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і спорту,  а також фахівців у відповідній  галузі.  
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ПЕРЕДМОВА 
 

Підготовка кваліфікованих фахівців у сфері фізичної культури і 
спорту передбачає високу професійну обізнаність, яка дає можливість 
оцінити зміни функціонального стану організму, що виникають 
внаслідок дії фізичних навантажень як в оздоровчих, так і в 
спортивних тренуваннях. Переконливо доведено і неодноразово 
підтверджено  науковими дослідженнями, в тому числі протягом 
останніх десятиріч, що фізична культура і спорт можуть здійснювати 
потужний  вплив на здоров’я людини.  Між  тим,  ступінь і вектор 
цього впливу (позитивний  чи негативний) багато в чому залежить від 
кваліфікації фахівця в даній галузі, який при роботі з тим або іншим 
контингентом населення  повинний  на основі оцінки тренувального 
ефекту  підбирати оптимальне за всіма параметрами навантаження 
для досягнення бажаного  високого  результату.  

Однак будь-який сучасний фахівець з  фізичної культури та 
спорту (тренер з виду спорту, з фітнесу, викладач з фізичного  
виховання та ін.) для того, щоб визначити ефективність дії фізичних 
вправ на організм людини, має володіти найбільш поширеними 
методами клінічних і функціональних досліджень і вміти аналізувати  
отримані показники, бо інакше він не зможе визначити зміни 
функціонального стану й роботоздатності тих, хто займається, та 
оцінити ефективність тренування. 

В зв’язку  з цим, в Дніпропетровському державному інституті 
фізичної культури і спорту було запропоновано ввести в навчальний 
план підготовки спеціалістів і магістрів із спеціальностей «Спорт» (за 
видами), «Фізичне виховання» та «Фізична реабілітація» нову 
дисципліну «Методи клінічних і функціональних досліджень в 
фізичній культурі та спорті» та включити її до комплексного 
державного екзамену з дисциплін професійної підготовки. 

Дана навчальна дисципліна підвищує рівень медико-біологічних 
знань майбутніх фахівців; суттєво розширює та доповнює матеріал 
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розділів спортивної медицини, що присвячені медичним 
обстеженням, лікарському контролю, лікарсько-педагогічним 
спостереженням і функціональним пробам; знайомить з сучасними, 
актуальними при обстеженні осіб, які займаються фізичною 
культурою, і спортсменів клінічними та параклінічними методами 
дослідження; розкриває сутність найбільш поширених та 
інформативних методів дослідження, отже дозволяє краще 
орієнтуватися серед їх різноманіття, а при проведенні власних 
досліджень вибирати з них ті, що більшою мірою адекватні 
поставленим завданням. 

Отримані при опануванні даною дисципліною знання та вміння 
значно полегшують студентам виконання дипломних і магістерських 
робіт, допомагають вірно трактувати результати досліджень, робити 
науково-обгрунтовані висновки; вони конче необхідні випускникам 
вищих навчальних закладів фізичної культури та спорту в їх майбутній 
професійній практичній діяльності. 

Зміст наданого підручника відповідає навчальній програмі з 
дисципліни «Методи клінічних і функціональних досліджень в 
фізичній культурі та спорті» і допомагає студентам систематизувати 
навчальний матеріал щодо методів дослідження та тестування в 
фізичній культурі та спорті. В ньому висвітлюються особливості 
лікарського контролю, лікарсько-педагогічного контролю та 
лікарсько-педагогічних спостережень в фізичній культурі і спорті при 
роботі з різними контингентами населення; розкривається сутність 
основних медико-біологічних понять, що часто використовуються в 
даній сфері знань; розглядаються головні особливості роботи лікаря 
та тренера (викладача з фізичного виховання, фізичного 
реабілітолога) і необхідність їх спільної діяльності в адаптивній 
фізичній культурі та інваспорті, що дуже важливо враховуючи 
спрямованість державної політики України на збереження здоров'я та 
соціальну реабілітацію осіб з обмеженими фізичними можливостями 
та потребу в підготовці фахівців для тренування такого контингенту. 
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Текст підручника, окрім програмного матеріалу, включає питання для 
самоконтролю отриманих студентами знань. 

 Видання розраховано на студентів і викладачів ВНЗ 
відповідного профілю, викладений матеріал може бути корисним 
також для тренерів, викладачів з фізичного виховання, фізичних 
реабілітологів, лікарів спортивної медицини та інших фахівців в галузі 
фізичної культури та спорту. 

      
Будь-які зауваження та побажання, що стосуються даного 

видання, будуть прийняті з вдячністю. 
 
                                                                                                Автор 
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ВСТУП 
 

В теперішній час розвитку суспільства майже в усіх цивілізованих 
країнах світу, в тому числі і в нашій державі, спостерігається такий 
парадокс -  незважаючи на безперечні успіхи та значні досягнення 
медичної науки, здоров’я населення неухильно погіршується 
(Апанасенко Г.Л., 1998, 2007; Абрамов В.В., 2005; Клапчук В.В., 
Смирнова О.Л., 2014 та ін.). 

У вік  технічного прогресу та значного обмеження рухової 
активності фізична культура є одним з основних доступних засобів 
збереження та укріплення здоров’я. Виходячи з цього, пріоритетним 
напрямом державної політики України в рішенні даної проблеми  
стає  зміцнення  здоров’я населення засобами фізичної культури та 
спорту, а також формування соціальної орієнтації мешканців нашої 
країни на здоровий спосіб життя та профілактику захворювань, що  
відбивається у відповідних законодавчих документах («Національна 
доктрина розвитку фізичної культури і спорту», 2004; Указ президента 
України від 7 вересня 1998 «Про затвердження цільової комплексної 
програми – «Фізичне виховання – здоров’я нації»; Наказ МОЗ України 
«Про подальший розвиток та удосконалення лікарсько-фізкультурної 
служби в Україні» № 614 від 27.10.2008 р.;  Наказ МОЗ України «Про 
систему надання лікарсько-фізкультурної допомоги в Україні» № 401 
від 17.06.2014 р. та ін. ). 

Однак в умовах нестабільної політичної, економічної та 
соціально-гуманітарної ситуації, що склалася в останні роки в Україні, 
спостерігається погіршення демографічних показників, підвищення 
захворюваності, інвалідності та поширення шкідливих звичок 
(особливо серед молоді).  

На жаль, численні дослідження стану здоров’я підростаючого 
покоління в сучасний період констатують значне його погіршення 
(Москаленко Н.В., 2007; Круцевич Т.Ю., 2010, 2014). Так, майже 90 % 
осіб дитячого, підліткового та юнацького віку мають різні розлади 



 9 

здоров’я, більш ніж в 50 % обстежених дітей та молоді виявляються 
низькі функціональні показники діяльності організму та незадовільна 
фізична підготовленість. Особливе занепокоєння викликає поява 
випадків раптової смерті дітей під час занять фізичною культурою та 
спортом  (Сокрут В.М., 2013; Дзяк Г.В., Неханевич О.Б., 2014).  

Збільшується і захворюваність дорослого контингенту мешканців 
України. При цьому, серед хвороб передують ті, виникнення яких 
пов’язано з неактивним способом життя, зниженням імунітету, 
стресом, шкідливими звичками, що призводить до порушень 
серцево-судинної, респіраторної та нервової систем, опорно-рухового 
апарату та ін. 

