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Мета роботи – оцінка стану вестибулярної сис-
теми спортсменів різного рівня майстерності, що 
займаються рукопашним боєм з повним контактом 
з супротивником. 

Дослідження стану вестибулярної системи про-
ведено за участю 24-х спортсменів, що займають-
ся рукопашним боєм (перша група), та 20-ти спорт-
сменів-початківців (друга група). В результаті ана-
лізу стабілографічних показників до тренувального 
навантаження встановлено, що спортсмени першої 
групи мають більш високі показники вестибулярних 
функцій, ніж спортсмени-початківці. Показник якос-
ті функції рівноваги KFR до навантаження в обох 
групах мав нормальні значення. 

Після навантаження у спортсменів першої гру-
пи достовірно збільшилися амплітуди и швидкість 
коливань центру тиску стоп на площу опори, зага-
льна довжина траєкторії його руху та її проекції на 
відповідні осі. Встановлено достовірне зменшення 
значення показника KFR, який після навантаження 
попав у зону «до нозології», що може свідчити про 
розвиток у спортсменів стану стомлення.  

В спортсменів другої групи достовірних змін 
показників вестибулярної системи після тренуваль-
ного навантаження не виявлено, хоча мала місце 
тенденція до їх зростання. Показник KFR в цій групі 
попав у зону «патології».  

Одержані результати підтверджують позитив-
ний вплив систематичних занять рукопашним боєм 
на вестибулярні функції, а також можливість вико-
ристання показників статодинамічної стійкості для 

оцінки функціонального стану спортсменів та ви-
значення впливу на нього тренувального наванта-
ження. 

Ключові слова: рукопашний бій, вестибуляр-
на система, функція рівноваги, функціональний 
стан. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Стаття є фрагментом планової 
наукової роботи «Розробка та реалізація інновацій-
них технологій і корекція функціонального стану 
людини при фізичних навантаженнях в спорті та 
реабілітації», № державної реєстрації 0117U007145. 

Вступ. Рукопашний бій (РБ) в останній час 
отримав значне розповсюдження, що пов’язане з 
його ефективністю як засобу розвитку фізичних та 
психічних якостей людини, а також з професійно-
прикладною підготовкою співробітників силових 
структур, спецпідрозділів армії та флоту [1, 4, 17]. 

При вивченні «професіограми» РБ було вста-
новлено, що поєдинок з цього виду спорту склада-
ють прийоми боксу, боротьби та східних єдино-
борств [9]. При спарингу з супротивником спорт-
смени використовують удари руками та ногами у 
голову та тулуб, кидки, утримання, а також задушу-
ючи та больові прийоми. Характер та швидкість 
м’язових зусиль у процесі РБ різні та потребують 
розвитку високого рівня «вибухової сили», миттє-
вого переключення режимів роботи м’язів при  
виконанні блоків та атак, збереження рівноваги. 
Ці швидкі дії потребують високого рівня розвитку 
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реактивних здібностей рухового апарату та відпо-
відних якостей вестибулярної системи. Основою 
успішного виступу спортсменів на змаганнях з РБ є 
комплексна система спортивної підготовки, що 
включає науково обґрунтовані методики техніко-
тактичної підготовки, розвиток оперативного мис-
лення та поетапну адаптацію до ведення поєдинків 
із супротивниками різних стилів єдиноборств. 

Вивчення особливостей РБ показало, що спа-
ринги з супротивником на тренуваннях та змаган-
нях характеризуються високою щільністю, різнома-
ніттям комбінацій ударів і захисних дій, уклонів, 
обманних рухів, тобто мають складнокоординацій-
ну структуру. Спаринги відбуваються в умовах де-
фіцит часу для сприйняття та аналізу ситуацій, 
прийняття відповідних рішень, у обстановці, що 
постійно змінюється, за активної протидії супротив-
ників. [1, 2, 6, 7].  

