекта растительных адаптогенов у спорт-
сменов играет их способность участвовать в анти-
оксидантных и других защитных реакциях в раз-
личных тканях организма [14]. В связи с этим наи-
более адекватной формой оценки эффективности 
использования растительных адаптогенов являет-
ся их проверка в процессе практической деятель-
ности спортсменов с определением показателей 
общей и специальной работоспособности, а рас-
крытие механизмов опосредованного влияния этих 
эргогенных фармакологических средств должно 
базироваться, в первую очередь, на определении 
антиоксидантных свойств. Однако тонкие механиз-
мы влияния растительных адаптогенов на эффек-
тивность тренировочной и соревновательной дея-
тельности квалифицированных тяжелоатлетов до 
настоящего времени окончательно не изучены, что 
и определяет актуальность данного исследования. 

Цель исследования – обоснование возможно-
сти применения растительных адаптогенов для 
стимуляции специальной работоспособности пред-
ставителей силовых видов спорта. 

Материалы и методы исследования. Для 
установления механизмов действия адаптогенов 
на физическую работоспособность использовали 
фармакопейные формы препаратов на их основе – 
спиртовую настойку плодов лимонника китайского 
и жидкий экстракт элеутерококка колючего. 

В исследованиях, проведенных в динамике  
21-дневного предсоревновательного мезоцикла, 
приняли участие 24 квалифицированных тяжело-
атлета ("КМСУ" – 5, "МСУ" – 14 спортсменов; все 
мужчины, средний возраст которых составил 

20,0±1,5 года). Все спортсмены входили во вторую 
группу весовых категорий распределения тяжело-
атлетов для проведения научных исследований 
(75-100 кг). Спортсменов распределили на 2 груп-
пы следующим образом: 14 атлетов вошли в ос-
новную, а 10 остальных составили контрольную 
группу. По всем квалификационным, возрастным, 
морфометрическим характеристикам группы были 
репрезентативны. и получали общепринятое фар-
макологическое обеспечение (пластические и 
энергетические субстраты, витамино-минеральные 
комплексы, иммуномодуляторы и др.), на фоне 
которого в основных подгруппах использовали  
фитоадаптогены, а в контроле – плацебо (0,02% 
раствор глюкозы по 25 капель дважды в день). 
Спортсмены основной группы были дополнительно 
разделены на две подгруппы (I подгруппа – 7 спорт-
сменов, принимавших лимонник, II – 7 спортсменов, 
принимавших элеутерококк). Препараты принимали 
в терапевтической дозировке – по 25 капель дваж-
ды в день, причем последний прием не позднее 
17.00, чтобы не вызвать перевозбуждения и бес-
сонницы. Исследования относительно изучения 
влияния адаптогенных препаратов на показатели 
физической работоспособности и прооксидантно-
антиоксидантный статус спортсменов проводили 
дважды: до начала и по окончании 21-дневного  
мезоцикла. 

Биохимические исследования прооксидантно-
антиоксидантного равновесия (ПАР) в клеточных 
мембранах спортсменов осуществляли, используя 
"тени" эритроцитов, поскольку они являются доста-
точно адекватной моделью общего пула клеточных 
мембран организма [5]. Оценку ПАР проводили по 
изменениям активности ПОЛ и степени антиокси-
дантной защиты [2, 10], а также рассчитывали про-
оксидантно-антиоксидантный коэффициент Кпа [3]. 
Для сравнения аналогичные биохимические иссле-
дования проводили у 10 практически здоровых лиц 
аналогичного пола и возраста (доноры). 

Со всеми участниками исследования подписы-
вали "Информированное согласие", в котором 
кратко приведены данные об отсутствии препара-
та в запрещенном списке WADA и ответственность 
участников исследования в течение использова-
ния фармакологического эргогенного средства. 

Педагогические методы контрольного тестиро-
вания включали контроль за изменениями спе-
циальной физической работоспособности тяжело-
атлетов с помощью модифицированного устройст-
ва В. М. Абалакова. Определение значений взрыв-
ной силы мышц нижних конечностей спортсменов 
проводили по общепринятой методике [1], с изме-
рением высоты (см) и времени (мсек) выполнения 
спортсменами контрольных упражнений (высота 
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прыжка с места со штангой, высота подъема штан-
ги в рывковой тяге) [8]. Спортсмены выполняли по 
три попытки каждого упражнения-теста; при даль-
нейшем анализе использовали среднее значение 
из трех попыток. 

Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили с помощью лицензионной компь-
ютерной программы GraphPadInStat (США). При 
обработке данных рассчитывали среднее арифме-
тическое значение  и среднее квадратическое 
отклонение S (стандартное отклонение). Оценку 
соответствия показателей нормальному закону 
распределения проверяли с помощью критерия 
Шапиро-Уилка. Для определения статистической 
значимости различий между показателями выбо-
рок использовали критерий Стьюдента (t) при  
условии, что распределение выборок отвечало 
нормальному закону. Если же выборка не соответ-
ствовала нормальному закону распределения, 
применяли критерии Уилкоксона (для связанных 
выборок) и Манна-Уитни (для несвязанных выбо-
рок) [6].  

Результаты исследования и их обсуждение. 
В результате проведенных исследований было 
установлено, что длительные интенсивные физи-
ческие нагрузки приводят к сдвигу ПАР в клеточ-
ных мембранах в сторону накопления продуктов 
ПОЛ, на что указывает накопление содержания 
малонового диальдегида (МДА) и снижение содер-
жания природного антиоксиданта восстановленно-
го глутатиона (GSH) (табл. 1). 

Об изменениях в состоянии ПАР у тяжелоатле-
тов под влиянием лимонника свидетельствует так-
же рост Кпа. Если у здоровых нетренированных лиц 

(доноры) этот показатель равен 2,00 усл. ед., то 
при интенсивных физических нагрузках он возрас-
тает до 2,42 усл. ед., что указывает на активацию 
окислительных процессов в плазматических  
мембранах. В контрольной группе под влиянием 
нагрузок растущей интенсивности продолжается 
накопление продуктов ПОЛ и уменьшается сте-
пень антиоксидантной защиты. Кпа у спортсменов, 
не применявших адаптогены, в конце 21-дневного 
мезоцикла возрастает до 2,70, а при приеме ли-
монника – снижается до 1,32. Применение экстрак-
та элеутерококка колючего так же, как в предыду-
щем случае, тормозит активность липопереокисле-
ния (табл. 1). При курсовом приеме этого адапто-
гена величина Кпа у спортсменов снижается до 
1,56 (против 2,70 в контрольной группе). Нормали-
зация состояния ПАР в мембранах эритроцитов 
под влиянием приема растительных адаптогенов 
последовательно обусловливает улучшение  
кислород-транспортной функции крови и ее реоло-
гических свойств [11, 17] и способствует улучше-
нию процессов энергообеспечения мышц. 

Данные позволяют резюмировать, что положи-
тельный эффект применения лимонника китайско-
го и элеутерококка колючего у тяжелоатлетов в 
значительной степени базируется на торможении 
процессов ПОЛ и росте антиоксидантной защиты, 
что, в свою очередь, приводит к улучшению струк-
турно-функционального состояния клеточной по-
верхности и способствует лучшему протеканию 
мембраносвязанных биохимических реакций. 

В то же время применение экстракта плодов 
лимонника китайского и элеутерококка колючего 
сопровождается достоверным и существенным 

x

Таблица 1 – Показатели прооксидантно-антиоксидантного равновесия в мембранах эрироцитов тяжелоатле-
тов при использовании растительных адаптогенов 

Показатель 

Здоровые  
нетренирован-

ные 
лица – доноры  

(n = 10) 

Группы тяжелоатлетов и срок исследования 

до начала 
 мезоцикла 

(n = 24) 

контрольная 
по окончании  
мезоцикла 

(n = 10) 

основная  
по окончании 
 мезоцикла 

(n = 14) 

значения показателей (m±M) 

Прием лимонника китайского 

Малоновый дильдегид, нмоль·106эр. 3,67±0,10 5,46±0,17* 5,92±0,18* 4,23±0,11*# 

Восстановленный глутатион, 10–12ммоль·эр.-1 1,83±0,11 2,28±0,14* 2,19±0,14 3,19±0,24*# 

Кпа, усл.ед. 2,00±0,02 2,42±0,03* 2,70±0,04** 1,32±0,06*# 

Прием элеутерококка колючего 

Малоновый дильдегид, нмоль·106эр. 3,67±0,10 5,92±0,18* 4,08±0,10** 5,38±0,15*# 

Восстановленный глутатион, 10–12ммоль·эр.-1 1,83±0,11 2,19±0,14 3,01±0,21** 2,31±0,14*# 

Кпа, усл.ед. 2,00±0,02 2,46±0,03* 2,74±0,05** 1,56±0,07*# 

Примечания: * – изменения статистически значимы по сравнению с данными у доноров; ** – изменения статистичес-
ки значимы по сравнению с данными до начала мезоцикла; # – изменения статистически значимы по сравнению с 
данными в контрольной группе. 
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улучшением параметров специальной тренирован-
ности, в то время как у тяжелоатлетов контроль-
ной группы по окончании микроцикла показатели 
специальной тренированности меняются незначи-
тельно (табл. 2). 

У отдельных атлетов направленность измене-
ний показателей специальной тренированности 
соответствует общей тенденции, то есть под воз-
действием экстракта плодов лимонника и элеуте-
рококка высота прыжка и значение рывковой тяги 
возрастает, а время выполнения упражнений – 
уменьшается, что указывает на улучшение адапта-
ционных возможностей и рост скорости передачи 
нервно-мышечного импульса [10]. 

На последнем этапе работы были проанализи-
рованы корреляционные зависимости между  
изученными параметрами ПАР и показателями спе-
циальной тренированности тяжелоатлетов. Уста-
новлено, что по окончании мезоцикла между уров-
нем МДА в клеточных мембранах, который отобра-
жает интенсивность процессов ПОЛ в них, и показа-
телями специальной тренированности существуют 
значимые зависимости. Между содержанием МДА, с 
одной стороны, и высотой и временем выполнения 
тяги рывковой и высотой и временем выполнения 
прыжка, с другой, коэффициенты корреляции рав-
няются r1 = –0,78, r2= +0,55, r3 = –0,47, r4= +0,85 
соответственно (Р < 0,05 во всех случаях). Найде-
ны также корреляционные зависимости между со-
держанием GSH, что отражает напряженность ан-
тиоксидантной защиты в клеточных мембранах, с 
одной стороны, и вышеназванными показателями 
специальной тренированности: r1 = +0,97, r2= –0,47, 
r3 = +0,85, r4= –0,73 соответственно (P < 0,05 во 
всех случаях). Таким образом, процессы ПОЛ и 
антиоксидантной защиты вызывают прямо проти-
воположное влияние на показатели специальной 

тренированности тяжелоатлетов: чем выше интен-
сивность ПОЛ, тем меньше высота прыжка и  
значение рывковой тяги и тем больше время вы-
полнения этих упражнений. Рост содержания вос-
становленного глутатиона, напротив, приводит, к 
увеличению высоты упражнений-тестов и умень-
шению времени их выполнения. В целом это озна-
чает, что применение, даже в терапевтической 
дозировке, незапрещенных и нетоксичных фитоа-
даптогенов может быть одним из факторов стиму-
ляции работоспособности в силовых видах спорта. 

Выводы 
1. Использование наиболее широко применяемых 

в практике спортивной подготовки адаптогенов в 
виде фармакопейних препаратов лимонника 
китайского и элеутерококка колючего способст-
вует формированию позитивного влияния на 
поддержание прооксидантно-антиоксидантного 
равновесия на уровне клеточных мембран. 

2. Нормализация ПАР и соответствующее сниже-
ние прооксидантно-антиоксидантного коэффи-
циента сопровождаются достоверным улучше-
нием показателей специальной тренированно-
сти тяжелоатлетов. 

3. Позитивный эффект применения растительных 
адаптогенов на работоспособность тяжелоатле-
тов подтверждается данными корреляционного 
анализа и служит основой использования этих 
нетоксичных субстанций в качестве одной из 
составляющих формирования здоровьесохра-
няющей технологии стимуляции работоспособ-
ности. 
Перспективы дальнейших исследований. 

Дальнейшие углубленные исследования относи-
тельно изменений физиологических аспектов про-
ведения нервно-мышечного импульса под влияни-
ем растительных адаптогенов могут позволить 
установить тонкие механизмы их действия на 
уровне других систем организма спортсменов. 

Таблица 2 – Показатели специальной тренированности тяжелоатлетов при использовании растительных 
адаптогенов 

Группы тяжелоатлетов и срок исследования 

Показатели (m±M) 

прыжок тяга в рывке 

высота, см время, мсек высота, см время, мсек 
до начала мезоцикла (n = 24) 63,13±3,89 0,50±0,06 80,11±4,85 0,65±0,03 

контрольная группа по окончании мезоцикла (n = 10) 66,31±3,87 0,47±0,07* 73,68±4,73* 0,62±0,02* 

Основная – I подгруппа по окончании мезоцикла 
(n = 7) 74,08±2,12* # 0,44±0,02* # 84,58±4,12*# 0,54±0,05* # 

Основная – II подгруппа по окончании мезоцикла 
(n = 7) 70,40±3,16* # 0,46±0,03* 82,61±3,53* # 0,56±0,03* # 

Примечания:* – изменения статистически значимы по сравнению с данными до начала мезоцикла; # – изменения 
статистически значимы по сравнению с данными в контрольной группе по окончании мезоцикла. 
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УДК 616.23.25: 616.155.1 - 796.88 
ПОЗАТРЕНУВАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЯЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ  
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ В СИЛОВИХ ВИДАХ СПОРТУ 
Конюшок С. А. 
Резюме. У кваліфікованих спортсменів в динаміці етапу безпосередньої підготовки до змагань оціне-

но вплив фармакопейних препаратів на основі рослинних адаптогенів я лимоннику китайського та  
елеутерококу колючого.  

Дослідження прооксидантно-антиоксидантної рівноваги на рівні клітинних мембран показало, що три-
валі зверх інтенсивний навантаження, властиві силових видів спорту, супроводжуються накопиченням 
продуктів перекисного окислення ліпідів і зниженням антиоксидантного статусу організму.  

Використання спортсменами рослинних адаптогенів призводить до позитивних зрушень цих показни-
ків паралельно з поліпшенням параметрів спеціальної тренованості. З урахуванням практично повної 
нетоксичність і мінімального спектра побічних явищ, а також відсутності в Списку WADA можна зробити 
висновок, що адаптогени повинні бути однією зі складових формування програм на основі позатренува-
льних методів стимуляції працездатності спортсменів. 

Ключові слова: важкоатлети, спеціальна тренованість, фізична працездатність, адаптогени. 
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Non-training Mechanisms for Stimulation of Special Operating  
Performance in Power Sports 
Koniushock S. A.  
Abstract. The article presents the study of skilled athletes in the dynamics phase of immediate competition 

preparation to estimate the impact of drugs pharmacopoeia based on plant adaptogens Schisandra chinensis 
and Eleutherococcus senticocus.  
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In the studies conducted in the dynamics of the 21-day precompetitive mesocycle, participated 24 qualified 
weightlifters (among whom were 5 Candidates for Masters and 14 Masters of Sports of Ukraine) with the aver-
age age 20.0 ± 1.5 years. All the athletes were included in the second group of weight categories for the distri-
bution of weightlifters for scientific research (75-100 kg). The athletes were divided into 2 groups as follows:  
14 athletes entered the main group, and 10 others made up the control group. The groups were representative 
according to age and morphometric characteristics. The athletes received a common pharmacological support 
(plastic and energy substrates, vitamin-mineral complexes, immunomodulators, etc.). The main group athletes 
got phytoadaptogens and placebo (0.02% glucose solution, 25 drops twice a day) . The athletes of the main 
group were further divided into two subgroups (I subgroup ‒ 7 athletes who took lemongrass, II ‒ 7 athletes who 
took Eleutherococcus). 