Більшість науковців вважає, що серед факторів, які негативно 
впливають на здоров’я населення, одним з головних є  обмеження 
рухової активності (гіподинамія). Останнє пов’язано  з технічним 
прогресом і відповідними йому змінами умов життя.  Відомо, що 
первісно організм людини було запрограмовано на інтенсивну 
м’язову діяльність з функціонуванням його систем на високому 
енергетичному рівні. Між тим, на відміну від умов існування, генотип  
змінюється дуже повільно, і тому організм сучасних людей, особливо 
мешканців великих міст, потребує значно більших фізичних 
навантажень, ніж вони мають.  Така гіподинамія призводить до 
конфлікту організму людини з власною біологічною природою 
(Сокрут В.М., 2013; Клапчук В.В., Смирнова О.Л., 2014).                            

Отже, нормальна діяльність функціональних систем і організму в 
цілому, яка  забезпечує всі аспекти життєдіяльності людини, може 
бути досягнута тільки під впливом адекватної (повністю відповідної 
потребам  організму даного індивідуума) фізичної активності.    
Різноманітність дії фізичних навантажень на організм викликала 
необхідність виділяти види рухової активності в залежності від  
ступеня її впливу на здоров’я людини (Виру Л., 1999) (рис.1). 
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Рис. 1. Види рухової активності людини ( за Л.Виру, 1999 ) 
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підготовленість, рівень фізичної роботоздатності, наявність 
захворювань та ін. Саме тому, дозування рухової активності,  
включаючи будь-який вид  фізичного навантаження, є дуже 
відповідальним і складним завданням як в спортивному, так і в 
оздоровчому тренуванні.    

Фізичною культурою та спортом прагнуть займатися особи 
різного віку, статі та фізичної підготовленості, багато з яких мають 
набуту чи вроджену патологію, що вимагає від лікаря та тренера, 
окрім визначення вихідного стану організму, оцінити перспективи 
змін фізичного розвитку та здоров’я під впливом майбутніх 
тренувань, а також можливість досягнення високих спортивних 
результатів. 

Заняття спортом пов’язані із значними (часто граничними) за 
обсягом, інтенсивністю та тривалістю фізичними навантаженнями, які 
виконуються в умовах високої психоемоційної напруги, та їх метою, 
більшою мірою, є найвищі спортивні досягнення, ніж зміцнення 
здоров’я. Прагнення досягти максимального індивідуального 
спортивного результату часто «штовхає» спортсмена до застосування 
засобів, які завдають шкоду його здоров’ю (Сокрут В.М., 2013). 

В зв’язку з цим, завдання підвищити рівень здоров’я населення 
нашої країни за рахунок залучення різних його контингентів до 
активної фізкультурної та спортивної діяльності, підвищує 
відповідальність спортивних медиків, тренерів та викладачів 
фізичного виховання за своєчасне та якісне обстеження тих, хто 
починає чи продовжує займатися фізичними вправами, за вибір 
адекватних навантажень і режиму тренувань, а також виду спорту, 
який найбільш відповідає морфо-функціональному стану організму 
кожної конкретної людини. Необхідність індивідуального підходу 
ґрунтується на тому, що вплив зовсім однакового фізичного 
навантаження на  організм різних людей може мати дуже суттєві 
відмінності: для одного воно буде недостатнім для отримання 
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позитивного ефекту, для другого – оптимальним, а для третього – 
надмірним, тобто буде здійснювати негативний вплив. 

Така різниця в дії однакового фізичного навантаження залежить 
від того, наскільки воно адекватне функціональним можливостям 
організму даної  людини. Надмірним вважається навантаження, яке 
значно перевищує функціональні можливості її організму, внаслідок 
чого може виникнути перенапруження основних функціональних 
систем, що призведе до перевтоми і в подальшому сприятиме 
розвитку передпатологічних і патологічних станів, а іноді навіть може 
стати причиною смерті. Навантаження, яке повністю відповідає 
функціональним  можливостям організму, є  оптимальним (Клапчук 
В.В., Смирнова О.Л., 2014).                            

Таким чином, завдання щодо підвищення здоров’я населення 
шляхом активізації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, 
може бути успішно вирішено лише при спільній діяльності лікаря і 
тренера (або викладача) в межах лікарського контролю, лікарсько-
педагогічного контролю та лікарсько-педагогічних спостережень. При 
цьому, для більш ефективної взаємодії  необхідно, щоб  фахівці в 
галузі фізичної культури та спорту мали достатній рівень медико-
біологічних знань, володіли найбільш поширеними і доступними 
методами клінічних і  параклінічних досліджень, методиками 
проведення функціональних проб, вміли оцінити отримані 
результати, глибоко розуміли рекомендації лікаря і на основі їх та 
власного досвіду були спроможні грамотно дозувати фізичні 
навантаження в залежності від мети тренування чи заняття з 
урахуванням індивідуальних особливостей тих,  хто тренується. 

Фахівець з фізичної культури та спорту  перед початком роботи з 
будь-яким контингентом, повинен у кожної особи, що буде 
виконувати фізичні вправи, визначити ті індивідуальні особливості 
організму, які необхідно враховувати  для оптимального дозування 
фізичного навантаження. Саме тому  фахівцю в даній галузі необхідно 
чітко розуміти та відокремлювати  між  собою основні поняття, які 
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характеризують вказані індивідуальні відмінності:  «фізичний 
розвиток», «фізичний стан організму», «фізична підготовленість», 
«функціональний стан організму», «функціональна підготовленість», 
«функціональні резерви», «роботоздатність», «працездатність» та ін.  
Окрім того, він повинен володіти сучасними методиками, методами 
дослідження та тестами для визначення характеристик різних сторін 
фізичного стану організму людини.        

Розкриття змісту наведених вище понять та інформація щодо 
клінічних і параклінічних методів дослідження різних функціональних 
систем організму, методик функціонального тестування, а також 
особливостей медичного (лікарського) контролю, лікарсько-
педагогічного контролю та лікарсько-педагогічних спостережень в 
фізичній культурі і спорті  представлено у відповідних розділах даного 
підручника. 
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Розділ 1. Медичні обстеження в фізичній 
культурі та спорті 

 
1.1. Особливості, мета і завдання медичного обстеження в 

фізичній культурі та спорті 
 

На сучасному етапі розвитку суспільства  необхідність 
проведення медичних обстежень осіб, які займаються фізичними 
вправами  визначена наступними факторами: 

1. Зміна вікової структури сучасного суспільства.                                                                         
2. Негативні показники динаміки захворюваності і смертності, 

пов'язані з патологією апарату кровообігу, які ведуть до передчасної 
старості та інвалідності. 

3. Зниження рухової активності − важливого стимулу життєвих 
процесів (гіподинамія). 

В зв’язку з цим, у наший країні створена система організації 
медичного забезпечення занять фізкультурою і спортом, яка 
передбачає проведення обов’язкових медичних обстежень при 
наступних видах фізичної діяльності: 

− заняттях оздоровчими формами фізичної культури, в тому 
числі при  заняттях лікувальною фізичною культурою (ЛФК);  

− заняттях  спортом; 
        − спортивних тренуваннях та змаганнях в професійному 
спорті та спорті вищих досягнень. 