Успішність спортсмена у обраному виді спорту, 
з одного боку, залежить від рівня його техніко-
тактичної підготовки (оперативності прийняття рі-
шень при різних ситуаціях, вибір найбільш опти-
мального рішення з багатьох можливих), з іншого – 
від морфофункціональних та психофізіологічних 
особливостей його організму, наявності в нього 
вроджених здібностей. Під здібностями розуміють-
ся такі індивідуальні властивості людини, які не є 
вміннями і навиками, придбаними під час трену-
вань, а є вродженими властивостями його функціо-
нальних систем. Саме ці властивості можуть обме-
жувати людині досягнення певних спортивних ре-
зультатів. При співпадінні індивідуальних здібнос-
тей спортсмена з вимогами конкретного виду спор-
ту та правильно організованому тренувальному 
процесі існує реальна можливість досягнення ви-
соких результатів. 

У РБ значну роль відіграє стан вестибулярної 
системи, оскільки під час тренувань та змагань 
спортсмен повинен зберегти вертикальне поло-
ження тіла у просторі та не впасти при любих діях 
супротивника, або швидко повернутися до норма-
льного положення тіла з інших положень. Вестибу-
лярна система разом з зоровою, пропріоцептив-
ною та іншими аферентними системами приймає 
участь у визначенні просторових координат та під-
триманні рівноваги людиною. Всі окремі функціо-
нальні системи, які беруть участь у підтриманні 
рівновагі, об’єднуються поняттям «система стато-
динамічної стійкості» (СДС). Звісно, що рівновага 
людини при переміщенні у просторі визначається 
не тільки функціональним станом кожної з його 
сенсорних систем, але й їх сумісною діяльністю [8].  

Функція рівноваги – це складний рефлекторний 
процес, який контролюється безперервним пото-
ком імпульсів, що йдуть від м’язів, пропріорецепто-

рів сухожиль, шкірних екстерорецепторів, вестибу-
лярної та зорової системи до відповідних відділів 
ЦНС. При порушенні рівноваги ці імпульси активу-
ють рефлекторні скорочення м’язових волокон для 
її відновлення. Таким чином, рефлекторні скоро-
чення м’язів є причиною безперервних коливань 
тіла людини, які спрямовані на збереження рівно-
ваги [5, 8]. Ці коливання не завжди можна спостері-
гати візуально, але їх можна зареєструвати за до-
помогою спеціальних пристроїв. Одним з найбільш 
поширених методів дослідження вестибулярної 
системи людини в теперішній час є стабілографія 
(постурографія) [11–16]. Зареєстровані параметри 
стабілограми несуть інформацію про стан опорно-
рухової системи, ЦНС, органу рівноваги [15]. 

Використання стабілографії у спорті та спор-
тивній медицині дозволяє виявляти вроджені особ-
ливості вестибулярної системи спортсменів, які не 
змінюються під впливом тренувань, а також своє-
часно оцінювати функціональний стан та рівень 
підготовленість спортсменів, коректувати режими 
тренувань, розробляти спеціальні тренувальні ком-
плекси та визначати їх ефективність [3, 10].  

Спортивна діяльність у більшості випадків пот-
ребує від людини широкого діапазону просторово-
рухової орієнтації, точності, швидкості, стійкості, 
різнобічної координації рухів у часі та просторі [7]. 
При відповідних вроджених здібностях та під час 
удосконалення спортивної майстерності повинна 
спостерігатися мінімізація амплітуд коливань тіла 
та підвищення якості статодинамічної стійкості 
(СДС). Якщо спортсмен має невідповідні обраному 
виду спорту вестибулярні функції, або тренуваль-
ний процес сформовано без урахування індивідуа-
льних особливостей конкретної особи та створює 
надмірне навантаження, спостерігається погіршен-
ня показників СДС, що може слугувати маркером 
потреби зміни становища, що виникло. 