Statistical processing of the results was carried out using the licensed computer program GraphPadInStat 
(USA). During the data processing, the arithmetic mean and the standard deviation S (standard deviation) were 
calculated. The compliance of the indicators with the normal distribution law was checked using the Shapiro-
Wilk test. To determine the statistical significance of the differences between the sample indices, the Student's 
test (t) was used provided that the sample distribution was in accordance with the normal law. If the sample did 
not comply with the normal distribution law, Wilcoxon's criteria (for coupled samples) and Mann-Whitney (for 
unrelated samples) were applied. 

Research of prooxidant-antioxidant balance in the level of cell membranes showed that durable ultra-
intense stress was inherent in power sports, accompanied by the accumulation of lipid peroxidation products 
and decrease in antioxidant status of the organism. Using plant adaptogens gave athletes positive changes of 
these indices in parallel with the improvement of the parameters in power fitness.  

The positive effect of using plant adaptogens on the performance of weightlifters is confirmed by the data of 
the correlation analysis and serves as a basis for the use of these non-toxic substances as one of the compo-
nents of the formation of a health-preserving technology of stimulation of working capacity. 

Besides non-toxicity these plant adaptogens are absent in WADA Forbidden list which brings us to conclu-
sion that adaptogens can be one of the components forming of health technology stimulation of athlete's per-
formance. 

Keywords: weightlifters, physical performance, special training, Schisandra chinensis, Eleutherococcus 
senticocus, prooxidant-antioxidant balance. 
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У статті представлені дані про зміну рівня  
показника точки відхилення частоти серцевих ско-
рочень ЧССвідх. у спортсменів різної кваліфікації, 
які спеціалізуються в бігу на середні дистанції, а 
також при застосуванні незабороненого метаболіч-
ного препарату "АТФ-лонг", який здатний нормалі-
зувати функціональний стан міокарда і скоротливу 
здатність скелетної мускулатури, що позитивно 
впливає на фізичну працездатність легкоатлетів 
при аеробному забезпеченні м'язової діяльності. 

Ключові слова: точка відхилення частоти сер-
цевих скорочень., міокард, скелетні м'язи, фізична 
працездатність, аеробна продуктивність, метаболі-
чний препарат АТФ-лонг. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Роботу виконано як фрагмент 
наукової тематики Зведеного плану НДР у сфері 
фізичної культури і спорту на 2015–2019 рр. МОН 
України у рамках теми «Технологія стимуляції  
фізичної працездатності та профілактики пере-
напруження серцево-судинної системи спортсме-
нів за допомогою нетоксичних ергогенних засобів», 
№ державної реєстрації 0116U002572, та теми 
«Адаптаційні реакції організму на дію ендогенних 
та екзогенних факторів середовища», № держреє-
страції 0116U008030. 

Постановка проблеми. Серед факторів, що 
визначають рівень фізичної працездатності бігунів 
на середні дистанції, досить велике значення при-
діляють аеробній продуктивності. Як один із основ-
них показників, що характеризують аеробну про-
дуктивність, а саме ємність аеробних процесів 
 енергозабезпечення, виступає величина порогу 
анаеробного обміну (ПАНО) [6, 11, 12]. Інформація, 
яку отримують при визначенні ПАНО у спортсме-
нів, має важливе значення для вирішення завдань, 
пов’язаних із програмуванням навчально-трену-
вального процесу [15] і, крім того, для дослідження 

механізмів порушення енергозабезпечення міокар-
ду та скелетних м’язів [21]. Дуже важливим є також 
можливість розробки методів щодо внесення коре-
кційних змін до тренувального процесу на основі 
визначення інформативних показників, що відобра-
жують основні показники аеробної продуктивності, 
а також можливість застосування позатренуваль-
них ергогенних засобів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 
процесі роботи над підвищенням аеробних можли-
востей спортсменів виникає необхідність удоскона-
лення потужності аеробного процесу, яка вира-
жається величиною максимального споживання 
кисню та ємності аеробного процесу, що проявля-
ється у здатності до тривалого утримання високих 
показників аеробної продуктивності. Останній  
параметр визначається за тривалістю утримання 
максимально допустимих для даної роботи вели-
чин споживання кисню [5, 12].  

Величину ПАНО визначають в процесі ступін-
часто зростаючої потужності на велоергометрі або 
на тредмілі під час реєстрації вмісту молочної кис-
лоти в крові на кожному щаблі навантаження 
[1, 11]. За отриманими результатами будують гра-
фік залежності вмісту лактату в крові від потужнос-
ті роботи на велоергометрі (або швидкості бігу на 
тредмілі), при якій накопичення лактату в крові до-
сягне рівня 4 ммоль×л-1. Ця потужність (або швид-
кість бігу) і відповідає ПАНО. Якщо ПАНО необхід-
но виразити у відсотках від Vo2 max, то в процесі 
роботи поряд з визначенням лактату в крові реєст-
рують споживання кисню на кожному ступені нава-
нтаження, а потім будують іншій графік, що відо-
бражає залежність між потужністю роботи (або 
швидкістю бігу) і споживанням кисню. На графіку 
знаходять точку, яка відповідає рівню споживання 
кисню при ПАНО [1, 11]. 

В практиці спортивної підготовки для оцінки 
аеробної продуктивності широко застосовують  
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доступні тести з використанням навантаження на 
біговій доріжці в природних умовах [9, 10, 13], од-
ним з яких методів є тест Конконі [14]. Даний метод 
не потребує вимірювання рівня лактату та ґрун-
тується на визначенні точки відхилення. Точку від-
хилення (ЧССвідх.) можна охарактеризувати як час-
тоту серцевих скорочень (ЧСС), вище якої почина-
ється підвищене утворення лактату. Як правило, 
концентрація лактату на рівні ЧССвідх. складає приб-
лизно 4 ммоль×л-1. Навантаження на рівні ЧССвідх. 

може підтримуватися протягом тривалого періоду 
часу, оскільки зберігається рівновага між утворен-
ням та утилізацією молочної кислоти. На основі 
даних, що наведені у роботі Ф. Конконі та співавто-
рів, можна стверджувати, що між анаеробним поро-
гом (АнП) та ЧССвідх. існує тісний взаємозв’язок [14]. 

Сучасна система спортивного тренування у 
спорті вищих досягнень пов’язана зі значними  
затратами енергії, глибокими морфологічними та 
функціональними перебудовами в організмі спорт-
сменів, які не можливо подолати без фармакологіч-
ного забезпечення, підтримки ефективного перебігу 
адаптаційних і відновних реакцій [8, 16]. Викорис-
тання позатренувальних засобів, зокрема фармако-
логічних, дія яких спрямована на стимуляцію та від-
новлення працездатності спортсмена, повинно вра-
ховувати функціональні зміни, виникаючі під дією 
тренувальних навантажень в організмі, і сприяти 
швидкому відновленню параметрів гомеостазу [20]. 

Останнім часом у спортивних лікарів і дослід-
ників, що працюють у галузі фармакологічного за-
безпечення спортивної діяльності, зростає інтерес 
до засобів метаболічної дії. Досить цікавим у дано-
му аспекті є метаболічний препарат АТФ-лонг, 
який є постачальником джерел енергії для більшо-
сті метаболічних реакцій, що протікають в організмі 
під час фізичних навантажень [2, 3]. 

Як показав аналіз спеціальної літератури [1, 
18, 4], відсутність достатньої кількості матеріалу, 
що характеризує специфічність прояву аеробних 
можливостей, а також даних щодо ефективності 
впливу препарату АТФ-лонг на показники аеробної 
працездатності бігунів на середні дистанції, визна-
чає актуальність даного дослідження. За ефектив-
ністю і практично повною відсутністю токсичної дії 
серед інших кардіопротекторних препаратів на ос-
нові аденозинтрифосфату особливе місце займає 
вітчизняний засіб АТФ-лонг, який є як прямим, так і 
непрямим кардіопротектором [3]. 

Мета дослідження – визначення особливос-
тей змін аеробної продуктивності бігунів на середні 
дистанції за змінами показника ЧССвідх. та оцінка 
можливостей впливу на нього позатренувальних 
ергогенних засобів. 

Об’єкт, методи та організація дослідження. 
В дослідженні взяли участь 20 спортсменів-

чоловіків, що спеціалізуються з бігу на середні дис-
танції (студенти Національного університету дер-
жавної фіскальної служби України). Середній вік 
спортсменів становив 20,2±2,3 роки; спортивна 
кваліфікація: КМС – 8, I розряд – 12 спортсменів; 
стаж занять легкою атлетикою склав 3–5 років. 
Дослідження проведені в динаміці 21-денного пе-
редзмагального мезоциклу. Спортсменів методом 
випадкової вибірки було поділено на 2 рівноцінних 
за кількістю групи ‒ по 10 осіб, співставимих за 
кваліфікацією. АТФ-лонг в цьому періоді підготовки 
учасники основної групи вживали тричі на день по 
дві таблетки під язик після їжі; контрольна група 
спортсменів протягом цього періоду отримувала 
плацебо. З усіма учасниками дослідження підпису-
вали "Інформовану згоду", в якій коротко було на-
ведено дані щодо відсутності препарату у Заборо-
неному списку WADA, а також свідомість стосовно 
виконання умов дослідження і відповідальність 
протягом використання лікарської субстанції. 

Аеробну продуктивність оцінювали за класич-
ним тестом Конконі [14]. Цей тест виконується на 
400-метровій доріжці, перед початком дослідження 
спортсмен виконує розминку 25–30 хв, потім –  
безперервний біг з поступовим підвищенням швид-
кості бігу через кожні 400 м. На 400-метровому від-
різку швидкість тримається постійною, а швидкість 
бігу збільшується таким чином, щоб кожний наступ-
ний відрізок спортсмени пробігали на 2–3 с швид-
ше, ніж попередній. У кінці кожного відрізка фіксу-
ється ЧСС і час пробігання тестової дистанції. Тест 
виконується до тих пір, доки спортсмен не зможе 
більше підвищувати швидкість. Обстеження учас-
ників дослідження проводилось двічі: до початку і 
по закінченні обраного мезоциклу.  

Для статистичної обробки даних вираховували 
середнє арифметичне значення ( ) і середнє ква-
дратичне відхилення (S). З метою порівняння віро-
гідності розбіжностей використовували непарамет-
ричний Манна-Уїтні. Математичну обробку даних 
проводили на персональному комп’ютері із викори-
станням програми "Statistica 6,0". 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Аналіз показників аеробної працездатності, що 
наведений у таблиці, свідчить, що в основній групі 
після прийому АТФ-лонг та контрольній групі 
спортсменів, які застосовували плацебо, в динаміці 
дослідження не спостерігали вірогідно значущих 
змін показників ЧССвідх.. 

Проте, оскільки ці дані не враховували рівень 
спортивної кваліфікації спортсменів, для подальшо-
го аналізу основну та контрольну групи спортсменів 
було розподілено кожну на дві підгрупи різної  
чисельності з урахуванням цього параметру. При 
такому більш детальному аналізі отриманих даних 
було встановлено, що, зокрема, після прийому  
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препарату в основній підгрупі спортсменів, які мали 
кваліфікацію "КМС", показник ЧССвідх., на початку 
дослідження становив 5,4 м×с-1, а по його закінчен-
ні – 5,86 м×с-1 (р<0,05). Як свідчать дані таблиці, у 
представників І розряду після 21-денного курсу 
прийому препарату більш значно, ніж у представ-
ників підгрупи "КМС", покращилися показники 
аеробної продуктивності організму.  

Натомість, у контрольній підгрупі з кваліфікаці-
єю "КМС" цей показник наприкінці дослідження 
склав лише 5,65 м×с-1 (рис. 1).  

Можна припускати, що більш розвинені адапта-
ційні можливості організму спортсменів високої 
кваліфікації є більш стійкими для будь-якої спроби, 
в тому числі, й позитивної спрямованості впливу, 
змінити досить сталі показники гомеостазу та пара-
метри енергозабезпечення, а слід, й аеробної про-
дуктивності та фізичної працездатності. 

Слід зазначити, що на відміну від кандидатів у 
майстри спорту, в першорозрядників був відзначе-
ний більш помітний вплив курсового прийому пре-
парату на показники аеробної продуктивності. Так, 
після закінчення прийому в контрольній підгрупі 
приріст був дуже незначним і склав лише 1,07%  
(р > 0,05), а в основній підгрупі цей показник за 
такий короткий проміжок часу перевищив вихідний 
рівень на 11,00% (р < 0,05) (рис. 2).  

Враховуючи тісний зв’язок між аеробною про-
дуктивністю та продуктивністю м’язової роботи 
[17], можна припустити, що одним з можливих  
механізмів такого зростання є саме покращання 
процесів енергозабезпечення скорочувальної  
діяльності скелетних м’язів під дією АТФ-лонг.  
Таким чином, отримані дані вказують на наявність 
позитивного впливу пливу метаболічного препара-
ту на процес аеробного енергозабезпечення у  
бігунів на середні дистанції, одним з можливих  
механізмів якого є стимулююча дія АТФ-лонг на 

функціональні можливості серцево-судинної систе-
ми та скелетних м’язів. 

Висновки 
1. Під час аналізу динаміки показників функціо-

нальної підготовленості було встановлено, що 
під впливом метаболічного препарату АТФ-лонг 
спостерігалася виражена тенденція до приросту 
показника ЧССвідх., що залежала від рівня спор-
тивної майстерності. 

2. Показник ЧССвідх. у спортсменів основної групи, 
що мають І розряд, збільшився на 11,0 % від 
вихідного рівня, тоді як у кандидатів у майстри 
спорту – лише на 8,5 %. 

3. Тест Конконі у бігунів на середні дистанції дає 
змогу виявляти динаміку аеробних можливостей 
спортсменів, що дозволяє своєчасно коригувати 
тренувальний процес. 
Перспективи подальших досліджень. В  

подальшому планується розширення сфери засто-
сування інших метаболітотропних незаборонених 
кардіопротекторів, а також можливості їх викорис-
тання та ефективності у представників інших цик-
лічних видів спорта. 

Таблиця ‒ Показник точки ЧСС відх. у спортсменів  
різної кваліфікації під впливом АТФ-лонг 

Показники 

Групи спортсменів 

до прийому 
препарату 

контрольна 
після  

прийому  
препарату 

основна 
після 

 прийому  
препарату 

ЧССвідх., м×c-1  
(n=20) 4,97±0,47 5,09±0,49 5,46±0,40 

ЧССвідх., м×c-1  

(КМС, n=8) 5,4±0,10 5,65±0,05 5,86±0,18* 

ЧССвідх., м×c-1  
(І розряд, n=12) 4,66±0,08 4,71±0,13 5,17±0,08*# 

Примітки: * – Р<0,05 відносно відповідного значення до 
прийому препарату в групах; *# – Р<0,05 між значеннями в 
основній та контрольній групах. 

Рис. 1. Динаміка середньої величини ЧССвідх.  

(у % відносно вихідного рівня) у бігунів з кваліфікацією 
"КМС" під впливом прийому АТФ-лонг 

Рис. 2. Динаміка середньої величини ЧССвідх.  

(у % відносно вихідного рівня) у бігунів-першороз-
рядників під впливом прийому препарату АТФ-лонг 
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УДК 796.422.14+796.015.615 
ИЗМЕНЕНИЯ АЭРОБНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  
ПОД ВЛИЯНИЕМ ВНЕТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ  
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БЕГОВЫХ ДИСЦИПЛИН ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 
Коцеруба Л. И., Головащенко Г. В. , Кузьменко М. В., Рябина С. А. 
Резюме. В статье представлены данные об изменении уровня показателя точки отклонения частоты 

сердечных сокращений ЧССоткл. у спортсменов разной квалификации, специализирующихся в беге на 
средние дистанции, а также при применении незапрещенного метаболического препарата "АТФ-лонг", 
который способен нормализовать функциональное состояние миокарда и сократительную способность 
скелетной мускулатуры, что позитивно влияет на физическую работоспособность легкоатлетов при 
аэробном обеспечении мышечной деятельности. 