В залежності від потреб контингенту, який обстежується 
(особи, що займаються фізичною культурою, чи спортсмени 
різного віку, статі, кваліфікації), умов організації та проведення 
тренувань або змагань і багатьох інших факторів, мета 
медичного обстеження в фізичній культурі та спорті може 
бути різною. 
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Найчастіше обстеження проводять з метою, відповідною 
однієї з тих, що наведені нижче:  

– оцінка стану здоров'я, рівня фізичного розвитку, статевого 
дозрівання (коли мова йде про дітей і підлітків), а також 
функціональних можливостей провідних систем організму для 
вирішення питання про допуск до занять фізичною культурою і 
спортом; 

– визначення функціонального стану,  адаптації до фізичних 
навантажень, виявлення симптомів передпатологічних станів; 

– оцінка стану здоров'я на момент обстеження з урахуванням 
можливих ускладнень після перенесених захворювань, якщо 
обстеження проводиться із цього приводу; 

– визначення змін функціонального стану провідних систем 
організму  безпосередньо в процесі тренування, відразу же після 
нього або в різні більш віддалені періоди; 

 – оцінка кумулятивних (сумарних) змін, що виникають в 
організмі спортсмена після закінчення кожного етапу річного 
тренувального циклу. 

       Основні завдання медичного обстеження: 
–   визначення і оцінка стану здоров'я і функціональних 

можливостей осіб, що займаються або тільки приступають до занять 
фізичною культурою, з метою їх оздоровлення, призначення ним 
оптимального рухового режиму, контролю його адекватності та 
ефективності; 

– виключення захворювань і патологічних станів, віднесених 
до загальноприйнятих протипоказань до занять фізичною культурою 
та спортом; 

– прогнозування стану здоров'я враховуючи особливості 
конституції, патологічну спадкову схильність, ступінь вірогідності 
прихованої патології, перенесені раніше захворювання, травми і тому 
подібне; 
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– визначення ступеня ризику розвитку захворювання 
(шляхом використання додаткових діагностичних процедур) за 
наявності у обстежуваних передпатологічних станів; 

–  систематичне спостереження за змінами у фізичному розвитку 
осіб, стані їх здоров'я і функціональними змінами, що відбуваються 
під впливом фізичних вправ, для забезпечення їх оздоровчої дії; 

–  виявлення передпатологічних станів і патологічних змін, що 
виникають при нераціональному використанні фізичних вправ; 

–  визначення резервів основних функціональних систем 
організму. 

При оцінці впливу фізичних навантажень на організм тих, хто 
займається фізичними вправами, необхідно враховувати, що 
тренувальний ефект може бути терміновим, відставленим і 
кумулятивним. 

Терміновий тренувальний ефект – зміни, що відбуваються в 
організмі безпосередньо під час виконання фізичних вправ і в 
найближчий період відпочинку. 

 Відставлений тренувальний ефект – зміни, які виникають в 
пізніх фазах відновлення (наприклад, на другий день після занять або 
через декілька днів). 

Кумулятивний тренувальний ефект – зміни в 
функціональному і психофізіологічному стані  організму, фізичній 
роботоздатності і тренованості,  що відбуваються впродовж 
тривалого періоду, в результаті підсумовування термінових і 
відставлених ефектів, як правило, в річному тренувальному циклі. 

До особливостей медичного обстеження в фізичній культурі та 
спорті, крім специфічності мети і завдань, слід віднести терміни його 
проведення (при виконанні фізичних вправ, в різні періоди 
відновлення,  на різних етапах річного тренувального циклу) та умови 
(не тільки в спеціалізованих лікувально-профілактичних установах, 
лікарсько-фізкультурних диспансерах і т.п., але і безпосередньо в 
місцях проведення тренувань і змагань), а також те, що воно 
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проводиться в межах лікарського  контролю, лікарсько-
педагогічного контролю або лікарсько-педагогічних спостережень. 

 
1.2. Лікарський контроль в спортивній медицині 

 
Медичне забезпечення фізичної культури та спорту передбачає                                                                                    

проведення лікарського контролю, лікарсько-педагогічного контролю 
та лікарсько-педагогічних спостережень, які є практичними розділами 
спортивної медицини і мають суттєві відмінності [98, 102]. Іноді поряд 
с терміном «лікарський контроль» використовують термін «медичний 
контроль»  ( МК) (Абрамов В.В., Смирнова О.Л., 2014), останній є 
більш узагальнюючим і передбачає участь у відповідних заходах і 
середнього медичного персоналу [102].  

Лікарський контроль є основним практичним розділом 
спортивної медицини, який вивчає у осіб, що займаються фізичною 
культурою та спортом, особливості та динаміку під впливом фізичних 
навантажень функціонального стану організму, фізичного розвитку і 
рівня здоров'я.  Він являє собою систему заходів, які спрямовано на 
забезпечення медичного обслуговування всіх контингентів 
населення, які займаються різними видами фізичних вправ [32,37,34].       

Мета лікарського контролю (ЛК) – медичне забезпечення 
раціонального використання засобів і методів фізичної культури для 
гармонійного розвитку людини, збереження і зміцнення її здоров'я, 
підвищення роботоздатності і продовження творчого довголіття. 

Завдання  лікарського  контролю : 
1. Контроль за організацією і здійсненням раціонального 

використання засобів фізичної культури для збереження і 
зміцнення здоров'я населення (в фізичному вихованні, 
оздоровчому та спортивному тренуванні, відновленні);                   

2. Проведення комплексного лікарського обстеження для визначення 
та оцінки фізичного розвитку, функціональних можливостей і стану 
здоров’я осіб, що займаються фізичною культурою та спортом. 
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3. Вирішення питань допуску до занять фізичною культурою, 
спортивних тренувань і змагань (в тому числі при хронічній 
патології  та  після перенесених гострих захворювань чи травм ).  

4. Визначення оптимального рухового режиму занять і тренувань   
осіб різного рівня фізичної підготовленості, статі, віку і конституції 
для забезпечення максимального оздоровчого ефекту і 
запобігання негативного впливу фізичних навантажень.  

5. Контроль за адекватністю фізичних навантажень в процесі 
оздоровчих та спортивних тренувань  і надання (за необхідності) 
рекомендацій щодо їх корекції, а також оцінка ефективності 
систематичних занять фізичними вправами.  

6. Проведення спортивного (професійного) відбору, вивчення 
захворюваності й травматизму ( які пов'язані з нераціональними 
заняттями спортом), відновлення спортивної роботоздатності та ін.                                                                                                                            

7. Створення найбільш раціональних гігієнічних умов для занять 
фізичними вправами і здійснення системи заходів, спрямованих на 
усунення чинників, що  несприятливо діють на людину в процесі 
занять фізичною культурою і спортом. 

     Лікарському контролю підлягають такі  контингенти 
населення:  

▪ особи, що займаються фізичною культурою (на заняттях з      
фізичного виховання) за державними програмами в навчальних 
закладах;  

▪ спортсмени:  
- члени спортивних колективів (спортивних секцій, збірних команд і 
т.п.); 
- учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл  (ДЮСШ), шкіл вищої 
спортивної майстерності  (ШВСМ), училищ олімпійського резерву та 
фізичної культури; 
- спортсмени-першорозрядники, кандидати в майстри спорту, 
майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу, провідні 
спортсмени, ветерани спорту;  
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▪ особи, що займаються оздоровчою фізичною культурою в       
групах здоров'я (в т.ч. особи середнього і похилого віку); 

▪ особи, що займаються лікувальною фізичною культурою; 
         ▪ інваліди (включаючи дітей з фізичними і розумовими  
вадами), для яких фізична культура і спорт  є складовою 
частиною їх дозвілля, фізичної реабілітації та соціально-трудової 
адаптації.  
 