Таким чином, оскільки РБ є складнокоордина-
ційним видом спорту, який потребує наявності у 
людини відповідних уроджених та придбаних під 
здібностей, вивчення особливостей СДС у спорт-
сменів, що займаються РБ з повним контактом з 
супротивником, дозволить розробити методи спор-
тивного відбору та експрес оцінки функціонального 
стану в динаміці тренувань та змагань.  

Мета роботи – оцінка стану вестибулярної 
системи спортсменів різного рівня майстерності, 
що займаються рукопашним боєм з повним контак-
том з супротивником, у динаміці тренувального 
навантаження. 

Об’єкт і методи дослідження. Під нашим  
спостереженням знаходилися 24 спортсмені чоло-
вічої статі, що займаються РБ з повним контактом 
з супротивником (фул-контакт – І група), та 20 – 
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спортсмені-початківці (контроль – ІІ група). В І-й 
групі 87% спортсменів мали звання кандидата та 
майстра спорту. Вік усіх випробуваних був у інтер-
валі 17–22 роки, що дозволяло порівнювати ре-
зультати досліджень. 

Дослідження стану СДС випробуваних прово-
дилося за допомогою пристрою «МПФІ стабілог-
раф 1» (розробник ТОВ «АСТЕР АЙТІ», Харків). 
Випробуваний у спокійному стані у вертикальному 
положенні знаходився протягом 2 хвилин на стабі-
лографічній платформі з розплющеними очима. 
При цьому проводилася реєстрація переміщення 
центру тиску його стоп на площу платформи у ав-
томатичному режимі. Дослідження СДС проводи-
лися до та після спортивного тренування, яке три-
вало 1,5 години.  

За допомогою програмного забезпечення при-
строю «МПФИ стабілограф 1» визначалися наступ-
ні показники стабілограми: Length – довжина траєк-
торії переміщення центру тиску; AvgSpeed – серед-
ня швидкість переміщення центру тиску; RangeX – 
розмах (ризниця між максимальною та мінімаль-
ною координатою) коливань центру 
тиску у фронтальній площині; Rang-
eY – розмах (різниця між максима-
льною та мінімальною координа-
тою) коливань центру тиску у сагі-
тальній площині; LengthX – довжи-
на траєкторії переміщення центру 
тиску у фронтальній площині;  
LengthY – довжина траєкторії пере-
міщення центру тиску в сагітальній 
площині; KFR – показник якості фу-
нкції рівноваги [11–15].  

За даними літератури KFR мо-
же бути використаний у якості інтег-
рального показника для оцінки вес-
тибулярної системи, оскільки він 
достатньо стабільний та стійкій до 
зовнішніх впливів. Показник відо-
бражує уроджені властивості вести-
булярної системи конкретної особи. 
У нормі показник змінюється у не-
великому діапазоні. Було визначе-
но, що значення KFR у «нормі» зна-
ходяться у інтервалі 70–80%, зна-
чення KFR 65–70% віднесено до 
«донозології», значення в інтерва-
лах 0–64% та 81–100% віднесено 
до «патології» [11–15]. В умовах 
відсутності уражень опорно-рухової 
системи попадання значень показ-
ника у зазначенні інтервали або 
його суттєва зміна у результаті фі-
зичного або психологічного наван-

таження свідчить о порушеннях вестибулярних 
функцій. 

Статистична обробка результатів дослідження 
проводилася з використанням пакету прикладних 
програм STATISTICA 6.0. Оскільки мав місце знач-
ний розкид досліджуваних показників було розра-
ховано їх медіани (Ме) та квартілі (25%, 75%). Для 
міжгрупового порівняння значень показників було 
використано критерій Манна-Уітні, при порівнянні 
показників до та після навантаження у кожній групи 
було використано критерій Вілкоксона. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Результати дослідження показників вестибулярної 
системи випробуваних до та після навантаження 
наведено в таблиці.  