Ключевые слова: точка отклонения частоты сердечных сокращений., миокард, скелетные мышцы, 
физическая работоспособность, аэробная продуктивность, метаболический препарат АТФ-лонг. 
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UDC 796.422.14+796.015.615 
Changes in Aerobic Productivity due to the Influence of Non-training Facilities  
on Representatives of Racetrack Exercises 
Koceruba L. I., Golovashchenko R. V., Kuzmenko M. V., Ryabina S. A. 
Abstract. Among the factors that determine the level of physical performance of middle distance runners, 

the aerobic performance is very important. As one of the main indicators characterizing aerobic productivity, 
namely the capacity of aerobic processes of energy supply, the value of the threshold of anaerobic metabolism 
acts. The information that is obtained in determining the threshold of anaerobic exchange in athletes is impor-
tant for solving problems related to the programming of the training process and, moreover, for studying the 
mechanisms of disturbing the energy supply of the myocardium and skeletal muscles. It is also very important to 
develop methods for making corrective changes to the training process based on the definition of informative 
indicators that reflect the main indicators of aerobic productivity, as well as the possibility of using non-training 
erogenous agents. 

In the practice of sports training for the evaluation of aerobic performance, widely available tests using a 
racetrack in natural conditions, one of which is a test developed by F. Conconi, which does not require measure-
ment of lactate level and is based on determining the points of deviation of the heart rate (HRD). The point of 
HRD can be characterized as the heart rate, above which the acceleration of the formation and accumulation of 
lactate begins, resulting in the lack of energy substrates developing processes of fatigue. Since the accumula-
tion of lactate can be slowed down by improving energy supply, the interest in ATP-based extra solar therapy is 
fully justified. 

In a study conducted in the dynamics of pre-competition mesocycle, there participated 20 athletes specializ-
ing in running on medium distances. Athletes by random sampling were divided into 2 groups of 10 people. Par-
ticipants in the main group used ATP-long for 21 days, and the athlete's control group received placebo. 

An increase in athletes’ value of HRD indicator in the mesocycle dynamics was established. It was more 
pronounced when used as an ATP-level energy grantor by athletes of lower sport qualifications. In particular, 
the rate of HRD in athletes of the main group, having the I category, increased by 11.0% from the initial level, 
while the candidates for the master of sports – only 8.5%. On the basis of the determination of the F. Conconi 
test in runners on medium distances, not only was revealed the dynamics of aerobic capabilities of athletes, but 
also there was a reasonable opportunity to timely correct the training process. 

Taking into account the close relationship between aerobic performance and muscle productivity, one can 
assume that one of the possible mechanisms for such an increase is precisely the improvement of energy  
supply of skeletal muscle contraction under the action of ATP-long. Thus, data obtained from middle-distance 
runners indicate that there is a positive effect of this metabolic energy-tricky drug on the processes of aerobic 
energy supply, one of the possible mechanisms of which is the stimulating effect of ATP-long on the functional-
ities of the cardiovascular system and skeletal muscles. 

Keywords: heart rate rejection points index, medical drug АTP-long, myocardium, skeletal muscles,  
physical capacity, aerobic productivity. 
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У результаті проведених досліджень було 
встановлено зниження всіх оцінюваних показників 
нижче належних у дівчат середнього шкільного віку 
з ослабленим зором, що обґрунтовує необхідність 
призначення додаткових фізичних тренувань до 
занять з фізичного виховання за шкільною програ-
мою. З метою безпечного тестування рухових мож-
ливостей для лікарсько-педагогічного контролю 
школярів з ослабленим зором розроблені та запро-
поновані 6 простих фізіологічно обґрунтованих 
тестів з відповідними діагностичними градаціями 
кожного з них для підсумкової бальної оцінки. У їх 
числі: тести на гнучкість, визначення пульсової 
вартості потужності навантаження, «вибухової» 
сили, стійкості до гіпоксії при фізичному наванта-
женні, силовий вис на зігнутих руках та проба з 
гіпервентиляцією. Після реабілітаційного курсу 
отримані статистично достовірні позитивні зміни 
усіх показників основних груп. Отримані результати 
дозволяють рекомендувати до впровадження  
реабілітаційний комплекс, який містить спеціальні 
вправи для очей, постави і стоп, дихальні вправи з 
вольовим керуванням диханням, самомасаж очей, 
а також аеробні вправи для самостійних занять за 
завданням у домашніх умовах.  

Ключові слова: лікарський контроль, фізичне 
виховання, реабілітаційний курс, аеробні вправи, 
ослаблений зір. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є фрагментом 
НДР «Медико-педагогічне забезпечення фізичної 
реабілітації, спортивних та оздоровчих тренувань», 
№ державної реєстрації 0116U004468. 

Вступ. Вдосконалення фізичного виховання 
учнів навчальних закладів України є одним з най-
важливіших напрямків у системі державних захо-
дів. Тільки при систематичному й науково обґрун-
тованому лікарсько-педагогічному контролі фізичне 
виховання буде ефективним засобом збереження 
й зміцнення здоров'я дітей і підлітків, поліпшення їх 
фізичного розвитку [5, 14]. 

Фізичне виховання є не лише засобом вихо-
вання й поліпшення фізичної підготовки школярів, 

а нерідко основним чинником відновлення та зміц-
нення здоров’я в період становлення й кінцевого 
формування організму, засобом ліквідації недоліків 
у фізичному розвитку, могутнім джерелом підви-
щення загальної та розумової працездатності.  
Наукові дослідження і досвід показали, що дозова-
не фізичне навантаження потужно протидіє ряду 
функціональних порушень різних органів і систем, 
особливо органу зору, які розвиваються [4].  

В останні роки при медичному спостереженні 
учнів середнього-шкільного віку гімназійних класів 
виявлено збільшення питомої ваги морфо-
функціональних порушень і поява хронічних  
прогресуючих захворювань в порівнянні з учнями 
загальноосвітніх класів [10]. В середньому кожен 
п'ятий школяр має порушення зорових функцій, які 
виникли в період навчання в школі [15]. Істотним є і 
те, що основною причиною зниження гостроти зору 
у дітей шкільного віку є аномалії рефракції, на  
частку яких у структурі офтальмопатологіі дово-
диться 43–75,5%, а міопія є однією з поширених 
видів аметропій [6, 10]. Переважна більшість випа-
дків міопії (близько 90%) припадає на вік від 7 до 
14 років [7]. Це особливо стосується дівчат цього 
віку, оскільки пов’язано як з підлітковою фізіологіч-
ною перебудовую, так і з особливостями жіночого 
організму. Проте, дослідники проблеми приділили 
цьому мало уваги, що і спонукало нас до прове-
дення відповідного дослідження.  

Метою роботи було вдосконалення лікарсько-
го контролю при фізичному вихованні та в умовах 
додаткових самостійних тренувань дівчат серед-
нього шкільного віку з ослабленим зором. 

Матеріал і методи досліджень. На базі Запо-
різького класичного ліцею з вересня 2015 р. по тра-
вень 2016 р. під спостереженням знаходилось  
90 дівчат віком 11–14 років, які мали ослаблення 
зорових функцій, але з правильним положенням 
очей, бінокулярним характером зору і без органної 
патології органу зору. Серед них були дівчата з 
некорегованою гостротою зору 0,1–1,0 та з корекці-
єю зору до 1,0. Ступінь астигматизму коливалася 
від 0,25 до 1,5 діоптрій. Розподіл дітей за ступенем 
астигматизму була однаковою у всіх вікових  
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групах. Для занять з фізичного виховання вони 
були віднесені до основної медичної групи. 

Оцінка фізичного стану проводилась за морфо-
функціональними показниками, запропонованими 
Г. Л. Апанасенком [1]. Його система створена на 
основі найпростіших морфофункціональних показ-
ників, що мають задовільні кореляційні зв’язки з 
максимальною аеробною продуктивністю дитини 
та дають чітку інформацію про ступінь досконалос-
ті процесів розвитку та рівні фізичного стану 
(соматичного здоров’я) індивіда. Для оцінки фізич-
ного розвитку проводили антропометричні дослі-
дження (зріст, маса тіла), на основі яких визначали 
трофічний індекс. Для оцінки функціонального ста-
ну серцево-судинної системи визначали частоту 
серцевих скорочень (ЧСС), систолічний та діасто-
лічний артеріальний тиск, на підставі яких розрахо-
вували індекс Робінсона. З метою оцінки резерв-
них можливостей дихальної системи виміряли жит-
тєву ємність легенів (ЖЄЛ) і життєвий індекс. Для 
оцінки адаптивних можливостей визначався час 
відновлення ЧСС після 30 присідань за 45 секунд. 
Для визначення статичної сили проводилась дина-
мометрія обох рук, фіксувались найкращі показни-
ки та обчислювався силовий індекс. Всі показники 
оцінювались в абсолютних числах і в балах. Суму-
ючи бали за всіма показниками і співставляючи їх 
зі шкалою, визначали п’ять рівнів фізичного стану: 
1) низький (≤ 2 балів); 2) нижче середнього 
(3–5 балів); 3) середній (6–10 балів); 4) вище се-
реднього (11–12 балів); 5) високий (≥ 13 балів) [1].  

При дослідженні рухових можливостей засто-
сована розроблена нами методика щадного фізіо-
логічного багатоборства для безпечного тестуван-
ня рухових можливостей школярів, яка містить ряд 
тестів: на гнучкість, визначення пульсової вартості 
потужності навантаження, «вибухової» сили, стій-
кості до гіпоксії при фізичному навантаженні, сило-
вий вис на зігнутих руках та проба з гіпервентиля-
цією. Результати тестування за кожним тестом 
мають діагностичні градації для оцінки у балах, що 
дозволяє за сумою балів дати кількісну оцінку інди-
відуального рівня рухових можливостей [8]. 

Для визначення загальної фізичної роботозда-
тності обрали субмаксимальний тест PWC170 
(Physical Working Capacity) з оцінкою потужності 
фізичного навантаження при частоті ЧСС 170 уда-
рів за хвилину [3]. Використовували ступінькоподіб-
ний з інтервалом відпочинку вид навантаження. За 
допомогою апарату МИДАС ЭК-1Т (Україна) реєст-
рували електрокардіограму, яку при навантажува-
льному тестуванні оцінювали за критеріями ВООЗ 
[3]. Кожний обстежений на велоергометрі (Kettler, 
Німеччина) виконував два навантаження різної 
потужності при постійній частоті педалювання 

60 об.·хв-1 тривалістю по 5 хв. Наприкінці кожного 
навантаження реєстрували ЧСС, системний арте-
ріальний тиск (АТ) систолічний і діастолічний.  
Другу (субмаксимальну) потужність навантаження 
визначали за формулою Т. Ю. Круцевич [11]  
залежно від ЧСС наприкінці 5 хв першого наванта-
ження, від чого залежав відсоток збільшення поту-
жності навантаження. Після першого навантаження 
був трьохвилинний період відпочинку, наприкінці 
якого реєстрували ЧСС та АТ. Вимірювання ЧСС 
проводили електрокардіографічним методом, АТ – 
методом Короткова. Фізичну роботоздатність оці-
нювали у ваттах (Вт). Величину PWC170 отримува-
ли шляхом екстраполяції за допомогою формули 
В. Л. Карпмана [3]: 

 

де N1 і N2 – потужність двох навантажень; f1 і f2 –  
відповідні значення ЧСС.  

Рівень максимального споживання кисню 
(VO2max) у мл·хв-1 розраховували за загальноприй-
нятою для непрямого визначення у здорових  
нетренованих осіб формулою В.Л. Карпмана [3]: 

VO2max =1,7 × PWC170 + 1240. 

Про адекватність фізичного навантаження при 
тестуванні судили за зовнішніми ознаками втоми, 
величиною ЧСС, АТ та змінами електрокардіограми 
відповідно до порогових критеріїв ВООЗ, запропоно-
ваних для умов навантажувального тестування [3]. 

Для оцінки постави школярів використовували 
карту рейтингу постави професора В. В. Клапчука, 
яка включала 14 соматоскопічних ознак: положен-
ня голови, положення надпліч, обриси шийно-
плечових ліній, рівень розміщення кутів лопаток, 
прилягання лопаток, трикутники талії, рівень тазу, 
рівень та глибина підсідничних складок, положення 
корпусу, положення лінії вістистих відростків, наяв-
ність реберного випинання, наявність м’язових 
валиків, положення скроні, виконання рухових тес-
тів [9]. 

Усі обстежені були розподілені на три групи: 
контрольну та дві основні, які були придатні до 
порівняння й статистично не відрізнялись за віком 
та ступенем порушення зору. Вони займалися за 
загальноприйнятою шкільною програмою з фізич-
ного виховання. Крім того, в обох основних групах 
додатково пропонувався реабілітаційний комплекс, 
який містить спеціальні вправи для очей, постави і 
стоп, дихальні вправи з вольовим керуванням ди-
ханням, самомасаж очей, а також аеробні вправи 
для самостійних занять за завданням у домашніх 
умовах. Вправи, що пропонуються, виконують  

1
170 1 2 1

2 1

(170 – f )
PWC = N +(N – N )× ,

f – f
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відповідно до індивідуального рухового режиму: 
№ 1 (обмеженої дії), № 2 (помірної дії) або № 3 
(розширеної дії). Його обирали з урахуванням  
фізичного стану. Для самостійних занять обстежені 
основних груп отримували розроблену нами  
пам’ятку [12], яка має і рекомендації щодо самоко-
нтролю. Школярі обирали вправи, починаючи з 
простих, поступово ускладнюючи та періодично 
замінюючи вправи з таким розрахунком, щоб на 
виконання комплексу йшло щонайменше 20–30 
хвилин 4–5 разів на тиждень. Поряд з цим, у другій 
основній групі проводились індивідуальні оптико-
рефлекторні тренування акомодаційних м’язів з 
урахуванням резервів акомодації за методикою 
А. І. Дашевського [2] щоденно або через 1–2 дні 
індивідуально. Тренування акомодації починали з 
установки у пробну оправу перед одним оком від’є-
много скла, що підвищувало гостроту зору до 1,0. 
Потім поверх цього скла додавали лінзу 
+0,25 дптр. При цьому гострота зору дещо знижу-
валась, але через деякий час знову відновлюва-
лась до 1,0. Лінзу +0,25 дптр. забирали і відразу ж 
знову ставили в оправу. Зір знову знижувався, але 
відновлювався до 1,0 значно швидше. Описану 
процедуру повторювали до тих пір, поки віднов-
лення гостроти зору не стане миттєвим. Після цьо-
го, залишивши лінзу +0,25 дптр. в пробній оправі, 
зменшували наявну від’ємну корекцію на 0,25 дптр. 
в знову ставили і забирали лінзу +0,25 дптр. до 
швидкого відновлення гостроти зору до 1,0. Описа-
ну процедуру проводили для кожного ока окремо. 
Тривалість одного тренування не перевищувала  
15 хв для кожного ока, в загальній складності – не 

більше 30 хв. Курс лікування складав 10–12 трену-
вань.  

Отримані результати оброблені статистично на 
ІВМ-РС із використанням пакетів прикладних і ста-
тистичних програм «Microsoft Excel 2003» та 
«Statistica 6.0». Розраховували середнє (М), його 
стандартну помилку (m). Достовірність відміннос-
тей (р) оцінювали по t-критерієм Ст’юдента. Відмін-
ності вважали статистично достовірними при 
р <0,05 [13]. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Порівняльна характеристика результатів лікарсько-
го контролю на початку та наприкінці реабілітацій-
ного курсу дівчат двох основних та контрольної 
груп наведена у таблиці. 

При порівнянні результатів первинного обсте-
ження між контрольною та основними групами  
статистично значимих відмінностей в оцінюваних 
показниках не спостерігалось (p > 0,05). Їх оціночні 
градації були нижче належних [1, 3, 8, 11], що  
обґрунтовувало необхідність додаткових фізичних 
тренувань до занять з фізичного виховання за  
шкільною програмою. 