                       Порядок лікарських обстежень 
В  лікарському контролі існує суворо регламентований  порядок 

медичних  обстежень осіб,  які займаються різними видами фізичних 
вправ:     
1. Особи, що займаються фізичною культурою  за державними  
програмами з фізичного виховання (учні загальноосвітніх, 
середніх спеціальних та професійних навчально-виховних 
закладів, студенти вищих навчальних закладів та ін.)  проходять 
поглиблені медичні обстеження 1 раз на рік в лікувально-
профілактичних закладах за територіальним принципом або у 
лікарів, які обслуговують зазначені навчальні заклади (згідно 
графіку). В залежності від  стану здоров’я, функціональних 
можливостей організму та рівня фізичного розвитку їх 
розподіляють на медичні групи:  основну, підготовчу  та 
спеціальну (або групу ЛФК). Остання група  потребує додаткових 
поточних лікарських обстежень не рідше 1 разу на півроку (або 
на квартал).   
2. Особи середнього та похилого віку, які займаються 
оздоровчою фізичною культурою, проходять медичне 
обстеження в поліклініках за місцем проживання або роботи не 
менш ніж 1 раз на півроку ( на початку занять – 1 раз на квартал). 
За станом здоров’я їх також доцільно ділити на три медичні 
групи. 
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3.  Особи, які займаються у спортивних секціях, групах здоров’я, 
оздоровчих чи спортивних клубах, фітнес-центрах та ін., 
проходять медичні обстеження не рідше 1-2 разів на рік в 
лікувально-профілактичних закладах за територіальним 
принципом або у лікарів спортивної медицини лікарсько-
фізкультурних диспансерів (центрів спортивної медицини). На 
основі отриманих даних вирішується питання  допуску до занять в 
спортивних секціях або  до кондиційних тренувань з визначенням 
адекватного навантаження ( певного рухового режиму).  
4. Провідні спортсмени областей, міст, районів, збірних команд, 
спортсмени-першорозрядники, кандидати в майстри спорту, 
майстри спорту, учні  ДЮСШ, училищ олімпійського резерву, 
ШВСМ, студенти інститутів фізичної культури, спортсмени-
інваліди та ветерани спорту, а також спортсмени, що мають 
відхилення в стані здоров’я і потребують систематичного 
кваліфікованого лікарського спостереження і допомоги, 
підлягають обстеженню в лікарсько-фізкультурних диспансерах, 
центрах спортивної медицини та лікувальної  фізичної  культури 
(ЛФК). Поглиблені медичні обстеження (диспансеризація) даних 
контингентів проводяться не менш ніж 1 раз на рік; поточні 
медичні огляди – не рідше 3-4 раз на рік.  

Особам, які обрали шлях спортивного вдосконалення, 
спортивний лікар надає індивідуальний допуск  до тренувань з 
рекомендаціями щодо виду спорту та   визначеного рухового 
режиму. 

Установи, які здійснюють медичне забезпечення в 
фізичній культурі та спорті:  

- в оздоровчій фізичній культурі, в спорті та при фізичній 
реабілітації це  переважно лікувально-профілактичні установи за 
місцем проживання, праці чи навчання; 

-  в спорті вищих досягнень (в тому числі в спорті інвалідів: 
паралімпійському, дефлімпійському, спеціальних олімпіад), - 
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спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади: лікарсько-
фізкультурні диспансери, центри ЛФК і спортивної медицини та 
під їх організаційно-методичним керівництвом деякі лікувально-
профілактичні заклади охорони здоров'я, в яких  крім 
обстеження кваліфікованих спортсменів, проводять їх 
реабілітацію й оздоровлення.  

Головними формами лікарського контролю за особами, 
які займаються фізичною культурою, та спортсменами є: 

- комплексне поглиблене обстеження (щорічно для 
спортсменів); 

- лікарсько-педагогічний контроль; 
- лікарсько-педагогічні спостереження під час спортивних і 

фізкультурно-оздоровчих тренувань; 
- медичне забезпечення спортивних зборів, змагань і 

спортивно-масових заходів.      
 Основу лікарського  контролю складає комплексне 

(поглиблине) лікарське обстеження осіб, які починають 
займатися різними видами фізичних вправ або  продовжують 
тренуватися. Воно проводиться за уніфікованою методикою, що 
дозволяє  дослідити і визначити стан здоров’я та на основі 
отриманих даних вирішити такі завдання: 

-  можливість допуску до занять фізичними вправами;  
-  вибір  виду вправ, що найбільш відповідає індивідуальним      
   морфо-функціональним особливостям організму;  
- визначення оптимальної дози фізичного навантаження. 
 
 Комплексне лікарське обстеження містить : 
■ Збір анамнезу (загального і спортивного). 
■ Загальний лікарський огляд органів і систем. 

        ■ Лабораторні (аналізи крові та сечі), інструментальні (ЕКГ, 
флюорографія) та інші додаткові (за необхідності) методи 
обстеження. 
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 ■ Огляд вузьких спеціалістів:  
- лікар із спортивної  медицини, 
- терапевт (для дітей та підлітків – педіатр), 
- лікар функціональної діагностики, 
- хірург-травматолог, 
- невропатолог, 
- оториноларинголог, 
- офтальмолог, 
- стоматолог, 
- дерматолог, 
- гінеколог або уролог (в  залежності від статі того, хто     
   обстежується).   

     Також можуть бути призначені  консультації лікарів іншого 
профілю, якщо в цьому є потреба.  
          ■ Визначення рівня фізичного розвитку.  
        ■ Визначення функціональних можливостей організму.   
         ■ Оцінку стану здоров’я.  
         ■ Визначення фізичної роботоздатності.  
         ■ Лікарський висновок, в якому наведені рекомендації      
            лікаря  на певний період тренувань. 
          
     Оцінка стану здоров'я обстежених здійснюється згідно наступним 
градаціям: 

• здоровий; 
• практично здоровий (з відхиленнями в стані здоров'я або 

захворюваннями, які добре компенсовані, поза загостренням і не 
обмежують виконання тренувальної роботи в повному обсязі); 

• має захворювання, що вимагають лікування і тренувальний 
процес; 

• має захворювання, що вимагають усунення (короткочасного 
або тривалого) від занять спортом.  
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       Рекомендації лікаря в оздоровчому тренуванні повинні вказувати 
режим рухової активності, дози фізичних навантажень та інших 
оздоровчо-профілактичних або реабілітаційних заходів. 
       Вирішення питання допуску до занять спортом необхідно 
проводити на основі ретельної оцінки стану здоров'я спортсмена 
(лікар повинен виключити наявність  захворювань і патологічних 
станів, віднесених до  протипоказань  до занять спортом; визначити 
ступінь ризику та прогнозувати стан здоров'я з врахуванням 
особливостей конституції, патологічної спадкової схильності, ступіню 
вірогідності прихованої патології, перенесених раніше захворювань і 
травм і т. п.). 