Порівняння показників СДС випробуваних пер-
шої та другої групи до навантаження з використан-
ням непараметричних критеріїв дозволили отрима-
ти наступні результати. Значення Ме Length та 
(25%; 75%) квартилів достовірно вищі у спортсме-
нів другої групи, що вказує на більшу амплітуду 
коливань їх центру тиску на площу опори та гірші 

Таблиця – Середні тенденції показників вестибулярної системи ви-
пробуваних (Ме;25%;75%) 

Умови  
реєстрації Показники І група 

(n=24) 
ІІ група 
(n=20) 

До Length, мм 525,6 1 (365,1;599,6) 
Z = 2,2; P < 0,03 

635,9 (527,9; 758,1) 
 

AvgSpeed, мм/с 8,81 (6,1;10,0) 
Z = 2,2; P < 0,03 

10,6 (8,8; 13,1) 
  

RangeX, мм 21,71 (14,8; 24,2) 
Z = 2,4; P < 0,01 

30,3 (21,1; 41,5) 
  

RangeY, мм 22,81 (18,7; 26,8) 
Z = 3,3; P < 0,0009 

35,3 (27,9; 46,7) 

Length X, мм 318,5 (225,5;408,2) 400,7 (307,5;532,2) 

Length Y, мм 325,31 (270,6; 366,7) 
Z = 2,5; P < 0,01 

412,9(352,3;475,3) 
  

KFR 73,2 (66,2;88,0) 69,6 (59,0; 73,2) 

Після Length, мм 625,1*(57,8;784,4) 
Z = 3,1;P < 0,002 

677,9(596,9;758,2) 

AvgSpeed, мм/с 10,4* (8,9; 13,1) 
Z = 3,1; P < 0,002 

11,3 (9,9; 12,6) 

RangeX, мм 26,6* (19,0; 41,3) 
Z = 2,7; P < 0,006 

26,2 (21,4; 32,8) 
  

RangeY, мм 27,3* (20,9; 38,3) 
Z = 2,2; P < 0,03 

30,9 (21,2; 42,9) 

LengthX, мм 395,4*(286,8;462,3) 
Z = 2,6; P < 0,01 

389,6 (340,0;507,2) 

LengthY, мм 411,6 *(338,1; 494,2) 
Z = 3,1; P < 0,002 

450,4 (418,5; 471,3) 

KFR 67,8*(54,6;73,5) 
Z = 3,3; P < 0,001 

63,2 (55,1; 66,9) 

Примітки :  * – відмінності в значеннях показника у групі до та після на-
вантаження достовірні за критерієм Вілкоксона; 1 – відмінності в значен-
нях показника між І-ю та ІІ-ю групою достовірні за критерієм Манна-Уітні. 
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вестибулярні функції ніж в спортсменів першої  
групи.  

Показник AvgSpeed, що характеризує швид-
кість коливань центру тиску, також достовірно ви-
щий у спортсменів другої групи. Показники RangeX 
та RangeY, що характеризують розмах координат 
центру тиску вдовж осі Х та Y, достовірно нижчі у 
спортсменів першої групи. У спортсменів цієї групи 
коливання відбуваються у всіх напрямах однаково, 
про що свідчить низьке значення абсолютної відно-
сної різниці (відносно значення RangeX) між зна-
ченнями RangeX та RangeY, яке складає лише 
4,4%. У другій групі більші значення розмаху коор-
динат коливань центру тиску відмічаються вдовж 
осі Y. Значення відносної різниці між значеннями 
RangeX та RangeY у другій групі складає біля 16%. 
Також виявлена достовірна різниця між групами в 
довжині траєкторії руху центра тиску вдовж осі Y.  

Таким чином, вихідні показники вестибулярної 
системи спортсменів, що займаються РБ, достовір-
но кращі, ніж в спортсменів-початківців. 