З таблиці видно, що після реабілітаційного 
курсу зазначені зміни усіх досліджених нами показ-
ників у контрольній групі також були статистично 
недостовірними (p > 0,05). У протилежність цьому, 
після реабілітаційного курсу в основних групах  
під час прикінцевого обстеження відзначені статис-
тично значимі позитивні зміни за усіма показника-
ми. А саме: кількісна оцінка індивідуального рівня 
рухових можливостей достовірно збільшилась на 
31,0% та склала 9,78±0,39 балів (t = 4,51; 

Таблиця – Динаміка показників стану здоров’я за результатами комплексного лікарського обстеження дівчат 
середнього шкільного віку з ослабленим зором (M±m) 

Показники, 
одиниці  

вимірювань 

Основна група-1 Основна група-2 Контрольна група 

Первин. Прикінц. p Первин. Прикінц. p Первин. Прикінц. p 

Оцінка рухо-
вих можливо-
стей, сума 
балів 

7,41±0,35 9,78±0,39 <0,001 7,28±0,40 10,04±0,42 <0,001 7,68±0,43 8,09±0,49 >0,05 

Оцінка фізич-
ної робото-
здатності, Вт 

86,46±3,24 98,59±4,12 <0,05 92,18±3,58 107,12±4,67 <0,05 88,26±3,35 94,39±4,12 >0,05 

Оцінка аероб-
ної продук-
тивності, 
мл/хв 

2246,92±102 2619,71±110 <0,05 2318,41±112 2797,87±118 <0,001 2121,92±112 2358,71±122 >0,05 

Оцінка фізич-
ного стану, 
сума балів 

1,53±0,05 1,86±0,08 <0,005 1,68±0,06 2,06±0,08 <0,001 1,64±0,06 1,76±0,08 >0,05 

Оцінка  
рейтингу  
постави, 
сума балів 

47±1,96 54±2,04 <0,05 48±1,98 55±2,01 <0,05 47±2,02 51±2,05 >0,05 
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р < 0,001) у основній групі-1, а у основній групі-2 
вона зросла на 37,0% та становила відповідно  
10,04±0,42 (t = 4,75; р < 0,001). У контрольній групі 
цей показник збільшився тільки на 5%. 

Загальна фізична роботоздатність за результа-
тами тесту PWC170 підвищилась у основних групах 
на 14% та 16,2% і склала 98,59±4,12 Вт (t = 2,31;  
р < 0,05) та 107,12±4,67 Вт (t = 2,53; р < 0,05), а у 
контрольній групі цей показник достовірно не підви-
щився. Показник аеробної продуктивності за зміна-
ми показника VO2max покращився у основних групах 
на 16,5% та 20,6% і склав 2619,71±110 мл·хв-1  
(t = 2,49; р < 0,05) та 2797,87±118 мл·хв-1 (t = 2,95; 
р < 0,001), а у контрольній групі достовірно не  
збільшився. 

Кількісна оцінка рівня фізичного стану за мор-
фофункціональними показниками дівчат під впли-
вом реабілітаційного комплексу покращилась, та 
мала статистично достовірне збільшення у основ-
них групах на 21,56% та 22,61% і склала відповідно 
1,86±0,08 бали (t = 3,49; р < 0,005) та 2,06±0,08 
бали (t = 3,80; р < 0,001), а у контрольній групі зага-
льна оцінка у балах збільшилась лише на 7,31%. 

Сума балів рейтингу постави збільшилась у 
основних групах на 14,89% та 14,58%, та склала 
54±2,04 бали (t = 2,47; р < 0,05) та 55±2,01 балів 
відповідно (t = 2,48; р < 0,05), а у контрольній групі 
збільшилась лише на 8,5%. 

Отримані результати лікарського контролю 
після застосування додаткового комплексу реабілі-
таційних заходів при фізичному вихованні дівчат 
середнього шкільного віку з ослабленим зором 
демонструють позитивний вплив на всі показники 
фізичного розвитку. Але треба звернути увагу на 
той факт, що менші зміни відбулись з показниками 
рейтингу постави (збільшення на 14,89% та  
14,58%), максимальні зміни відбулись із показника-
ми рухових можливостей (збільшення на 31,0% та 
37,0%), а морфофункціональні показники фізично-
го стану збільшились лише на 21,56% та 22,61%. 
Цей факт можна пояснити процесами акселерації, 
коли темпи зростання показників фізичного розвит-
ку відстають від темпів зростання рухових можли-
востей [3]. Цей факт потребує особливої уваги, 
оскільки він лімітує збільшення показників фізичної 
роботоздатності та аеробної продуктивності 
(збільшення на 14,0% і 16,2% та збільшення на 
16,5% та 20,6%) у даного контингенту дівчат та 

обґрунтовує необхідність більшої уваги з боку  
фахівців з лікарського контролю, так і викладачів з 
фізичного виховання. 

Висновки 
1. При лікарському контролі порівняння результатів 

первинного обстеження дівчат середнього шкіль-
ного віку між контрольною та основними групами 
статистично значимих відмінностей в оцінюва-
них показниках не спостерігалось. Їх оціночні 
градації були нижче належних, що обґрунтовува-
ло необхідність додаткових фізичних тренувань 
до занять з фізичного виховання за шкільною 
програмою.  

2. Після реабілітаційного курсу зміни усіх дослідже-
них показників у контрольній групі також були 
статистично недостовірними. У протилежність 
цьому, в основних групах, де використовувались 
додаткові фізичні тренування за завданням у 
домашніх умовах, досягнуті статистично досто-
вірні позитивні зміни. Про це свідчить динаміка 
таких показників як рухові можливості, загальна 
фізична роботоздатність, аеробна продуктив-
ність, фізичний стан за морфофункціональними 
показниками та рейтинг постави у фронтальній 
площині.  

3. Отримані результати дослідження дозволяють з 
підставою рекомендувати до впровадження реа-
білітаційний комплекс, який містить аеробні 
вправи для самостійних занять за завданням у 
домашніх умовах відповідно до індивідуального 
рухового режиму: №1 (обмеженої дії з тренува-
льною ЧСС до 100 уд.·хв-1), №2 (помірної дії з 
ЧСС до 120 уд.·хв-1) або №3 (розширеної дії з 
ЧСС до 140 уд.· хв.-1).  

4. Для лікарсько-педагогічного контролю з метою 
безпечного тестування рухових можливостей 
школярів з ослабленим зором розроблені та 
запропоновані 6 простих фізіологічно обґрунто-
ваних тестів з відповідними діагностичними гра-
даціями кожного з них для підсумкової бальної 
оцінки. У їх числі: тести на гнучкість, визначення 
пульсової вартості потужності навантаження, 
«вибухової» сили, стійкості до гіпоксії при фізич-
ному навантаженні, силовий вис на зігнутих  
руках та проба з гіпервентиляцією. 
Перспективи подальших досліджень. У по-

дальшому доцільно провести комплексне лікарське 
обстеження школярів з іншими порушеннями зоро-
вих функцій (наприклад, з гіперметропією) при  
використанні спеціального реабілітаційного ком-
плексу, побудованого на основі фізичних впливів, з 
метою визначення ступеня оздоровчого ефекту. 
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УДК 613.955:617.7 
ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕВОЧЕК 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗРЕНИЕМ 
Марюхнич Н. В. 

Резюме. В результате проведенных исследований было установлено снижение всех оцениваемых 
показателей ниже должных величин у девочек среднего школьного возраста с ослабленным зрением, что 
обосновало необходимость применения дополнительных физических тренировок к занятиям физической 
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культуры по школьной программе. С целью безопасного тестирования двигательных возможностей для 
врачебно-педагогического контроля разработаны 6 физиологически обоснованных тестов с соответст-
вующими диагностическими градациями каждого из них для суммарной бальной оценки. В их числе: тест 
на гибкость, определение пульсовой стоимости мощности нагрузки, «взрывной» силы, стойкости к гипок-
сии при физической нагрузке, силовой вис на согнутых руках, проба с гипервентиляцией. После примене-
ния реабилитационного курса получены статистически достоверные положительные изменения всех  
показателей в основных группах. Полученные результаты позволяют рекомендовать к внедрению реаби-
литационный комплекс, который содержит специальные упражнения для глаз, осанки и стоп, дыхатель-
ные упражнения с волевым управлением дыхания, самомассаж глаз, а так же аэробные упражнения для 
самостоятельных занятий по заданию в домашних условиях в соответствии с индивидуальным двига-
тельным режимом. 

Ключевые слова: врачебный контроль, физическое воспитание, реабилитационный курс, аэробные 
упражнения, ослабленное зрение. 

 
UDC 613.955:617.7 
Medical Control in Physical Education of the Girls of School Aged with Attenuated Vision 
Maryukhnich N. V. 
Abstract. Medical observation of gymnasium students detected the increase in the proportion of morpho-

functional disorders and the appearance of chronic progressive diseases in comparison with students of general 
education classes. On the average, every fifth student has a disturbance in visual functions that arose during 
schooling. The vast majority of myopia cases (about 90%) are in the age of 7 to 14 years. In the article was to 
provide scientific substantiation, methodical development and recommendations for medical control during 
physical education and additional trainings for middle school age girls with attenuated vision. 

There were 90 girls aged 11 to 14 under observation who had problems with visual functions, although they 
had the correct eyes position, binocular vision and free organ vision. Among them there were girls with uncor-
rected visual acuity of 0.1–1.0 and with correction of vision up to 1.0. The degree of astigmatism varied from 
0.25 to 1.5 diopters. The assessment of the physical condition was carried out according to the morphofunc-
tional indicators proposed by G. L. Apanasenko. In the study of motor capabilities, we developed the technique 
of saving physiological all-round technique for safe testing of pupil’s motor skills, which contains a series of 
tests: flexibility, determination of pulse value of powerload, "explosive" force, and resistance to hypoxia with 
physical activity, force exertion on bent hands and sample with hyperventilation. To determine overall physical 
fitness, we selected a submaximal PWC170 (Physical Working Capacity) test with an estimate of physical activity 
at a heart rate of 170 beats per minute. To evaluate the posture of schoolchildren there was used a ranking rat-
ing card of professor V. V. Klapchuk, which included 14 somatoscopic signs.  

All the surveyed were divided into three groups: control and two main. These groups were suitable for com-
parison and did not differ statistically in parameters of age and degree of visual impairment. They were engaged 
in a generally accepted school curriculum for physical education. In addition, we introduced a rehabilitation com-
plex in both main groups. It included special eye exercises, posture and feet, breathing exercises with voluntary 
breathing, self-massage of the eyes, and aerobic exercises for independent exercises on tasks at home. Along 
with this, we performed individual optic-reflex training of accommodation modules in the second main group. 
The accommodation provisions were based on A. I. Dashevsky methodology. 

When comparing the results of the primary examination between the control and the main groups, no statis-
tically significant differences were observed in the evaluated metrics (p > 0.05). Their appraisal gradations were 
lower than appropriate, which justified the need for additional physical training within physical education classes 
in school curriculum. After the rehabilitation course in the main groups during the final survey, statistically signifi-
cant positive changes were noted for all indicators. 

The author developed and proposed 6 simple physiologically sound tests with the corresponding diagnostic 
gradations of each of them for the final score assessment for medical and pedagogical control with the safe pur-
pose testing of attenuated vision pupil’s motor abilities. The obtained results allow to recommend the introduc-
tion of a proposed rehabilitation complex in physical education lessons for students with visual impairment. 

Keywords: medical control, physical education, rehabilitation course, aerobic exercise, attenuated vision. 
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Упродовж розвитку фехтування на шпагах 
сформувалися декілька способів управління збро-
єю, що відобразилося на арсеналі техніко-тактичних 
дій фехтувальників. Метою дослідження стало ви-
значення психофізіологічних характеристик кваліфі-
кованих фехтувальників на шпагах, які використову-
ють зброю з гладкою та ортопедичною рукоятками. 
Визначено психофізіологічні характеристики квалі-
фікованих фехтувальників на шпагах за показника-
ми: простої зорово-моторної реакції, реакції розріз-
нення, реакції вибору, реакції на рухомий об’єкт та 
стійкості до перешкод. Визначені характеристики 
можуть бути використані як модельні параметри 
кваліфікованих фехтувальників на шпагах. 

Ключові слова: психофізіологічні характерис-
тики, кваліфіковані фехтувальники, способи управ-
ління зброєю. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота виконана згідно плану 
науково-дослідної роботи ЛДУФК на 2016–2020 рр., 
тема «Теоретико-методичні основи управління тре-
нувальним процесом та змагальною діяльністю в 
олімпійському, професійному та адаптивному спор-
ті», № державної реєстрації 0116U003167.  

Постановка проблеми. За останні роки значно 
збільшилася кількість країн, спортсмени яких прете-
ндують на перемогу у чемпіонатах світу та Олімпій-
ських іграх. Конкуренцію традиційно сильним фехту-
вальникам Італії, Франції, Німеччини, Росії, Угорщи-
ни все частіше складають спортсмени Польщі,  
Куби, США, України, Румунії, Кореї, Китаю, Австрії 
та інших країн [3]. Поряд із тим неможливість збіль-
шення обсягів та інтенсивності тренувальних наван-
тажень фехтувальників на шпагах обумовлює  
пошук нових шляхів та резервів до вдосконалення 
різних сторін підготовленості фехтувальників на 
шпагах, зокрема шляхів індивідуалізації [2, 4].  
Серед шляхів індивідуалізації підготовки фехтува-
льників, значне місце посідає індивідуалізація спо-
собів управління зброєю у фехтуванні на шпагах [7]. 

Впродовж ґенези фехтування на шпагах сфор-
мувалися декілька способів управління зброєю, що 

передбачають використання модифікацій гладкої 
та ортопедичної рукояток. Вони характеризуються 
відмінностями форми та, отже, і способами управ-
ління ними, що віддзеркалюється на арсеналі тех-
ніко-тактичних дій фехтувальників [2]. Використан-
ня гладкої рукоятки фехтувальниками на шпагах 
вимагає високого рівня розвитку психофізіологіч-
них якостей для забезпечення ефективної змагаль-
ної діяльності [1].  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У 
наукових дослідженнях, присвячених підготовці 
фехтувальників питання управління зброєю були 
порушені нами у 2014 році, та частково доповнені 
Рижковою Л. Г. у 2015 році [6]. 

У наукових дослідженнях останніх років, в Ук-
раїні та поза її межами увагу науковців було скон-
центровано на питаннях: моделювання процесу 
техніко-тактичної підготовки фехтувальників [1, 3, 5] 
дослідження обсягів ефективності та результатив-
ності техніко-тактичних дій фехтувальників [1, 7], 
критеріїв вибору способу управління зброєю [3], 
підготовки юних фехтувальників [8], взаємозв’язку 
фізичної та теоретичної підготовки з техніко-
тактичною підготовкою фехтувальників [9].  

Поряд із тим, у актуальних наукових дослі-
дженнях стосовно змагальної діяльності фехтува-
льників на шпагах, не було акцентовано уваги на 
психофізіологічних характеристиках фехтувальни-
ків та психофізіологічних механізмах забезпечення 
способів управління зброєю. Отже, постає необхід-
ність дослідження психофізіологічних характерис-
тик кваліфікованих фехтувальників на шпагах,  
котрі використовують гладку рукоятку, з метою за-
безпечення індивідуалізації підготовки фехтуваль-
ників на шпагах, а також підвищення ефективності 
змагальної діяльності фехтувальників на шпагах. 

Мета дослідження. Визначити психофізіологі-
чні характеристики кваліфікованих фехтувальників 
на шпагах, які використовують зброю з гладкою та 
ортопедичною рукоятками. 