Види  лікарських обстежень 
 В залежності від поставлених завдань комплексні лікарські 

обстеження розподіляють на: 
- первинні, 
- повторні, 
- додаткові.   
Первинне лікарське обстеження здійснюють перед початком 

занять будь-яким видом фізичних вправ, крім того, в спортсменів 
воно  ще проводиться на початку кожного спортивного сезону.  

Мета первинного обстеження  – вирішення питання  допуску 
до занять конкретним видом фізичних вправ та визначення дози 
фізичних навантажень. Для цього проводиться поглиблена оцінка 
морфо-функціональних особливостей, стану здоров’я та резервних 
можливостей організму, а також толерантності до фізичних 
навантажень.  

Отримані завдяки первинному лікарському обстеженню 
показники допомагають вирішити  такі завдання: 

- може чи ні дана особа починати (або продовжувати) займатись    
  тим або іншим видом спорту, 
- який вид спорту для неї є більш  сприятливий, 
- при заняттях оздоровчою фізичною культурою визначити  яка  
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  медична група відповідає стану її здоров’я, 
- при виявленні більш суттєвих змін у стані здоров’я -  

рекомендувати заняття лікувальною фізичною культурою.  
Повторні  лікарські обстеження проводять залежно від стану 

здоров’я  та спортивної кваліфікації (у спортсменів) в середньому від 
2 до 4 разів на рік.                                                                                                                                    

Мета повторних обстежень  - визначити  який вплив 
здійснили систематичні заняття фізичними вправами на організм для 
внесення (за необхідності) відповідних корективів в процес 
оздоровчих чи спортивних тренувань.                                                                                            

Завдання, які дозволяють вирішувати  повторні обстеження :  
- визначення адекватності фізичних навантажень 

функціональним можливостям та стану організму тих, хто тренується; 
- оцінка оздоровчої дії  систематичних тренувань; 
- надання ( при необхідності)  відповідних рекомендацій 

щодо корекції тренувального процесу (змін у руховому режимі, 
переводу з однієї медичної групи в іншу тощо).    

Додаткові лікарські обстеження проводять :  
- після тривалих перерв у тренуваннях; 
- у зв’язку з обставинами, які можуть негативно вплинути на стан 

здоров’я  або  роботоздатність (перенесена травма, захворювання, 
підозра на перетренування та таке інше); 

- у окремих видах спорту, які потребують додаткових оглядів        
спортсменів перед кожним змаганням (марафонський біг, бокс,        
боротьба та ін.). 

Завдання і застосовані при цьому методи дослідження 
визначаються лікарем в залежності від  конкретних умов. 

В спорті медичне забезпечення тренувального процесу, окрім 
перелічених      вище      видів      лікарських     обстежень,   передбачає 
проведення  трьох видів лікарського  контролю: 

- оперативного,  
- поточного,  
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- етапного.  
Оперативний лікарський контроль, включаючи лікарсько-

педагогічні спостереження, проводять безпосередньо під час 
тренування або в перші 2 години після нього з метою оцінки 
термінових змін і визначення адекватності дозування фізичних 
навантажень функціональним можливостям організму та їх 
відповідності педагогічним завданням.                                                                    

Поточний  лікарський контроль проводять  через 24 години та 
пізніше після фізичних навантажень для визначення  ступеня 
стомлення  та прояву віддалених змін у функціональному стані 
основних фізіологічних систем організму та оцінки ефективності 
процесів відновлення.  

Етапний  лікарський контроль  проводять після певного етапу 
тренування (мікро-, мезо- чи макроциклу)  для визначення динаміки 
тренованості  та кумулятивного тренувального ефекту (тобто  змін, що 
виникають і підсумовуються в організмі впродовж тривалого періоду 
занять фізичними вправами), а також для виявлення ознак фізичного 
перенапруження та  при необхідності корекції  тренувального 
процесу. 
 

1.3. Лікарсько-педагогічний контроль в медичному 
забезпеченні фізкультурно-оздоровчих і спортивних 

тренувань та змагань 
 
Медичне забезпечення як оздоровчих, так і спортивних 

тренувань не може бути достатньо ефективним якщо не буде 
спільної, узгодженої між собою роботи лікаря та тренера, 
спрямованої на покращення управління цим процесом на основі 
визначення ступеня відповідності обраних засобів і методів 
педагогічної дії фізіологічним можливостям та індивідуальним 
особливостям організму тих, хто тренується, стану їх здоров’я, віку, 
статі, рівню фізичного розвитку та фізичної підготовленості, а також 
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відповідним гігієнічним нормам. Те, що найголовнішим у роботі як 
лікаря, так і тренера та викладача фізичного виховання є до-
сягнення максимального оздоровчого ефекту навчально-
тренувальних занять, обґрунтовує важливість їх сумісної 
діяльності. Необхідність таких спільних спостережень і досліджень 
пов'язана ще з тим, що явища неповного відновлення після 
тренувань, розвиток перевтоми далеко не завжди позначаються 
відразу на самопочутті та роботоздатності спортсмена або особи, яка 
займається фізичною культурою. Це не дозволяє тренерові чи 
викладачеві при необхідності своєчасно внести до тренувального 
процесу відповідні корективи, у зв'язку з чим подальше тренування 
не тільки не дає бажаного результату, але і у ряді випадків веде до 
виникнення предпатологічних станів або захворювання. 

Така спільна робота лікаря та тренера (викладача) носить назву 
«лікарсько-педагогічний контроль»  [57, 98, 102].  
         Лікарсько-педагогічний контроль (ЛПК) – це контроль, який 
проводиться  безпосередньо під час спортивних, оздоровчих або 
відновних тренувань і завдяки поєднанню лікарського 
обстеження  з педагогікою та психологією тренувального процесу 
дозволяє лікарю найбільш  достовірно   оцінювати вплив 
педагогічних  засобів і методів, що використовуються, на 
організм тих, хто займається фізичними вправами.   

Мета лікарсько-педагогічного контролю – оцінка впливу 
на організм  фізичних навантажень, які застосовуються при 
спортивному, оздоровчому або відновному тренуванні, для 
подальшого удосконалення  тренувального процесу  та його 
корекції (у випадках  виявлення недоліків) для отримання 
максимального тренувального чи оздоровчого ефекту. 

Завдання лікарсько-педагогічного контролю: 
1. Оцінка умов, організації та методики проведення   

оздоровчих, відновних  та спортивних тренувань чи змагань, 
а також з медичних позицій перевірка якості роботи тренера, 
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викладача з фізичного виховання, фізичного реабілітолога   
або  інструктора з лікувальної фізичної  культури. 

2. Уточнення даних щодо функціональних можливостей і стану 
здоров’я осіб, які тренуються, що були отримані при 
комплексному медичному обстеженні. 

3. Визначення впливу фізичних навантажень, які 
використовуються в процесі занять, на організм та оцінка їх 
адекватності (відповідності віку, статі, рівню фізичної 
підготовленості та  можливостям провідних функціональних 
систем ). 

4. Визначення спеціальної роботоздатності і тренованості (у 
спортсменів). 

5. Корекція та вдосконалення тренувального процесу. 
     

Основні форми організації лікарсько-педагогічного контролю:  
- складання та корегування (на підставі результатів ЛПК) 

перспективних, річних і поточних планів роботи для 
конкретного контингенту осіб, які тренуються; 

- спільне визначення термінів, форм і методів досліджень на 
основі зіставлення даних лікарського і педагогічного 
контролю; 

- проведення спільних досліджень  та спостережень для 
визначення  адекватності застосованого навантаження 
функціональним можливостям організму, характеру 
відновних процесів, роботоздатності та тренованості; 

-  спільне обговорення  результатів кожного лікарського 
обстеження для оперативного корегування  тренувального 
процесу (за необхідністю). 