Після тренування у всіх показниках вестибуляр-
ної системи спортсменів першої групи відбулися 
достовірні зміни, що може бути пояснено суттєвим 
впливом тренувального навантаження. Так, достові-
рно збільшилися амплітуди и швидкість коливань 
центру тиску, загальна довжина траєкторії руху та її 
проекції на відповідні осі. Однак, як і до навантажен-
ня, у цієї групі не виявлено переважного напряму 
зміщення центру тиску. З іншого боку, достовірно 
зменшилося значення показника якості функції рів-
новаги KFR, що відповідає даним, отриманим інши-
ми авторами, які вказували саме на таку динаміку 
цього показника. У спортсменів першої групи показ-
ник KFR до навантаження був у межах нормальних 
значень, після навантаження попав у зону «доно-
зології», що може свідчити про розвиток стану стом-
лення та є нормальною фізіологічною реакцією.  

Слід відмітити, що показники спортсменів пер-
шої групи після тренувального навантаження кра-

щі, ніж вихідні показники у спортсменів-початківців. 
Це вказує на позитивний вплив занять РБ на стан 
вестибулярної системи. 

В спортсменів, що складають другу групу, дос-
товірних змін показників СДС після тренувального 
навантаження не виявлено, хоча відмічається явна 
тенденція до їх зростання. До навантаження показ-
ник KFR у цій групі був майже у нормі, після наван-
таження знизився на 9% та попав у зону 
«патології». Це може свідчити про надмірне трену-
вальне навантаження для осіб другої групи, в яких 
вестибулярні функції мають більш низки значення, 
ніж у спортсменів першої групи.  

Таким чином, проведені дослідження дозволя-
ють зробити наступні висновки: 
1. Вихідні значення показників вестибулярної сис-

теми спортсменів, що займаються РБ з повним 
контактом, достовірно кращі, ніж у спортсменів-
початківців. 

2. Тренувальне навантаження призвело до досто-
вірної зміни усіх показників вестибулярної систе-
ми спортсменів першої групи, що вказує на роз-
виток в них стану стомлення. 

3. У спортсменів другої групи тренувальне наван-
таження не викликало достовірних змін показни-
ків вестибулярної системи, хоча їх значення як у 
вихідному, так і в кінцевому стані гірші, ніж в 
спортсменів першої групи.  

4. Зміни показника якості функції рівноваги KFR в 
спортсменів першої групи після тренування вка-
зують на розвиток стану стомлення, а другої 
групи – патологічного стану. 

5. Одержані результати вказують на можливість 
використання показників статодинамічної стійко-
сті для оцінки функціонального стану спортсме-
нів та визначення впливу на нього тренувально-
го навантаження. 
Перспективами подальших досліджень є 

вивчення стану показників варіабельності серцево-
го ритму у спортсменів, що займаються РБ з  
фул-контактом з супротивником, в динаміці трену-
вань. 
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УДК 796.015:37.046 :612.886+616.07 
ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ,  
ЗАНИМАЮЩИХСЯ РУКОПАШНЫМ БОЕМ С ПОЛНЫМ КОНТАКТОМ  
Адамович Р. Г., Кураса Г. А., Миненко А. В., Брылев А. О. 
Резюме. Цель работы – оценка состояния вестибулярной системы спортсменов разного уровня 

спортивного мастерства, занимающихся рукопашным боем с полным контактом с противником. 
Исследование состояния вестибулярной системы проведено с участием 24-х спортсменов, занимаю-

щихся рукопашным боем (первая группа) и 20-ти начинающих спортсменов (вторая группа). В результате 
анализа стабилографических показателей до тренировки установлено, что спортсмены первой группы 
имеют более высокие показатели вестибулярных функций, чем начинающие. Показатель качества функ-
ции равновесия KFR до тренировочной нагрузки в обеих группах находился в пределах нормы. 