Методи дослідження. Теоретичний аналіз та 
узагальнення, документальний метод, вимірюван-
ня, методи математичної статистики.  
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Результати дослідження та їх обговорення. 
У ході дослідження було проведено вимірювання 
показників психофізіологічних характеристик квалі-
фікованих фехтувальників на шпагах. Дослідження 
проводилось із використанням комп’ютерного ком-
плексу для психофізіологічного тестування Нейро-
софт–психотест. У дослідженні взяло участь 13 
кваліфікованих фехтувальників на шпагах, котрі 
використовують зброю з гладкою рукояткою, а  
також 13 кваліфікованих фехтувальників на шпагах 
які використовують зброю з ортопедичною рукоят-
кою (табл.). 

Зокрема, було здійснено вимірювання простої 
зорово-моторної реакції (ПЗМР), реакції розрізнен-
ня, реакції вибору, реакції на рухомий об’єкт, сило-
вої витривалості кисті та стійкості до перешкод. 

Проста зорово-моторна реакція – це елемента-
рний вид реакції людини на подразник. Проста зо-
рово-моторна реакція складається із двох компоне-
нтів: сенсорного та моторного. Швидкість простої 
зорово-моторної реакції залежить від часу витра-
ченого на проходження цих двох етапів. Загальна 
швидкість простої зорово-моторної реакції обумов-
лена анатомічними особливостями аналізатора, 
властивостями нервових процесів, психофізіологіч-
ним станом організму та рухливо-координаційним 
потенціалом досліджуваного. Проста зорово-
моторна реакція лежить в основі інших цілеспрямо-
ваних адаптаційних реакцій організму людини, то-
му на основі показника швидкості простої зорово-
моторної реакції людини можна зробити висновок 
щодо часових параметрів більш складних реакцій 
організму людини.  

Вимірювання простої зорово-моторної реакції 
полягало у визначенні реакції на світловий подраз-
ник через натиснення кнопки на 
пульті комплексу для психофізіо-
логічного тестування Нейрософт-
психотест.  

У кваліфікованих фехтуваль-
ників на шпагах, які використову-
ють зброю з гладкою рукояткою, 
показник швидкості простої зоро-
во-моторної реакції становить 
201,8 мс., що відповідає високому 
рівню простої зорово-моторної 
реакції. А у фехтувальників, які 
використовують зброю з ортопе-
дичною рукояткою даний показ-
ник складає 243,5 мс, при цьому 
дані показники достовірно відріз-
няються. Такі дані, на нашу дум-
ку, свідчать про те, що у поєдин-
ках фехтувальники які використо-
вують зброю з гладкою рукояткою 

частіше проявляють даний вид реакції ніж фехту-
вальники які використовують зброю з ортопедич-
ною рукояткою. Також для фехтувальників на шпа-
гах характерна низька кількість помилок при реалі-
зації даного виду реакції, та становить 2.8 помилки 
у фехтувальників які використовують зброю з глад-
кою рукояткою, та 3,2 помилки у фехтувальників 
які використовують зброю з ортопедичною рукоят-
кою. Показник точності простої зорово-моторної 
реакції свідчить про стійкість уваги фехтувальників 
на шпагах, що у свою чергу обумовлюється врівно-
важеністю нервових процесів.  

Поряд із тим у ході дослідження, з метою ви-
значення врівноваженості нервових процесів фех-
тувальників на шпагах, було визначено показники 
реакції на рухомий об’єкт. Зокрема показник рівня 
реакції на рухомий об’єкт у фехтувальників які ви-
користовують зброю з гладкою рукояткою склав 
45,4 мс. (табл.). Поряд із тим, у фехтувальників які 
використовують зброю з ортопедичною рукояткою 
даний показник становить 1,5 мс. Однак для квалі-
фікованих фехтувальників на шпагах, які викорис-
товують зброю з гладкою рукояткою характерна 
висока точність реакції на рухомий об’єкт, яка скла-
дає 40%, а у фехтувальників які використовують 
зброю з ортопедичною рукояткою 38%. Також кіль-
кість випереджень у фехтувальників які використо-
вують зброю з гладкою рукояткою становить 40% а 
кількість запізнень 20%. А у фехтувальників які 
використовують зброю з ортопедичною рукояткою 
кількість випереджень становить 38% а кількість 
запізнень 23%. Проте між даними показниками не 
було встановлено статистично значущих відмінно-
стей, що на нашу думку свідчить про високий  
прояв даного виду реакції у фехтувальників зага-
лом, не залежно від способу управління зброєю. 

Таблиця – Показники психофізіологічних характеристик кваліфікованих 
фехтувальників на шпагах 

№ Показник Гладка  
рукоятка 

Ортопедична 
рукоятка Р 

1 
ПЗМР (мс) 201,8 (± 17,41) 243,5 (±22,6) <0,01 

К-сть помилок 2,8 3,2 >0,05 

2 
Реакція вибору 316,2 (± 34,25) 365,1 (±30,6) <0,01 

К-сть помилок 5,5 4,08 >0,05 

3 
Реакція розрізнення (мс) 303,9 (± 41,63) 338,3 (±29,1) <0,05 

К-сть помилок 4,5 4,8 >0,05 

4 

Стійкість до перешкод (мс) 285,1 (± 20,88) 295,4 (±19) >0,05 

К-сть випереджень 2,2 3,5 >0,05 

К-сть запізнень 0,2 0,2 >0,05 

5 

Реакція на рухомий об’єкт (мс) 45,4 (± 25,2) 1,5 (±9,3) >0,05 

К-сть точних реакцій 40% 38% >0,05 

К-сть випереджень (мс) 40% 38% >0,05 

К-сть запізнень (мс) 20% 23% >0,05 

6 Силова витривалість кисті 88% (±4%) 85% >0,05 
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Враховуючи дані показники можна стверджува-
ти про врівноваженість нервових процесів, із пере-
важанням збудження.  

Визначення показників реакції розрізнення  
було здійснене з метою вимірювання рухливості 
нервових процесів у центральній нервовій системі 
фехтувальників на шпагах. При визначенні реакції 
розрізнення, спортсмен повинен був натиснути 
кнопку на пульті комплексу для психофізіологічного 
тестування Нейрософт-психотест, лише при одно-
му заздалегідь відомому світловому сигналу, при 
цьому не реагуючі на інші світлові сигнали. Зокре-
ма середній показник реакції розрізнення фехту-
вальників на шпагах, які використовують зброю з 
гладкою рукояткою складає 303,9 мс. (табл.) що 
знаходиться у межах норми та відповідає серед-
ньому значенню цього показника. Для даного пока-
зника характерний проміжний тип, між інертним та 
рухливим типом вищої нервової діяльності [5].  
Поряд із тим показник реакції розрізнення фехту-
вальників на шпагах, які використовують зброю з 
ортопедичною рукояткою є статистично достовірно 
нижчим, і складає 338,3мс. Ми пояснюємо це тим, 
що фехтувальники на шпагах, які використовують 
зброю з гладкою рукояткою частіше реалізують 
даний тип реакції у змагальній діяльності ніж  
фехтувальники, які використовують зброю з орто-
педичною рукояткою. Даний тип реакції є одним із 
результативно-значущих, у фехтувальників, які 
використовують зброю з гладкою рукояткою. Від-
носно низька кількість помилок при реалізації реак-
ції розрізнення фехтувальниками на шпагах, які 
використовують зброю з гладкою та ортопедичною 
рукояткою свідчить про силу нервових процесів та 
високий рівень концентрації уваги.  

Також для дослідження рухливості нервових 
процесів у центральній нервовій системі було ви-
значено показник за методикою «реакція вибору».  

Вимірювання даної реакції полягало у натис-
ненні кнопок на пульті комплексу для психофізіо-
логічного тестування Нейрософт-психотест. При 
цьому колір кнопки на пульті повинен збігатись із 
кольором світлового сигналу. 

Зокрема середній показник реакції вибору фех-
тувальників на шпагах, які використовують зброю з 
гладкою рукояткою складає 316,2 мс., а у фехтува-
льників, які використовують зброю з ортопедичною 
рукояткою 365,1 мс., що є достовірно нижчим по-
казником у порівнянні із фехтувальниками, які ви-
користовують зброю з гладкою рукояткою. Обидва 
показники знаходиться у межах норми, та свідчить 
про проміжним тип між інертним та рухливим  
типом вищої нервової діяльності. Середнє квадра-
тичне відхилення на рівні ±34 мс. та ±30,6 мс. від-
повідно, є показником врівноваженості нервових 

процесів кваліфікованих фехтувальників на шпагах, 
які використовують зброю з гладкою рукояткою, а 
висока точність реакції вибору про силу нервових 
процесів та високу концентрацію уваги. Разом з 
тим, достовірно нижчий показник даного типу реак-
ції у фехтувальників на шпагах які використовують 
зброю з ортопедичною рукояткою пояснюємо тим 
що на нашу думку фехтування з використанням 
гладкої рукоятки у більшій мірі базується на високо-
му рівні простої та складної реакції, на відміну від 
фехтування ортопедичною рукояткою, де нижчий 
рівень реакції можливо компенсувати за рахунок 
великого обсягу арсеналу техніко-тактичних дій. 

Стійкість до перешкод – це властивість уваги 
котра відображає властивості людини протистояти 
впливу фонових подразників (перешкод) при 
сприйнятті певного об’єкта. При наявності високої 
стійкості до перешкод, людина може довгий час 
концентрувати увагу на певному об’єкті або ж вико-
нувати певну роботу не залежно від зміни умов 
навколишнього середовища. При низькому показ-
нику стійкості до перешкод людина спроможна до-
вгий час концентруватись на певному об’єкті або ж 
виконувати певну роботу лише за відсутності зву-
кових та світлових перешкод [5]. Нами було здійс-
нено оцінку стійкості до перешкод фехтувальників 
на шпагах, які використовують зброю з гладкою 
рукояткою, а також які використовують зброю з 
ортопедичною рукояткою. Отже у фехтувальників 
на шпагах, які використовують зброю з гладкою 
рукояткою спостерігається висока стійкість до пе-
решкод, при простій реакції на рівні 201,8 та реакції 
в умовах перешкод на рівні 285,1 мс. У фехтуваль-
ників на шпагах, які використовують зброю з орто-
педичною рукояткою, при простій зорово-моторній 
реакції 243,5 мс., та реакції в умовах перешкод 
295,4 мс., також спостерігається висока стійкість до 
перешкод. У цих даних не було виявлено статис-
тично значущої різниці, тому ми стверджуємо що 
висока стійкість до перешкод необхідна фехтуваль-
никам на шпагах, не враховуючи спосіб управління 
зброєю. Також низька кількість помилок при вико-
нанні даного тесту свідчить про врівноваженість  
нервових процесів та високу концентрацію уваги. 

З метою визначення сили нервової системи а 
також силових показників витривалості кисті було 
здійснене вимірювання за методикою «оцінка сило-
вої витривалості кисті». Вимірювання полягло у 
прояві максимальної сили на динамометрі комп’ю-
терного комплексу для психофізіологічного тесту-
вання Нейрософт-психотест, а після цього, прояву 
17% від максимального показника, протягом 15 се-
кунд. Зокрема було визначено, що показник сило-
вої витривалості кисті кваліфікованих фехтувальни-
ків на шпагах, які використовують зброю з гладкою 
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рукояткою складає 88%, що відповідає високому 
показнику, показник силової витривалості кисті  
фехтувальників шпагах, які використовують зброю 
з ортопедичною рукояткою становить 85%, та ста-
тистично достовірно не відрізняється від показника 
фехтувальників, які використовують зброю з глад-
кою рукояткою. Ми пояснюємо це тим, що фехту-
вання будь якою рукояткою зброї вимагає від 
спортсмена високого рівня силової витривалості 
кисті. Також даний показник свідчить про силу нер-
вової системи кваліфікованих фехтувальників які 
використовують зброю з гладкою рукояткою. 

Висновки 
1. Визначено психофізіологічні характеристики фе-

хтувальників на шпагах котрі використовують 
зброю з гладкою та ортопедичною рукояткою за 
показниками: простої зорово-моторної реакції, 
реакції розрізнення, реакції вибору, реакції на 

рухомий об’єкт, оцінки силової витривалості кис-
ті та стійкості до перешкод. 

2. Статистично достовірні відмінності у показниках 
психофізіологічних характеристик фехтувальни-
ків на шпагах, які використовують зброю з глад-
кою та ортопедичною рукоятками було виявлено 
у показниках: простої зорово-моторної реакції, 
реакції розрізнення та реакції вибору. 

3. Для фехтувальників на шпагах, котрі використо-
вують зброю з гладкою рукояткою характерна 
більша швидкість простої зорово-моторної реак-
ції, реакції розрізнення та реакції вибору, у порів-
нянні із фехтувальникам які використовують 
зброю з ортопедичною рукояткою, також висока 
концентрація уваги, та сила нервових процесів 
характерна для представників усіх способів 
управління зброєю.  
Перспективи подальших досліджень пов'я-

зані зі створенням індивідуальних та кваліфікацій-
них психофізичних профілів спортсменів. 
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УДК 159.91:796.864 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
КВАЛИФИЦИРОВАНЫХ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ НА ШПАГАХ 

Смирновский С. 
Резюме. В процессе развития фехтования на шпагах сформировались несколько способов управле-

ния оружием, которые отразились на арсенале технико-тактических действий фехтовальщиков.  
Целью исследования явилось определение психофизиологических характеристик квалифицирован-

ных фехтовальщиков на шпагах, которые используют оружие с гладкой и ортопедической рукоятками. 
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Определены психофизиологические характеристики квалифицированных фехтовальщиков на шпагах: 
простой зрительно-моторной реакции, реакции различения, реакции выбора, реакции на движущийся 
объект и помехоустойчивости. Данные характеристики могут быть использованы как модельные пара-
метры квалифицированных фехтовальщиков на шпагах, которые используют оружие с гладкой и ортопе-
дической рукоятками. 

Ключевые слова: психофизиологические характеристики, квалифицированные фехтовальщики, 
способы управления оружием. 

 
UDC 159.91:796.864 
Psychophysiological Characteristics of Qualified Fencers  
Smyrnovskyy S. 
Abstract. During the genesis of fencing, there evolved different ways to control the weapon. This difference 

affected on the arsenal of technical and tactical skills of fencers. 
The purpose of research is to determine physiological and psychological characteristics of qualified epee 

fencers who use different handles. It was defined simple visual-motor reaction, reaction of distinction, choices 
reaction, reaction to a moving object and resistance to interference. Statistically reliable differences in indicators 
of psychophysiological characteristics of fencers on swords who use weapon with smooth and orthopedic han-
dles it was revealed in indicators: simple visual and motor reaction, reaction of distinction and reaction of the 
choice. The characteristics can be used for model parameters of elite level fencers who use different handles.  

During the research measurement of indicators of psychophysiological characteristics of the qualified fenc-
ers on swords were taken. The research was conducted with the use of a computer complex for psychophysi-
ological testing of Neyrosoft-psychotest. 13 qualified fencers on swords using weapon with the smooth handle 
and also 13 qualified fencers on swords using weapon with the orthopedic handle participated in our research. 

For the purpose of determination of force of a nervous system and also power indicators of endurance of a 
brush measurement by a technique "assessment of power endurance of a brush" was performed. Measurement 
lay down in implication of the maximum force on a dynamometer of a computer complex for psychophysiological 
testing of Neyrosoft-psychotest, and after that, implications of 17% of the maximum indicator, within 15 seconds.  

In particular it was established that the indicator of power endurance of a brush of the qualified fencers on 
swords using weapon with the smooth handle makes 88% that corresponds to a high rate. The indicator of 
power endurance of a brush of fencers’ swords using weapon with the orthopedic handle makes 85%, and sta-
tistically authentically doesn't differ from an indicator of fencers using weapon with the smooth handle.  

We explain the results of research with the fact that the fencing any handle of weapon demands high level 
of power endurance of brush. This indicator also testifies to force of a nervous system of the qualified fencers 
using weapon with the smooth handle. 