Методи лікарсько-педагогічного контролю 

 Методи дослідження, які можуть бути використані під час 
проведення ЛПК, розподіляють на три групи: прості, 
інструментальні та складні.  
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Прості методи ЛПК не вимагають устаткування великої 
вартості, а також спеціально підготовленого для їх проведення 
персоналу. Це  - збір анамнезу, візуальне виявлення зовнішніх 
проявів стомлення, визначення частоти серцевих скорочень (ЧСС) і 
артеріального тиску (АТ),  частоти дихання (ЧД) та життєвої ємності 
легенів (ЖЄЛ), вимірювання довжини та  маси тіла, сили м’язів 
(динамометрія),  проведення простих функціональних  проб (із 
затримкою дихання, з  різними фізичними навантаженнями, із 
зміною положення тіла,  надимання та т. ін.), рефлексометрії ( за 
показниками дослідження максимальної частоти рухів), 
хронометражу та визначення щільності заняття, а також графічне 
зображення та оцінка фізіологічної кривої заняття. 

Серед інструментальних методів при ЛПК часто застосовують  
електрокардіографію,  ехокардіографію,  кардиоінтервалографію, 
полікардіографію, реографію, спірографію, пневмотахометрію, 
електроенцефалографію, електроміографію, міотонометрію, 
хронаксиметрію та ін.  

До складних відносять методи ЛПК, в яких використовують 
телеметричну або радіотелеметричну реєстрацію ЧСС, ЧД та інших 
параметрів функціональної діяльності провідних систем організму, 
проведення біохімічних  досліджень крові та сечі, біопсії м’язів та ін.         

При проведенні ЛПК методи підбирають виходячи із задач 
дослідження та  обраної  форми  його організації . 

У спорті вищих досягнень під час ЛПК найчастіше перевагу 
віддають складним та інструментальним методам діагностики. Це 
пов'язано з тим, що перебіг захворювань і зміни функціонального 
стану організму спортсмена,  у відмінності від осіб, які не займаються 
спортом, мають прихований характер, а деякі передпатологічні стани 
не завжди виражаються в незадовільному самопочутті. Вони можуть 
бути виявлені тільки за допомогою спеціальних інформативних 
методів дослідження.  
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Крім того, набір необхідних методів дослідження залежить від 
виду спорту. Наприклад, в циклічних видах спорту основну увагу 
звертають на вивчення функціонального стану серцево-судинної та 
респираторної систем, метаболізм тканин (стан обміну речовин); для 
швидкісно-силових видів спорту особливе значення має вивчення 
стану центральної нервової системи (ЦНС) і нервово-м'язового 
апарату, сили, зорового аналізатора; для складно-координаційних – 
вивчення ЦНС, вегетативної нервової системи, нервово-м'язового 
аналізатора та ін. 

 
1.4. Лікарсько-педагогічні спостереження в процесі занять  

фізичною культурою та спортом 
 

Важливою складовою ЛПК є лікарсько-педагогічні 
спостереження. Лікарсько-педагогічними спостереженнями (ЛПС) 

називають дослідження, які проводяться сумісно лікарем і тренером 
(або викладачем фізичного виховання) безпосередньо в умовах 
тренувань (або занять фізкультурою) та змагань, з метою оцінки 
впливу на організм застосованих фізичних навантажень. 

ЛПС можуть бути індивідуальними, тобто спостереження  
особисто за конкретним спортсменом чи особою, яка займається 
фізичною культурою, та груповими – спостереження за групою 
спортсменів або осіб, які займаються тими або іншими видами 
фізичних вправ.  

Основні завдання ЛПС  [57]: 
- оцінка умов, організації та проведення тренувань і змагань;  
- виявлення впливу тренувальних і змагальних навантажень на   
  організм тих, хто займається різними видами фізичних вправ; 
- уточнення даних, які було отримано підчас лабораторних  
   досліджень; 
-  визначення спеціальної роботоздатності та тренованості; 
- регулювання та вдосконалення процесу тренування. 
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Отже, виходячи з першого завдання  ЛПС, потрібно оцінити 
ступінь відповідності процесу тренувальних занять прийнятим 
гігієнічним і фізіологічним нормам та визначити відповідність місця 
тренування (змагань) гігієнічним нормам і санітарним вимогам 
(освітлення, вентиляція, температура повітря, вологість і т. ін.); 
охарактеризувати  стан снарядів (у спортивній гімнастиці), покриття 
бігової доріжки і спортивного залу, температуру води і концентрацію 
хлору в басейні та ін.; з’ясувати відповідність одягу і взуття тих, хто 
займається, існуючим вимогам. Необхідно також  перевірити 
дотримання правил техніки безпеки під час занять фізичними 
вправами (наявність правильної страховки, можливість забезпечення 
першою медичною допомогою та ін.).                                                                                                                                                                                                                      

При оцінці організації та проведення тренувань і змагань слід 
брати до уваги, що в плані багаторічної підготовки спортсменів 
виділяють такі періоди: 

- етап базової підготовки  –  перші 1-2 роки (метою його є 
підвищення загальної фізичної підготовленості); 

-  етап спеціальної  підготовки – 3-4 роки; 
-  етап підвищення спортивної майстерності. 
В залежності від етапу підготовки спортсмен виконує різні за 

обсягом, інтенсивністю та якістю навантаження. Щорічний план 
підготовки також розподіляється на макро- та  мікроцикли, що в свою 
чергу, відповідно складаються з кількамісячних, місячних і тижневих 
періодів. Оцінити план конкретного тренування, протягом якого 
проводиться ЛПС, неможливо без врахування етапу та циклу, на яких 
знаходиться спортсмен.     

 Необхідно  проконтролювати режим відпочинку, наскільки 
тренування поєднуються з навчанням чи роботою та на інші фактори, 
що можуть  вплинути на стан організму.  

Для вирішення другого завдання  лікар зобов’язаний  виявити 
вплив зростаючих тренувальних навантажень на організм,  рівень 
адаптації до них і ступінь відновлення тих, хто тренується.  
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         В залежності від завдань конкретного ЛПС потрібно оцінити 
терміновий, відставлений чи кумулятивний тренувальні ефекти та 
сприяти індивідуалізації навчально-тренувальних занять. 

ЛПС  дозволяють визначити інтенсивність навантаження за 
загальними ознаками стомлення, зовнішні прояви яких розподіляють 
на три ступеня, що надані в таблиці 1.1 [57, 102].  

Зокрема, дуже важливим є виявлення так званих «гострих 
зрушень» - змін в функціональному стані  органів і систем , які 
виникають внаслідок фізичних навантажень після тренувань або 
змагань. Для встановлення таких змін реєструють функціональні 
показники системи кровообігу, апарата зовнішнього дихання, 
нервово-м’язової  системи та органів почуття. При цьому,  найчастіше 
використовують прості показники, що швидко визначаються та є 
досить інформативними: ЧСС, АТ, ЧД, ЖЄЛ, електрокардіографія (ЕКГ),  
динамометрія тощо (табл. 1.2). Окрім того, при ЛПС оцінюють 
динамічні зміни в стані здоров’я під впливом фізичних навантажень,  
виявляють передпатологічні стани та наявність прихованої патології, 
уточнюють вибір медичної групи та ін.     