После нагрузки у спортсменов первой группы достоверно ухудшились показатели вестибулярной 
системы, что проявилось увеличением амплитуды и скорости колебаний центра давления стоп на пло-
щадь опоры, общей длины траектории его движения и проекции траектории на соответствующие оси. 
Кроме того, отмечено достоверное уменьшение показателя KFR, значения которого попали в зону 
«донозологии».  

У спортсменов второй группы не выявлено достоверных изменений показателей вестибулярных 
функций, хотя отмечена тенденция их ухудшения. Показатель KFR спортсменов этой группы после на-
грузки попал в зону «патология». 

Полученные результаты подтверждают положительное влияние систематических занятий рукопаш-
ным боем на состояние вестибулярных функций, а также возможность использования показателей стато-
динамической устойчивости для оценки функционального состояния спортсменов и определения влия-
ния на него тренировочных нагрузок. 

Ключевые слова: рукопашный бой, вестибулярная система, функция равновесия, функциональное 
состояние. 
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Features of the Vestibular System State in Athletes Practicing Full  
Contact Hand-to-Hand Combat 
Adamovich R. G., Kurasa G. A., Minenko A. V., Brylev A. O. 
Abstract. Sparrings with opponents in training and hand-to-hand combat championships are characterized 

by high density, variety of strike combinations and defensive actions, biases, deceptive movements, that is, they 
have a complex coordination structure. Therefore, the role of the vestibular system is really significant,  
especially for athletes practicing hand-to-hand combat with full contact with an opponent. During training and 
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competition, these athletes must maintain the vertical body position in space and must not fall due to any oppo-
nent's actions, or quickly return to the normal position of the body from any other positions. 

Maintaining and balancing is a complex reflex process controlled by a continuous flow of pulses coming 
from the muscles, proprioceptors of the tendons, skin extra receptors, the vestibular and visual system to the 
corresponding central nervous system (CNS) departments. When disturbed, these impulses activate reflex con-
tractions of muscle fibers for its recovery, which leads to continuous fluctuations in the human body. These fluc-
tuations can be registered with special devices. 

The purpose of the study is to assess the vestibular system state in athletes of various skill levels, practicing 
hand-to-hand combat with full contact with an opponent. 

Material and methods. The study of the state of the vestibular system was carried out with the participation 
of 24 athletes engaged in hand-to-hand combat with full contact with an opponent (the first group), and 20 ath-
letes-beginners (the second group) before and after exercises, which lasted 90 minutes. 

Results and discussion. The obtained results showed that the second group values of amplitude and veloc-
ity of the oscillations of the pressure center of feet on platform and the extent of its coordinates along the X and 
Y axis were significantly higher than those of the first group athletes. The first group athletes’ oscillations of the 
pressure center are spread in all directions with the same probability. The second group athletes directed them 
mainly along the Y axis. Thus, the initial performance of the vestibular system of athletes engaged hand-to-hand 
combat was significantly better than that of athletes-beginners. 

After exercises, the amplitudes and velocity of oscillations of the pressure center of feet on the platform, the 
total length of the trajectory of its motion and its projection on the corresponding axis increased significantly in 
the first group athletes. However, we did not reveal the preferred direction of the pressure center displacement 
both before and after exercises. On the other hand, the equilibrium function quality index (EFQ) has significantly 
decreased. The EFQ index before exercise was within the normal range in the first group. After exercise it fell 
into the zone of donosology, which may indicate the development of a fatigue state. 

We did not note reliable changes in the vestibular system indicators after the exercises in sportsmen of the 
second group, although there was a tendency to their growth. Before exercises, the EFQ was almost normal in 
this group, after exercises it decreased and fell into the zone of "pathology". This may indicate an excessive 
training load for athletes of the second group. That is why the vestibular functions were lower than in the first 
group. 

Conclusions. The obtained results allow us to use the vestibular system state indicators in assessment of 
the functional state of athletes. They also help to determine the effect of the training exercises on athletes’ func-
tional state. 

Keywords: hand-to-hand combat, vestibular system, function of balance, functional state. 
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