Keywords: psycho physiological characteristics, qualified fencers, ways to control the weapon. 
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ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ПІДЛІТКІВ  
З РІЗНИМ РІВНЕМ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ В ДИНАМІЦІ  

НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 
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Психофізіологічний стан підлітків досліджував-
ся, за тестами які визначають основні властивості 
центральної нервової системи: швидкість простої 
та складної сенсомоторної реакції, сили, лабільно-
сті, врівноваженості нервових процесів, ступеня 
втоми зорового аналізатору, розподілу та обсягу 
уваги, м’язової витривалості. Психофізіологічний 
профіль підлітків з високим та низьким рівнем  
фізичних навантажень відповідає середнім значен-
ням нервових процесів та функціонального стану 
центральної нервової системи. Достовірний  
приріст результатів за теппінг-тестом та м’язової 
витривалості відбувся незалежно від рівня фізич-
ної активності підлітків, проте були виявлені деякі 
відмінності. 

Ключові слова: психофізіологічний стан, 
центральна нервова система, динаміка, підлітки. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження проведені згідно 
Зведеного плану науково-дослідних робіт у сфері 
фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр. за  
темою 3.9 «Удосконалення наукових засад спорту 
для всіх, фітнесу та рекреації», № державної  
реєстрації 0111U001735. 

Вступ. Рухова активність сприяє кращому за-
своєнню інформації, що потрапляє з зовнішнього 
середовища, через сенсорні системи. Ця інформа-
ція має значення для підвищення не лише розумо-
вої діяльності та фізичної працездатності, але й 
для формування підлітка, як особистості. 

Психофізіологічні параметри центральної нер-
вової системи (ЦНС) мають важливе значення для 
успішного навчального процесу та в подальшій 
професійній діяльності. При цьому вродженими 
властивостями ЦНС є індивідуальні якості нерво-
вих процесів лабільність чи інертність. Інші психо-
фізіологічні властивості ЦНС: швидкість реакції, 
увага, втома зорового аналізатору, м’язова витри-

валість та інше, можуть змінюватись під впливом 
рівня фізичної активності [9]. Аналіз сучасної літе-
ратури представляє результати психофізіологічних 
досліджень з урахуванням виду спорту, рівня  
спортивної майстерності, спортивного стажу, віко-
вих та гендерних відмінностей [1, 2, 4, 6, 11, 12]. 
Зокрема недостатньо даних про динаміку психофі-
зіологічного стану підлітків з різним рівнем рухової 
активності.  

Метою роботи було вивчення динаміки психо-
фізіологічного стану підлітків з різним рівнем рухо-
вої активності протягом навчального року.  

Матеріали та методи досліджень. Досліджен-
ня та аналіз динаміки психофізіологічного стану 
підлітків проводились протягом навчального року 
(на початку та в кінці) на базі ЗОШ № 9 та спортив-
ного ліцею інтернату м. Білої Церкви. Вікові групи 
були поділені по 25 осіб віком13-14 років дівчат 
школярок і 25 ліцеїсток, та на групи віком 15–16 
років по 25 школярок та 25 спортсменок. Аналогіч-
ний розподіл на групи був і у хлопців. Психофізіоло-
гічне обстеження виконано за допомогою апаратно-
програмного комплексу «НС-Психо Тест»  
(фірма «Нейрософт»). Одержана комплексна  
оцінка стану нейродинамічних процесів організму 
підлітків. Психофізіологічний стан досліджувався 
за такими тестами : простої зорово-моторної реак-
ції; реакції вибору; критичної частоти світлових 
мерехтінь; теппінг-тесту; червоно-чорної таблиці 
Шульте-Платонова; оцінки м’язової витривалості. 

Визначення простої зорово-моторної реакції 
проводилось на протязі 50 с, обстежуваному послі-
довно пред'являлись 30 світлових сигналів черво-
ного кольору. При появі сигналу обстежуваний  
повинен був якомога швидше натиснути на відпо-
відну кнопку пульта. Функціональний стан ЦНС  
оцінювався за критеріями Т. Д. Лоскутової:  
функціональний рівень системи, стійкість реакції, 
рівень функціональних можливостей [8].  
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Методика «Реакція вибору» призначена для 
оцінки рухливості нервових процесів. Обстежува-
ному послідовно пред’являлись світлові сигнали 
двох кольорів, послідовність сигналів випадкова. У 
відповідь на пред’явлення сигналу основного ко-
льору (червоний) обстежуваний повинен якомога 
швидше натиснути ліву кнопку на обладнанні, у 
відповідь на пред’явлення сигналу другого кольору 
(зелений) – праву кнопку. Рекомендоване число 
пред’явлень для підлітків – 30 за 50 с. 

Методика «Критична частота світлових мерех-
тінь» відображається у послідовному пред’явленні 
обстежуваному дискретних світлових стимулів зро-
стаючої або спадної частоти. Респонденту необхід-
но було натиснути кнопку на зорово-моторному 
аналізаторі в той момент, коли частота світлових 
миготінь змінюється. Необхідно відзначити, що гос-
трота зору не впливає на результати обстежень. 

При проходженні «теппінг-тесту» досліджува-
ному необхідно було взяти в руку «олівець», як 
частину обладнання і протягом 30 с відтворювати 
рухи з максимально можливою частотою. За  
результатами тесту визначали працездатність і 
витривалість ЦНС.  

Під час проходження тесту таблиць Шульте-
Платонова обстежуваному пред’являлась таблиця, 
на якій зображені кілька рядів випадково розташо-
ваних червоних і чорних цифр від 1 до 25. Завдан-
ня в максимально можливому темпі знайти числа у 
послідовному порядку збільшення. Розподіл і пере-
ключення уваги пов’язані з рухливістю, концентра-
ція, стійкість, силою нервових процесів. 

Дослідження показників м’язової витривалості 
проводилась за допомогою ручного динамометра 
для вимірювання сили і витривалості м’язів. Для 
діагностики обстежуваному спочатку визначали 
максимальну м’язову силу, на динамометрі протя-
гом 1–2 с, а потім протягом 15 с утримувати зусил-
ля, що становить 75% від показника максимальної 
м’язової сили. Дана методика визначає рівень  
фізичного розвитку [10]. 

Статистичний аналіз проводився за допомогою 
програмного пакету Statistika 8.0. У зв’язку із тим, 
що обстежувана вибірка не відповідала нормаль-
ному розподілу, для оцінки достовірних відміннос-
тей було застосовано непараметричний метод  
обчислення за критерієм Вілкоксона. Для демон-
страції даних використовувався інтерквартильний 

Таблиця 1 – Показники психофізіологічного стану хлопців 13–14 років у динаміці навчального процесу 
(медіана, верхній та нижній квартиль) 

Показники 

    Школярі 
Початок  

навчального  
року 

Кінець  
навчального  

року 

Початок  
навчального  

року 

Кінець  
навчального  

року 

218 
(209; 235) 

217 
(210; 232) 

214 
(189; 220) 

219 
(203; 234) 

Проста зорово-моторна 
реакція 

Функціональний рівень 
системи 

4,7 
(4,2; 5,1) 

4,6 
(4,4; 5,1) 

4,8 
(4,3; 5,0) 

4,5 
(4,3; 4,7) 

Стійкість системи 1,84 
(1,3; 2,2) 

1,8 
(1,4; 2,4) 

2,0 
(1,4; 2,5) 

1,7 
(1,3; 2,1) 

Рівень функціональних 
можливостей 

3,5 
(2,9; 4,0) 

3,3 
(3,1; 4,0) 

3,8 
(3,1; 4,1) 

3,3 
(2,8; 3,6) 

Реакція вибору Середнє значення часу 
реакції (мс) 

336 
(319; 357) 

339 
(315; 370) 

325 
(291; 351) 

330 
(303; 365) 

Кількість помилок на 
головний колір 

2 
(1; 3) 

2 
(1; 3) 

3 
(2; 6) 

3* 
(1; 3) 

Кількість помилок на 
другорядний колір 

3 
(2; 3) 

2 
(1; 3) 

4 
(2; 5) 

2* 
(1; 3) 

Критична частота  
світлових мерехтінь 

Частота злиття  
мерехтінь (Гц) 

45 
(41; 46) 

40** 
(39; 40) 

41 
(39; 43) 

39** 
(38; 39) 

Тепінг-тест Число натискань 152 
(127;177) 

183** 
(170; 198) 

184 
(166; 190) 

188 
(174; 201) 

Таблиці  
Шульте-Платонова 

Час проходження (с) 47 
(36; 56) 

49* 
(37; 60) 

47 
(42; 58) 

46 
(42; 57) 

М’язова витривалість Показник м’язової  
витривалості (%) 

13 
(7; 19) 

23** 
(13; 28) 

11 
(9; 19) 

27** 
(17; 32) 

Примітки: відмінності достовірні при *р < 0,05; ** р < 0,001 порівняно з показниками на початку і наприкінці навчаль-
ного року. 

Ліцеїсти   

 

Середнє значення  
часу реакції (мс) 
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розмах, вказуючи перший (25% перцентиль) та 
третій квартиль (75%) [3]. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Згідно з даними табл. 1 достовірних відмінностей в 
динаміці простої зорово-моторної реакції не вияв-
лено, показники відображають середню швидкість 
сенсомоторної реакції обох груп як на початку так і 
в кінці навчального року. Проте в деяких роботах 
вказується на наявність вірогідних відмінностей за 
показниками швидкості простої зорово-моторної 
реакції [2, 7, 12]. 

Під час дослідження даних динаміки реакції 
вибору ліцеїстів-спортсменів, було виявлено на 
початку року незначне перевищення норми серед-
ніх значень показнику коефіцієнту точності, що  
відображає зниження точності реакції на другоряд-
ний колір (зелений), і характеризує зниження  
точності реакції на сигнал провокуючий реакцію 
гальмування [10]. На кінець року показники реакції 
вибору спортсменів за коефіцієнтом точності набу-
вають середніх значень, і кількість помилок на  
головний та другорядний колір стають вірогідно 
низькими. Достовірність показників реакції вибору 
у школярів в динаміці навчального рок відсутня. 

Аналіз динаміки критичної частоти світлових  
мерехтінь виявили відмінності на кінець року,  
результати у школярів становили незначно вище 
норми значення. У ліцеїстів теж було виявлена 
достовірність показників на кінець року, результати 
обстеження відповідають середнім значенням  
рухливість нервових процесів.  

Динаміка показників «тепінг-тесту» у школярів 
табл. 1 вірогідно підвищилась, що свідчить про 
зростання працездатність в порівнянні з початком 
року. У досліджуваних спортсменів достовірних 
відмінностей не було виявлено. Аналіз динаміки 
показників обсягу і розподілу уваги за таблицями 
Шульте-Платонова у школярів на відміну від ліцеї-
стів вірогідно підвищився, що може свідчить про 
емоційну напругу під час проходження методики. 

За показниками табл. 1 динаміки м’язової витри-
валості достовірність розбіжностей була вірогідною 
в двох групах досліджуваних, що свідчить про покра-
щення рівня тренованості м’язів та функціонального 
стану нервової системи. У школярів приріст показни-
ка зафіксовано на 10% у ліцеїстів на 16%. 

Аналіз табл. 2 свідчить про відсутність достовір-
ної різниці за показниками простої зорово-моторної 

Таблиця 2 – Показники психофізіологічного стану хлопців 15–16 років у динаміці навчального процесу 
(медіана, верхній та нижній квартиль) 

Показники 

 Школярі 
 Початок  

навчального 
року 

Кінець  
навчального 

року 

Початок  
навчального 

року 

Кінець  
навчального 

року 

Середнє значення часу 
реакції (мс) 

215 
(204; 229) 

222 
(208; 225) 

197 
(183; 217) 

211* 
(202; 229) 

Проста зорово-моторна 
реакція 

Функціональний рівень 
системи 

4,5 
(4,2; 4,9) 

4,5 
(4,4; 4,9) 

4,6 
(4,0; 4,9) 

4,6 
(4,2; 4,9) 

Стійкість системи 1,7 
(1,3; 2,2) 

1,8 
(1,3; 2,2) 

1,8 
(1,1; 2,1) 

1,9 
(1,6; 2,2) 

Рівень функціональних 
можливостей 

3,3 
(2,8; 3,8) 

3,4 
(3,0; 3,7) 

3,6 
(2,6; 3,8) 

3,6 
(3,1; 3,9) 

Реакція вибору Середнє значення часу 
реакції (мс) 

307 
(287; 349) 

315 
(303; 352) 

324 
(298; 385) 

338 
(316; 370) 

Кількість помилок на 
головний колір 

2 
(2; 3) 

2 
(1; 3) 

3 
(2; 4) 

2* 
(1; 3) 

Кількість помилок на 
другорядний колір 

2 
(1; 3) 

2 
(1; 3) 

2 
(1; 2) 

2 
(1; 4) 

Критична частота  
світлових мерехтінь 

Частота злиття  
мерехтінь (Гц) 

43 
(41; 45) 

39** 
(39; 40) 

42 
(41; 43) 

39** 
(38; 40) 

Тепінг-тест Число натискань 172 
(144; 185) 

187 
(162; 195) 

173 
(142; 188) 

190** 
(178; 199) 

Таблиці  
Шульте-Платонова 

Час проходження (с) 45 
(39; 49) 

41 
(31; 53) 

48 
(37; 55) 

43 
(41; 57) 

М’язова витривалість Показник м’язової ви-
тривалості (%) 

10 
(7; 18) 

27** 
(21; 51) 

22 
(17; 32) 

35** 
(26; 41) 

Примітки: відмінності достовірні при *р < 0,05; ** р < 0,001 порівняно з показниками на початку і наприкінці навчаль-
ного року. 

Ліцеїсти   
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реакції. Проте спостерігається тенденція до незнач-
ного зростання латентного періоду простої зорово-
моторної реакції в кожній групі досліджуваних.  
Показники відповідають віковим нормам.  

Позитивна динаміка виявлена за результатами 
критичної частоти світлових мерехтінь на кінець 
навчального року в обох групах хлопців. Цей показ-
ник характеризує врівноваженість нервових проце-
сів збудження та гальмування. Аналізуючи динамі-
ку реакції вибору, виявили що кількість помилок на 
головний колір у ліцеїстів 15–16 років істотно зни-
зився у порівнянні з початком року, що свідчить 
про більш точні реакції на сигнал, який викликає 
збудження ЦНС. 

Оцінка динаміки показника «тепінг-тесту» вияви-
ла вірогідне зростання кількості рухів у ліцеїстів на 
кінець навчального року, що відображає підвищення 
рівня працездатності та витривалості ЦНС [5, 11]. 

Спостерігається достовірне зростання показни-
ка динаміки м’язової витривалості обох досліджу-
ваних груп у школярів на 17% у спортсменів на 
13% порівняно із початком навчального року.  

Проведений аналіз табл. 3 свідчить про досто-
вірне зростання показнику часу простої зорово-

моторної реакції в групі ліцеїсток наприкінці року, 
але швидкість реакції знаходиться в межах серед-
ніх значень і характеризує середній рівень рухли-
вості нервових процесів. 

Показники школярок в динаміці навчального 
року табл. 3 мають достовірні відмінності у функці-
ональному рівні, стійкості центральної нервової 
системи та у рівні функціональних можливостей. 
Однак всі значення відповідають середньому рівню 
функціонального стану організму. 