Безпосереднє спостереження за особами,  які тренуються, 
протягом навчально-тренувального заняття (НТЗ)  надає можливість 
виявити їх зацікавленість змістом тренування та охарактеризувати 
його складність (спираючись на якість засвоєння матеріалу), а також 
оцінити правильність вирішення тренером педагогічних завдань та 
його кваліфікованість. 

Для вирішення третього завдання  дані, що були  отримані при 
обстеженні в лабораторних умовах потрібно  зіставити з тими,  які 
реєструвалися безпосередньо на тренуваннях чи змаганнях, тобто в 
умовах специфічних для кожного виду спорту (чи виду оздоровчих 
тренувань), при виконанні спеціальних, характерних для даного виду 
діяльності фізичних вправ. При   аналізі  такого   зіставлення пріоритет   
щодо оцінки функціонального стану органів, систем і всього організму 
в цілому  безумовно належить даним, що одержані під час НТЗ або 
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змагань, бо вони дозволяють більш вірогідно оцінити функціональні 
можливості та здібності організму. 

Таблиця 1.1 
Зовнішні ознаки стомлення 

Ознаки 
стом-
лення 

Рівень втоми 

незначний значний (середній) різкий (високий) 

Колір 
шкіри 

Незначне 
по черво-
ніння 

Значне 
почервоніння 
шкіри обличчя 

Різке почервоніння (багровий 
колір) або різка блідість 
обличчя, синюшність носо-
губного трикутника 

Пітли-
вість 

Невелика Велика у верхній 
частині тіла 

Різко виражена на всій 
поверхні тіла, інколи  з 
«виступанням» солі 

Дихан-
ня 

Почащене, 
ритмічне  

Дуже почащене Різко почащене, поверхневе, з 
окремими глибокими 
вдихами, дихання ротом, 
задишка, безладне дихання 

Коор-
динація 
рухів 

Бадьора 
хода 

Неврівноважена, 
невпевнена хода, 
спотикання, 
похитування тіла 

Різке похитування тіла, 
некоординовані рухи, 
тремтіння кінцівок, вимушена 
поза з опорою або падіння 

Увага Безпомил-
кове вико-
нувавння 
вказівок 

Неточність 
виконання команд 

Загальмоване виконування 
команд, виконуються тільки 
голосні команди 

Мова Чітка Утруднена Дуже утруднена чи взагалі 
неможлива 

Міміка Звичайна Напружений вираз 
обличчя 

Вираз страждання на обличчі 

Само-
почуття 

Скарг 
немає 

Скарги на втому, 
біль у м’язах, 
серцебиття, 
задишку, шум у 
вухах тощо 

Скарги на сильну втому, біль в 
ногах, серцебиття, задишку, 
головний біль, головокружін-
ня, запаморочення, біль в 
правій підреберній ділянці, 
нудоту, інколи гикавку, 
блювання. 
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Таблиця 1.2 
Ознаки  різних ступенів «гострих зрушень» в організмі 

після фізичних навантажень 
 

Показники 
Ступінь «гострих зрушень» 

Невеликі Середні Великі 
       ЧСС Незначні 

зміни 
Підвищення до  
 160-180 уд./хв 

Підвищення до  
 180-200 уд./хв  і більше 

 
        АТ 

Незначні 
зміни 

Підвищення 
систолічного 
(до 180 мм 
рт.ст.) та 
зниження 
діастолічного 
(нормотонічна 
реакція) тиску 

Відсутність значних змін як 
систолічного, так і 
діастолічного (гіпотонічна 
реакція) артеріального тиску; 
в випадках, коли систолічний 
тиск після навантаження не 
підвищується,   
в відновлюваному періоді 
може відбуватися його 
зниження нижче вихідних  
даних 

       ЖЄЛ Незначні 
зміни 

Зменшення на  
  100-200 мл 

Зменшення на  300-500 мл  

Станова 
сила 

Незначні 
зміни 

Зниження на 
 5- 10 кг 

Зниження на 
Більш ніж на 20 кг  

Сила кистей      
         рук 

Незначні 
зміни 

Зниження на 
 2- 3 кг 

Зниження на 
 2- 6 кг  

Відновлен-
ня всіх 

показників 

Відбува-
ється 
швидко 

В перші  3-5 хв 
відбувається 
швидко, однак 
в подальшому 
уповільнюється 

Відновлення дуже 
уповільнюється 

                                                                                                                                     
Для визначення спеціальної роботоздатності та тренованості   
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(вирішення четвертого завдання ЛПС) існує багато методів. 
Найбільш поширені з них висвітлені нижче в підрозділі 4.7. 

Корекція та вдосконалення процесу тренувань з врахуванням 
основних медичних аспектів (п’яте завдання) здійснюється на основі 
ретельного аналізу всіх результатів, що були отримані при попередніх 
ЛПС протягом оздоровчих або спортивних НТЗ. 

Сучасна система підготовки спортсменів, організація 
тренувального процесу і управління їм вимагають від тренера і 
викладача глибоких і різносторонніх знань. Однак тільки злагоджена, 
спільна діяльність спортивного лікаря, тренера та спортивного 
психолога надасть можливість результативно регулювати і 
вдосконалювати тренувальний процес, оскільки для цього потрібно 
зіставити між собою та поєднати всі лікарські, педагогічні й 
психологічні відомості про спортсмена.  Регулювання та 
удосконалення тренувального процесу в спорті повинно бути 
спрямовано на підвищення спортивного результату без шкоди для 
здоров’я, а навпаки,  на підставі його збереження та зміцнення.  

  
Форми лікарсько-педагогічного контролю та лікарсько-

педагогічних спостережень 
В зв’язку з тим, що ЛПК та ЛПС  проводяться в межах лікарського 

контролю,  форми їх  організації мають суттєві відмінності в 
залежності від виду ЛК. 

В процесі оперативного лікарського контролю використовують 
такі форми організації ЛПК і ЛПС: 

а) дослідження безпосередньо на тренувальному занятті  -  
протягом всього заняття чи після окремих вправ, або після різних його 
частин; 

б) дослідження  до тренувального заняття та через  20 - 30 хв 
після нього (у стані спокою або з використанням додаткового 
навантаження); 

в) дослідження в день тренування уранці та увечері. 
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Дослідження безпосередньо  на тренувальному занятті  
дозволяють оцінити правильність його побудови, щільність, 
раціональність інтервалів відпочинку, варіантів поєднання та 
послідовність навантажень, інтенсивність виконання вправ тощо. Між 
тим, слід враховувати, що ЛПС, які проводяться протягом всього 
заняття,  є дуже трудомісткими  та  заважають тренувальному 
процесу, бо відривають спортсмена від виконання вправ і інколи 
збільшують час відпочинку. Використання  телеметричної апаратури 
частково  нівелює перелічені недоліки та дозволяє проводити 
дослідження безперервно. Все ж таки, враховуючи  складнощі в 
роботі,  до даної форми ЛПС  звертаються  тільки  тоді, коли  вона  
вкрай  необхідна. 

Порівняння  показників функціонального стану організму 
спортсмена до НТЗ та через 10 - 20 хв після нього дозволяє оцінити 
зміни, які відбулися під впливом фізичного навантаження, його 
адекватність, а також ступінь тренованості. 