Динаміка результатів часу реакції вибору, вка-
зує на статистично значиме зниження середніх 
показників у школярок 13–14 років. Статистично 
значимі відмінності виявлені нами між показниками 
кількості помилок на головний колір у ліцеїстів на 
кінець навчального процесу. Динаміка показниками 
критичної частоти світлових мерехтінь відображає 
на початку навчального року незначне перевищен-
ня норми в обох групах дівчат, що характеризує 
високий рівень втоми очей. Проте на кінець нав-
чального періоду спостерігається зниження показ-
ників, що відображає збалансованість нервових  
процесів коркового відділу зорового аналізатору у 
досліджуваного контингенту. Результати мають 

Таблиця 3 – Показники психофізіологічного стану дівчат 13–14 років у динаміці навчального процесу (медіана, 
верхній та нижній квартиль) 

Показники 

 Школярки 

 Початок  
навчального 

року 

Кінець  
навчального 

року 

Початок  
навчального 

року 

Кінець  
навчального 

року 

Середнє значення часу 
реакції (мс) 

228 
(204; 236) 

235 
(216; 246) 

217 
(203; 225) 

227* 
(215; 238) 

Проста зорово-моторна 
реакція 

Функціональний рівень 
системи 

4,8 
(4,6; 5,2) 

4,4* 
(4,2; 4,7) 

4,5 
(4,2; 4,7) 

4,7 
(4,3; 4,8) 

Стійкість системи 2,2 
(1,8; 2,5) 

1,6* 
(1,3; 2,0) 

1,7 
(1,4; 2,0) 

1,9 
(1,6; 2,4) 

Рівень функціональних 
можливостей 

3,7 
(3,3; 4,0) 

3,1* 
(2,8; 3,4) 

3,3 
(2,9; 3,7) 

3,7 
(3,1; 4,0) 

Реакція вибору Середнє значення часу 
реакції (мс) 

368 
(324; 419) 

355* 
(304; 367) 

330 
(312; 356) 

342 
(321; 355) 

Кількість помилок на 
головний колір 

2 
(1; 3) 

2 
(1; 3) 

3 
(1; 4) 

2* 
(1; 2) 

Кількість помилок на 
другорядний колір 

2 
(2; 3) 

2 
(1; 3) 

2 
(1; 3) 

2 
(1; 3) 

Критична частота  
світлових мерехтінь 

Частота злиття  
мерехтінь (Гц) 

41 
(40; 42) 

39** 
(39; 39) 

42 
(41; 44) 

39** 
(39; 40) 

Тепінг-тест Число натискань 122 
(94;163) 

180** 
(170; 188) 

168 
(156;185) 

183* 
(173; 191) 

Таблиці  
Шульте-Платонова 

Час проходження (с) 46 
(37; 51) 

42 
(38; 50) 

41 
(36; 48) 

32 
(29; 43) 

М’язова витривалість Показник м’язової  
витривалості (%) 

12 
(8;17) 

16* 
(10; 26) 

12 
(9;19) 

27** 
(20; 42) 

Примітки: відмінності достовірні при *р < 0,05; ** р < 0,001 порівняно з показниками на початку і наприкінці навчаль-
ного року. 

Ліцеїстки   
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достовірні відмінності і знаходяться в межах вікової 
норми. 

Достовірний приріст показників табл. 3 за  
методикою «тепінг-тесту» спостерігається в обох 
групах дівчат і відображає зростання швидкісних 
якостей на кінець року. Не виявлено достовірних 
відмінностей за результатами динаміки обсягу і 
розподілу уваги. Вірогідне зростання показників 
м’язової витривалості в обох групах досліджуваних 
припадає на кінець навчального року і свідчить про 
покращення рухливості нервових процесів та рівня 
працездатності. Так показники школярок зросли на 
4%, а рівень м’язової витривалості спортсменок на 
15%. 

В результаті аналізу динаміки даних табл. 4 
були визначені достовірні розбіжності показників 
критичної частоти світлових мерехтінь у школярок 
та ліцеїсток. Відбулось вірогідне зниження серед-
ньостатистичних даних, що характеризує середній 
рівень рухливості нервових процесів в корковому 
відділі зорового аналізатора і знаходиться в межах 
вікової норми [10]. 

За показниками динаміки «тепінг-тесту» на  
кінець навчального періоду відбулось достовірне 
зростання числа рухів у досліджуваних дівчат, що 
вказує на збільшення швидкісних характеристик 
локомоторного акту. 

Динаміка показника, що характеризує швид-
кість переключення та розподілу уваги (с) за  
тестом Шульте-Платонова достовірно зростає  
наприкінці року у ліцеїсток. Достовірних розбіжнос-
тей у школярок за показниками таблиць «Шульте-
Платонова» виявлено не було.  

Проведений аналіз динаміки виявив наявність 
достовірного зростання за результатами м’язової 
витривалості у школярок на 17%, у спортсменок на 
19%, що вказує на зростання загальної працездат-
ності організму підлітків. 

Висновки 
1. За результатами динаміки нашого дослідження 

було виявлено достовірні розбіжності показників 
часу простої зорово-моторної реакції у хлопців-
спортсменів віком 15–16 років та дівчат-
спортсменок віком 13–14 років з тенденцією до 
незначного зростання часу реакції. Показники 

Таблиця 4 – Показники психофізіологічного стану дівчат 15–16 років у динаміці навчального процесу (медіана, 
верхній та нижній квартиль) 

Показники 

 Школярки 

Початок  
навчального  

року 

Кінець  
навчального  

року 

Початок  
навчального  

року 

Кінець  
навчального  

року 

Середнє значення часу 
реакції (мс) 

214 
(207; 225) 

218 
(210; 229) 

207 
(197; 230) 

214 
(203; 223) 

Проста зорово-моторна 
реакція 

Функціональний рівень 
системи 

4,3 
(4,2; 4,6) 

4,5 
(4,4; 4,8) 

4,7 
(4,5; 4,9) 

4,6 
(4,2; 4,9) 

Стійкість 
системи 

1,6 
(1,2; 1,8) 

1,8 
(1,6; 2,1) 

1,9 
(1,6; 2,3) 

1,8 
(1,5; 2,2) 

Рівень функціональних 
можливостей 

3,1 
(2,7; 3,5) 

3,4 
(3,2; 3,7) 

3,6 
(3,2; 3,9) 

3,3 
(3,1; 3,9) 

Реакція вибору Середнє значення часу 
реакції (мс) 

324 
(307; 348) 

340 
(305; 376) 

323 
(298; 365) 

334 
(322; 362) 

Кількість помилок на 
головний колір 

2 
(1; 3) 

2 
(1; 3) 

3 
(2; 4) 

2 
(1; 3) 

Кількість помилок на 
другорядний колір 

2 
(1; 3) 

2 
(1; 3) 

3 
(2; 4) 

2 
(1; 3) 

Критична частота світ-
лових мерехтінь 

Частота злиття  
мерехтінь (Гц) 

42 
(40; 44) 

39** 
(39; 40) 

42 
(41; 44) 

39** 
(39; 40) 

Тепінг-тест Число натискань 151 
(105;170) 

183** 
(177; 189) 

159 
(142;188) 

185** 
(178; 195) 

Таблиці  
Шульте-Платонова 

Час проходження (с) 37 
(32; 43) 

40 
(36; 47) 

38 
(34; 40) 

39* 
(30; 43) 

М’язова витривалість Показник м’язової  
витривалості (%) 

7 
(5;13) 

24** 
(17; 31) 

16 
(14;22) 

35** 
(23; 43) 

Примітка: відмінності достовірні при *р < 0,05; ** р < 0,001 порівняно з показниками на початку і наприкінці навчаль-
ного року. 

Ліцеїстки   
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динаміки реакції вибору (складної сенсомоторної 
реакції) зафіксували вірогідне зниження часу у 
групі школярок 13–14 років. 

2. Згідно динаміки показників критичної частоти 
світлових мерехтінь у всіх досліджуваних груп 
відбулось вірогідне зниження результатів на 
кінець навчального року, що свідчить про високу 
лабільність нервових процесів. 

3. ЦНС підлітків з високим рівнем рухової активнос-
ті характеризується більшою витривалістю до 
фізичних навантажень, про це свідчить аналіз 
динаміки середніх значень показників теппінг-

тесту. Динаміка показників м’язової витривалості 
відображає підвищення результатів на кінець 
навчального періоду незалежно від рівня рухової 
активності підлітків, проте показники юних спорт-
сменів вищі.  
Перспективи подальших досліджень. В  

подальшому планується проведення комплексу 
досліджень, спрямованих на аналіз особливостей 
психофізіологічного стану та системи вегетативної 
регуляції ритму серця у підлітків з різним рівнем 
рухової активності. 
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УДК 612.821 
ДИНАМИКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДРОСТКОВ 
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
Таровик Н. А., Коробейников Г. В., Дудник А. К., Вржесневская Г. И. 
Резюме. Психофизиологическое состояние подростков исследовалось, за тестами которые опреде-

ляют основные свойства центральной нервной системы: скорость простои и сложной сенсомоторной 
реакции, силы, лабильности, уравновешенности нервных процессов, степени усталости зрительного  
анализатора, распределения и объема внимания, мышечной выносливости. Психофизиологический  
профиль подростков с высоким и низким уровнем физических нагрузок отвечает средним значениям 
нервных процессов и функционального состояния центральной нервной системы. Достоверный прирост 
показателей по теппинг-тесту и мышечной выносливости состоялся независимо от уровня физической 
активности подростков, однако были выявлены некоторые отличия. 

Ключевые слова: психофизиологическое состояние, центральная нервная система, динамика. 
 
UDC 612.821 
Dynamics of the Psychophysiological State of Teenagers 
with Different Levels of Motor Activity  
Tarovyk N. A., Korobeynikov G. V., Dudnik A. K., Vrzhesnevskaya G. I. 
Abstract. The article suggests a complex study of the dynamics of the psychophysiological state of teenag-

ers with different levels of motor activity which was carried out by the authors. We examined 200 teens of both 
sexes, aged 13–14 and 15–16, who do sports and who conduct ordinary school life. A special attention was paid 
to psychophysiological state of teenagers. We used the following tests to determine the basic properties of the 
central nervous system: the rate of idle time and complex sensor motor reaction, strength, labiality, balance of 
nervous processes, fatigue of the visual analyzer, distribution and volume of attention, muscular endurance.  
The psychophysiological profile of teens with high and low levels of physical activity corresponds to the average 
values of the nervous processes and the functional state of the central nervous system. A significant increase in 
the indicators for the tethering test and muscular endurance was held irrespective of the level of physical activity 
of teens, but some differences were revealed. 

Materials and methods. The research and analysis of the dynamics of the psychophysiological state of 
teens was researching during the school year (at the beginning and at the end of the year). There were exam-
ined 200 practically healthy teens of both sexes with different levels of motor activity. Psychophysiological ex-
amination was performed with the help of the hardware and software complex "NS-Psyho Test". There was ob-
tained an integrated assessment of the state of neurodynamic processes of the organism. 

Conclusion. Central nervous system Indicators of teens with a high level of motor activity are characterized 
by greater endurance to physical activity, as evidenced by the analysis of the dynamics of average values of 
indicators of the dotting test. The dynamics of indicators of muscular endurance reflects an increase in the  
results at the end of the training period, regardless of the level of teens’ motor activity, but the performance of 
young athletes is higher. 

Keywords: the psychophysiological state, central nervous system, dynamics. 
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 ОРГАНІЗМУ ТА РІВНЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ 

ЖИТТЯ УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Київ, Україна 

yarembash90@gmail.com 

У статті проведено аналіз науково-методичної 
літератури щодо питання особливостей морфофу-
нкціонального стану організму та рівня мотивації 
до збереження власного здоров’я молодшими шко-
лярами 8-10 років, які мають порушення зорової 
функції. Визначено рівні функціонального стану 
серцево-судинної системи, системи зовнішнього 
дихання, соматичного здоров’я та фізичної підго-
товленості слабкозорих школярів 8–10 років.  
Надано оцінку окремих показників, що характери-
зують рівень функціонування системи зовнішнього 
дихання та серцево-судинної системи слабко-
зорих, визначено рівень мотивації досягнення до 
збереження власного здоров’я. З метою якісної та 
кількісної оцінки отриманих даних проведено порів-
няльний аналіз зазначених параметрів з учнями 
молодших класів загальноосвітніх шкіл. Визначено, 
що рівень мотивації досягнення в слабкозорих  
учнів 8–10 років не пов’язаний з рівнем морфо-
функціонального стану їх організму. Тому розробка 
програм фізичної реабілітації повинна здійснюва-
тися на основі рівня соматичного здоров’я, фізич-
ної підготовленості та функціонального стану  
серцево-судинної та дихальної системи слабкозо-
рих школярів 8–10 років. 

Ключові слова: слабкозорі учні, морфофунк-
ціональний стан, порівняльний аналіз, рівень моти-
вації досягнення, порушення зору, соматичне здо-
ров’я, серцево-судинна система, система зовніш-
нього дихання, фізична підготовленість. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Стаття виконана згідно Зведе-
ного плану НДР у сфері тифлопедагогіки: «Тео-
ретичні та методичні засади розвитку освіти дітей з 
психофізичними порушеннями»; комплексної теми 
№ 2 лабораторії тифлопедагогіки: «Дидактичні 
принципи компенсаторного розвитку дітей з пору-
шеннями зору в корекційному навчанні».  

Вступ. Навчання і виховання дітей з сенсорни-
ми і множинними порушеннями є досить складний і 
багатогранний освітній процес, до того ж один з 

маловивчених, особливо в сфері фізичної реабілі-
тації існуючих вторинних відхилень. Встановлено, 
що 95% інформації про зовнішній світ ми отримує-
мо завдяки зору [1, 2, 4, 9]. 

В даний час різке скорочення рухової активнос-
ті сучасних школярів і збільшення зорових наван-
тажень призвели до серйозних захворювань і пору-
шень зору [1, 2, 6, 7].  

Сьогодні більше 50% сучасних школярів страж-
дає косоокістю, амбліопією, короткозорістю. Причо-
му, ця тенденція з кожним роком збільшується, і 
навіть не стабілізується, а непомірно зростає [1, 2, 
3, 9].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз науково-методичної літератури, що сто-
сується проблеми профілактики порушень зору 
показав, що достатньо глибоко вивчені причини 
виникнення зорових розладів та розроблена систе-
ма фізичного виховання школярів, які мають пору-
шення зорової функції [5]. 

Проте, до теперішнього часу не існує реабіліта-
ційних програм, спрямованих на попередження, 
профілактику, корекцію та компенсацію вторинних 
відхилень в школярів, які мають зорові патології, в 
основу розробки яких буде покладено підвищення 
рівня мотивації учнів щодо збереження та покра-
щення власного здоров’я.  

На жаль, навіть зараз, спостерігається відсут-
ність профілактики порушень зору в чинних програ-
мах з фізичного виховання, що проявляється у 
недотриманні гігієнічних вимог в процесі навчання 
школярів в сучасних загальноосвітніх установах, в 
умовах постійно зростаючих зорових навантажень 
[1, 3, 6, 7, 9].  

Таким чином, розробка програми відновлення 
та корекції вторинних порушень сліпих та слабко-
зорих є актуальною. 

Мета дослідження – визначити особливості та 
надати порівняльний аналіз морфофункціонально-
го стану та рівня мотивації до здорового способу 
життя учнів з порушеннями зору та їх зрячих одно-
літків на основі оцінки рівня соматичного здоров’я, 
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функціонального стану серцево-судинної та  
дихальної системи й рівня їх готовності до збере-
ження власного здоров’я для розробки програм 
фізичної реабілітації з корекції вторинних пору-
шень викликаних патологією органу зору. 

Організація дослідження. Для вирішення пос-
тавлених завдань було організовано 2 групи учнів. 
Перша група – 84 учні шкіл-інтернатів для сліпих та 
слабкозорих м. Дніпро та м. Запоріжжя (56 хлопчиків 
і 28 дівчаток) 8–10 років. Для якісної оцінки та порів-
няльного аналізу в дослідженні прийняли участь  
52 учні загальноосвітніх шкіл, які мають збережений 
зір (друга група). Для вирішення завдань вивчали 
рівень соматичного здоров'я, фізичної та функціона-
льної підготовленості та рівня мотивації учнів щодо 
готовності виконувати певну фізичну активність.  

Оцінка рівня соматичного здоров'я, фізичної та 
функціональної підготовленості школярів молод-
ших класів здійснювалася за допомогою комп'ю-
терної програми «Будь здоров» (розробники:  
Шаповалова В. А., Маліков М. В., Сватьєв А. В., 
Богдановська Н. В., Запоріжжя, ЗНУ, 2014 р.), яка є 
вдосконаленим варіантом загальновизнаної про-
грами «Школяр», і призначена для експрес-оцінки 
соматичного здоров'я, фізичної підготовленості  
та функціонального стану дітей шкільного віку від  
6 до 18 років 

Відповідно до програми весь процес обстеження 
ділиться на медичне і фізичне тестування. У рамках 
медичного тестування проводиться реєстрація осно-
вних антропометричних даних обстежуваного 
(довжини і маси тіла), а також деяких функціональ-
них показників: частоти серцевих скорочень (ЧСС 
уд/хв), систолічного і діастолічного артеріального 
тиску (АДс і АДд, мм рт.ст.); життєвої ємності легень 
(ЖЄЛ, мл); часу затримки подиху на вдиху (Твд., с) і 
часу затримки подиху на видиху (Твид., с).  

Якщо медичне тестування передбачене для 
оцінки поточного рівня соматичного здоров'я об-
стежуваних, то фізичне - для оцінки рівня їхньої 
рухової підготовленості. З цією метою у випробува-
них визначаються результати стрибка в довжину з 
місця (см), кількості разів підтягувань на поперечи-
ні (кількість раз), часу виконання човникового бігу 3 
по 10 м (с), а також реєстрація кількості підйомів 
тулуба з положення лежачи за 60 секунд.  

Всі отримані в ході медичного і фізичного  
тестування первинні дані піддаються обробці  
на персональному комп'ютері у відповідності зі 
спеціально розробленою авторами програмою. У 
результаті даного аналізу кожен одержує визначе-
ну кількість балів, на підставі яких робиться висно-
вок про рівні його соматичного здоров'я, фізичної 
підготовленості і функціонального стану серцево-
судинної і дихальної систем організму.  

Якщо в результаті комп'ютерної обробки даних 
медичного тестування загальна бальна оцінка ви-
пробуваного склала менш ніж 33 бали, то рівень 
його фізичного здоров'я оцінюється як низький,  
при 34–50 балах – як нижче середнього, при  
51–66 балах – як середній, при 67–83 балах – як 
вище за середнє і при результаті від 84 до 100  
балів – як високий. 

Система оцінки фізичної підготовленості ана-
логічна вищенаведеній. Виключенням є той факт, 
що якщо рівень здоров'я оцінюється як низький 
(менш 40 балів), то проведення фізичного тесту-
вання для нього виключено. 

Оцінка мотивів до фізкультурно-спортивної 
діяльності здійснювалося шляхом заповнення  
анкет із перерахуванням можливих мотивів, а  
методика підрахунку дала змогу якісно оцінити  
рівень мотиваційних установок до фізкультурно-
спортивної діяльності у слабкозорих школярів  
8–10 років. Також додатково визначали рівень  
самооцінки мотивації досягнення за Т. Елерсом. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
При обстеженні та оцінці рівня соматичного здоро-
в’я, фізичної підготовленості та функціонального 
стану серцево-судинної і дихальної систем слабко-
зорих школярів 8–10 років були отримані наступні 
показники (табл.). 

Аналіз отриманих даних дозволив визначити 
низький рівень функціонального стану системи 
зовнішнього дихання, соматичного здоров’я та фі-
зичної підготовленості слабкозорих школярів 8–10 
років, як в хлопчиків, так і в дівчинок. Рівень функ-
ціонального стану серцево-судинної системи був 
нижче за середній у слабкозорих хлопчиків і дорів-
нював 38,0±2,5 у.о. та середній в дівчинок з пору-
шеннями зору, що відповідно склало 46,6±0,3 у.о. 

При аналізі окремих показників, що характери-
зують функціональний стан серцево-судинної та 
дихальної систем, рівень соматичного здоров’я та 
фізичної підготовленості були констатовані наступ-
ні особливості. 

Індекс Робінсона обчислювали для кількісної 
оцінки енергопотенціалу організму та характеристи-
ки систолічної роботи серця. Отримані дані надали 
змогу констатувати середній рівень в слабкозорих 
дівчинок 8–10 років (54,6±5,3 у.о.) та нижче за  
середній рівень в слабкозорих хлопчиків  
(48,4±2,8 у.о.). Різниця в показниках слабкозорих 
дівчинок та хлопчиків є достовірною (р < 0,05). 

Аналогічні зміни були встановлені в показниках 
індексу Кетле, що характеризує гармонійність тіло-
будови. Слід зазначити, що як в слабкозорих дівчи-
нок, так і в слабкозорих хлопчиків він дорівнював 
середньому рівню і істотних відмінностей в показ-
никах визначено не було. 
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При аналізі індексів, що характеризують функ-
ціональний стан дихальної системи (індекс Скибін-
ського та індекс гіпоксії) були отримані суттєво  
нижчі показники щодо функціонального стану  
серцево-судинної системи як в дівчинок, так і в 
хлопчиків з порушеннями зору. Це в першу чергу 
зумовлено первинною патологією органу зору,  
недостатньою кількістю дихальних вправ протягом 
занять фізичною культурою та обмеженою рухо-
вою активністю. Також, слід зауважити, що збері-
гається суттєва різниця між показниками слабко-
зорих дівчинок та хлопчиків з тією ж патологією. 

Зниження функціонального стану системи зов-
нішнього дихання та серцево-судинної системи 
слабкозорих школярів 8–10 років позначається 
аналогічним суттєвим зниженням рівня соматично-
го здоров’я та окремих показників, що характеризу-
ють рівень їх фізичної підготовленості. 

Так, визначено низький рівень показників при 
оцінці силової витривалості школярів (підйом  
тулубу в сід) та швидкісно-силових якостей як в 
слабкозорих дівчинок, так і в хлопчиків з порушен-
нями зору. Різниця в показниках між дівчинками і 
хлопчиками з порушеннями зору є не суттєвою. 

Нижче за середній рівень було визначено при 
оцінці силових здібностей та витривалості. 

Таким чином, отримані дані свідчать про низь-
кий та нижче за середній рівень досліджуваних 
параметрів, що може бути зумовлено недостат-
ньою фізичною активністю внаслідок первинного 
дефекту, а також недостатньою мотивацією слаб-
козорих школярів 8–10 років до збереження влас-
ного здоров’я, а також недостатньою розробленіс-
тю питань планування та підбору корекційних та 
відновлювальних засобів оздоровчої спрямованос-
ті для корекції вторинних відхилень.  

При проведенні порівняльного аналізу рівня фу-
нкціонального стану серцево-судинної та дихальної 
системи, фізичної підготовленості та соматичного 
здоров’я слабкозорих та зрячих школярів 8–10 років 
були визначені істотні відмінності по всіх показниках, 
що характеризують морфофункціональний стан 
організму молодших школярів (р < 0,05).  

Для якісної розробки програм корекційних та 
відновлювальних засобів оздоровчої спрямованос-
ті визначали рівень мотивації слабкозорих школя-
рів 8–10 років щодо збереження та підвищення 

Таблиця – Аналіз показників стану здоров’я, фізичної та функціональної підготовленості слабкозорих школярів 
8–10 років (n = 84) 

Досліджувані параметри 
дівчинки (M+m) хлопчики (M+m) 

перша група 
(n = 28) 

друга група 
(n = 26) 

перша група 
(n = 54) 

друга група 
(n = 26) 

Медичні дані 
Індекс Робінсону, у.о. 54,6±5,3 71,0±2,5* 48,4±2,8 72,4±4,3* 

Індекс гіпоксії, у.о. 0,196±0,03 0,22±0,06 0,135±0,02 0,22±0,03 

Індекс Кетле, у.о. 217,0±4,0 193,4±11,3* 216,8±2,7 198,4±3,3* 

Індекс Скибінського, у.о. 264,0±5,0 661,2±64,2  259,0±2,5 655,8± 24,7* 

Індекс потужності, у.о. 63,8±0,7 87,6±5,8* 59,2±5,2 87,0±11,5* 

СОК, мл 47,44±0,2 34,9±0,24* 49,38±1,1 36,1±0,06* 

ХОК, мл 3,69±0,05 3,36±0,05 3,03±0,03 3,44±0,01 

Відхилення АДс, мм.рт.ст –15,2±0,7 6,8±0,7* –14,4±1,3 7,4±1,3* 

Відхилення АДд, мм.рт.ст –1,8±0,2 6,0±0,5* –1,0±0,5 6,6±1,3* 

Відхилення ЖЄЛ, мл –10,56±0,08 19,4±0,02* –14,36±0,29 18,9±0,28* 

Фізичні дані 
Підйом тулубу, кіль-ть разів 17,6±0,8 29,0±2,5* 19,4±1,3 29,0±8,5* 

Підтягування на жердині, кількість разів 1,0±0,5 2,4±0,3 1,8±1,7 2,0±0,5 

Човниковий біг, с 13,8±1,7 11,86±0,12 12,4±1,3 12,1±0,03 

Стрибок у довжину з місця, см 132,8±2,7 142, 4±1,3* 139,8±3,7 143,4±7,3* 

РФСссс, у.о. 46,6±0,3 52,8±9,2* 38,0±2,5 44,2±4,7* 

РФСсзд, у.о. 9,4±0,8 48,6±3,3* 8,2±0,7 44,2±3,7* 

РСЗ, у.о. 32,4±1,3 44,1±0,39* 31,2±2,7 44,7±2,02* 

РФП, у.о. 28,4±0,8 41,8±1,7* 31,6±1,8 43,6±1,3* 

Примітки: * – істотні відмінності результатів між показниками слабкозорих та зрячих молодших школярів (р < 0,05); 
К1 – слабкозорі школяри; К2 – школяри зі збереженим зором; СОК – систолічний обсяг крові; ХОК – хвилинний обсяг 
крові; РФСссс – рівень функціонального стану серцево-судинної системи; РФСсзд – рівень функціонального стану 
системи зовнішнього дихання; РСЗ – рівень соматичного здоров’я; РФП – рівень фізичної підготовленості. 
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рівня власного здоров’я, фізичної підготовленості 
(рис. 1, 2). 

При порівняльному аналізі рівня мотивації до-
сягнення до збереження власного здоров’я слабко-
зорих та зрячих дівчинок 8–10 років кращі показни-
ки визначено в слабкозорих дівчинок. Так, середній 
рівень мотивації досягнення визначено у 57,1% 
слабкозорих дівчинок і, лише у 46,1% зрячих одно-
літок (р < 0,05), помірний рівень мали 32,1% слаб-
козорих та 34,6% зрячих дівчинок 8–10 років 
(різниця не суттєва). Слід зазначити, що низький 
рівень мотивації не визначено у жодної зі слабко-
зорої дівчинки 8-10 років, в той час як у дівчинок зі 
збереженим зором цей показник дорівнював 15,4% 
(р < 0,05). Аналогічна суттєва різниця визначена 
між показниками, що характеризують високий рі-
вень мотивації: 10,8% – мали слабкозорі дівчинки, 
та 3,9% – дівчинки зі збереженим зором (р < 0,05). 

При порівняльному аналізі рівня мотивації до-
сягнення слабкозорих хлопчиків 8–10 років та хло-
пчиків зі збереженим зором загальноосвітніх шкіл 
виявлено, що низький рівень мотивації був лише у 
19,2% хлопчиків загальноосвітніх шкіл (р > 0,05) 
(рис. 2).  

Середній рівень відповідно мали – 37,5%  
слабкозорі хлопчики та 42,4% хлопчики зі збереже-
ним зором (р > 0,05). Помірний рівень мали 48,2% 
слабкозорих хлопця та 26,9% хлопців зі збереже-
ним зором (р > 0,05). Слід зазначити, що високий 
рівень мали 14,3% слабкозорих хлопців та 11,5% 
хлопчиків зі збереженим зором, істотної різниці в 
показниках не визначено (р > 0,05).  

Відповідно, у слабкозорих дівчинок та хлопчи-
ків переважав середній та помірний рівні мотивації 
досягнення при низькому рівні морфофункціональ-
ного стану організму. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, проведений порівняльний 
аналіз рівня мотивації досягнення до збереження 
власного здоров’я свідчить про те, що низький  
рівень морфофункціонального стану слабкозорих 
хлопчиків і дівчинок 8–10 років обумовлений струк-
турою первинного дефекту та вторинними відхи-
леннями в стані здоров’я, що викликані зоровими 
порушеннями.  

Зважаючи на те, що рівень мотивації досягнення 
у слабкозорих школярів середній та помірний, він не 
впливає на показники морфофункціонального стану 

Рис. 1. Особливості рівня мотивації досягнення щодо збереження власного  
здоров’я у слабкозорих та зрячих дівчинок 8–10 років (%) 

Рис. 2. Особливості рівня мотивації досягнення щодо збереження власного  
здоров’я у слабкозорих та зрячих хлопчиків 8–10 років, % (n1 = 54, n2 = 26) 
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організму, що були достовірно нижчими, ніж у  
молодших школярів зі збереженим зором.  

З цього випливає, що в основу розробки про-
грам фізичної реабілітації слабкозорих школярів  
8–10 років, спрямованих на корекцію вторинних 

порушень повинні бути покладені рівень соматич-
ного здоров’я, фізичної підготовленості та функціо-
нального стану серцево-судинної та дихальної  
системи слабкозорих школярів 8–10 років. 
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УДК 613.955:617.7 
ОСОБЕННОСТИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА  
И УРОВНЯ МОТИВАЦИИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ  
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 
Ярымбаш К. С., Дорофеева Е. Е.  
Резюме. В статье проведен анализ научно-методической литературы по вопросу особенностей мор-

фофункционального состояния организма и уровня мотивации к сохранению собственного здоровья 
младшими школьниками 8-10 лет, имеющих нарушения зрительной функции. Определены уровни функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой системы, системы внешнего дыхания, соматического здо-
ровья те физической подготовленности слабовидящих школьников 8–10 лет. Дана оценка отдельных 
показателей, характеризующих функционирование системы внешнего дыхания и сердечно-сосудистой 
системы слабовидящих, определен уровень мотивации достижения к сохранению собственного здо-
ровья. С целью качественной и количественной оценки полученных данных проведен сравнительный 
анализ изучаемых параметров с учениками младших классов общеобразовательных школ. Определено, 
что уровень мотивации достижения в слабовидящих учеников 8–10 лет не связан с уровнем морфофунк-
ционального состояния их организма. Поэтому, разработка программ физической реабилитации должна 
осуществляться на основе уровня соматического здоровья, физической подготовленности и функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной системы слабовидящих школьников 8–10 лет. 

Ключевые слова: слабовидящие школьники, морфофункциональное состояние, сравнительный 
анализ, уровень мотивации достижения, нарушения зрения, соматическое здоровье, сердечно-
сосудистая система, система внешнего дыхания, физическая подготовленность. 

  
UDC 613.955:617.7 
Features of the Morphofunctional State of the Organism  
and the Motivation Level for a Healthy Lifestyle of Students  
with Visual Impairment 
Yarimbash K. S., Dorofeyeva O. E.  
Abstract. The article analyzes the scientific and methodological literature on the peculiarities of the morpho-

functional state of the organism and the level of motivation to maintain the health of 8–10 years old students 
who have visual impairment.  

In frames of the research we determined the levels of functional state of the cardiovascular system, the sys-
tem of external respiration, the physical health, and physical preparedness of 8–10 years old students. The esti-
mation of separate indicators describing functioning of the external respiration system and the cardiovascular 
system of the weak-vision system is given, the level of achievement motivation for the preservation of students’ 
own health is determined.  

In order to qualitatively and quantitatively evaluate the obtained data, we conducted a comparative analysis 
of the studied parameters with students of junior high schools. It is determined that the level of motivation 
achievement in students with visual impairment aged 8–10 is not related to the level of morphofunctional state of 
their organism.  

Therefore, the development of physical rehabilitation programs should be based on the level of somatic 
health, physical fitness and functional state of the cardiovascular and respiratory system of the students with 
visual impairment aged 8–10.  

Keywords: students with low vision, morphofunctional state, comparative analysis, level of achievement 
motivation, visual disturbance, somatic health, cardiovascular system, external respiration system, physical pre-
paredness. 
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