До формі ЛПС, яка передбачає дослідження двічі на день (уранці 
та увечері),  звертаються,  коли протягом дня проводять 2-3 
тренування. Вона дозволяє визначити, який вплив на організм 
спортсмена здійснює навантаження одного тренувального дня. 

При поточному лікарському контролі застосовують такі форми 
організації ЛПК і ЛПС: 

а) щоденно вранці в  умовах тренувального збору або перед 
тренувальним заняттям; 

б) увечері  протягом  кількох днів; 
в) на початку чи наприкінці одного або  двох  мікроциклів 

(уранці чи перед тренуванням); 
г) у наступний після тренування день (уранці чи перед 

тренуванням), тобто  через 18 - 20 годин після першого тренування,  а 
за необхідності також у наступні 1 - 2 дні (у той же час, що і попередні 
дослідження). 
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Такі форми організації досліджень дозволяють виявити  
тренувальний ефект в більш пізніх фазах відновлення, тобто 
відставлений тренувальний ефект. 

Щоденні дослідження (уранці чи перед тренуванням, або уранці 
та увечері)  використовують при плануванні навантажень в 
мікроциклі, виборі днів для найбільш напружених тренувань та для 
визначення ступеня відновлення організму після тренувань.   

В тих випадках, коли потрібно оцінити ступінь відновлення 
перед черговим тренувальним днем, проводять дослідження вранці 
чи безпосередньо  перед тренуванням. 

Форми організації  ЛПК і ЛПС в етапному лікарському  контролі  
передбачають проведення досліджень після кожного етапу річного 
тренувального циклу. При цьому вивчення кумулятивного 
тренувального ефекту за визначений період  дозволяє: 

- оцінити ступінь вирішення завдань, які було поставлено на 
даний період тренувань; 

- визначити функціональну готовність спортсмена та її зміни 
в динаміці; 

- внести корективи щодо удосконалення тренувального 
процесу; 

- індивідуалізувати підходи до побудови НТЗ. 
Дослідження  слід  здійснювати після дня відпочинку, уранці, 

через 1,5 - 2 години після легкого сніданку. В цей день спортсмену 
забороняється навіть робити  ранкову зарядку. Також  потрібно, щоб 
при повторюванні етапних досліджень не було суттєвої різниці в НТЗ 
перед днем відпочинку. 

Бажано залучати до таких  ЛПС спортивного  психолога, при 
цьому завдання, які вирішує лікар,  тренер і психолог будуть різними. 

Завдання лікаря при ЛПС в процесі етапних досліджень 
спортсменів – оцінити зміни функціонального стану окремих систем 
організму, які мають найбільше значення для досягнення високих 
спортивних результатів у визначеному виді спорту (що відбиває 
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функціональну готовність організму до специфічних фізичних  
навантажень), а також загальну роботоздатність.           

Завдання  психолога – оцінити психоемоційний стан та  
психологічну готовність спортсмена (на основі вивчення відповідних 
сторін тренованості).      

Завдання  тренера – прийняти  загальне  рішення щодо  рівня 
тренованості (функціональної готовності) спортсмена. 

 При проведенні ЛПС неможна нехтувати результатами 
самоконтролю тих, хто тренується, тому що ці дані несуть важливу 
інформацію про функціональний стан організму і разом з 
результатами медичних досліджень допомагають оцінити 
ефективність побудови тренувань в  мікроциклі, а також своєчасно 
виявити симптоми перетренованості. Тому кожен спортсмен   
повинен ретельно (у вільній формі) вести щоденник самоконтролю, а 
лікар і тренер забов’язані періодично знайомитися з  його змістом. 

У щоденнику самоконтролю  відмічають як суб’єктивні дані (стан 
самопочуття, сну, апетиту, роботоздатності та бажання тренуватися), 
так і об’єктивні (ЧСС в спокої,  величину АТ,  ЧД, ЖЄЛ, масу тіла, 
показники кистьової  динамометрії). Рекомендується додатково 
надавати такі відомості: відхилення в стані здоров’я, порушення 
режиму, неприємні або больові відчуття. Спортсменки повинні також 
характеризувати  перебіг менструального циклу (регулярність, 
тривалість тощо). 

 
1.5. Щільність та фізіологічна крива  тренувальних занять 

 
Перевірка правильності методики проведення заняття під час 

ЛПС  передбачає наявність всіх  його  частин, раціональність 
чергування фізичних вправ і активного  відпочинку тощо. Усі види НТЗ 
складаються з 4 частин: ввідної, підготовчої, основної та заключної. 
Для загальної характеристики правильності розподілу фізичних 
навантажень протягом всього НТЗ та в кожній з його частин при ЛПС 
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використовують визначення щільності заняття за допомогою 
хронометражу та оцінку фізіологічної кривої заняття за даними  
графічного зображення динаміки змін окремих функціональних 
показників.    

Щільність тренувального заняття – це показник, який 
характеризує насиченість заняття активною фізичною роботою і 
виражається в відсотках відношення часу, що  було витрачено на 
виконання фізичних вправ в різних частинах заняття, до загального 
часу тренування.       

Для визначення щільності заняття лікар установлює 
спостереження за 2-3 особами з групи, що тренується, і  проводить  
хронометраж часу ( за допомогою секундоміру), який було витрачено 
на  перевірку присутніх, пояснення викладача, виконання фізичних 
вправ, перехід до снарядів, очікування своєї черги, відпочинок  та ін.  
Також він визначає тривалість кожної частини та загальний час  
заняття. 

Щільність заняття розподіляють на моторну і загальну.    
Моторна щільність заняття – це виражене у відсотках 

відношення часу, який було витрачено виключно на виконання 
фізичних вправ, до загального часу тренування.  

При раціональній організації НТЗ моторна щільність в 
середньому дорівнює 60-70%. Відомо, що її підвищення (за рахунок 
скорочення простою, заміни пасивного відпочинку активним, 
використання принципу переключення з однієї роботи на іншу), 
збільшує фізіологічний вплив тренувальних навантажень на організм.  

Однак не слід значно підвищувати моторну щільність при 
насиченості основної частини заняття інтенсивними, складно-
координаційними вправами, що потребують значних фізичних витрат  
(гімнастичні комбінації, вправи зі штангою та ін.), бо після їх 
виконання потрібен більш тривалий та повноцінний відпочинок. Саме 
тому, щільність тренування гімнастів та штангістів  значно менша (біля 
30%),  ніж у представників циклічних видів спорту. Наприклад, у 
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марафонців або велосипедистів моторна щільність  може 
дорівнювати та навіть перевищувати 90%. 

Разом з тим, моторна щільність ніколи не повинна досягати 
100%, бо це може призвести до перенавантаження і негативно 
відбитися на стані здоров’я, тренувальному ефекті  та спортивних 
результатах. 

Загальна щільність заняття – це виражене у відсотках 
відношення раціональних, педагогічно виправданих  витрат часу до 
загальної тривалості заняття. 

Загальна щільність складається з моторної щільності та часу, 
який було витрачено  на пояснювання і показ тренером фізичних 
вправ, різні організаційні питання тощо. Її підвищення до 100% є 
бажаним, бо воно свідчить, що тренер (або викладач)  протягом 
заняття постійно наглядав за тими, хто тренується. 

Фізіологічна крива заняття є графічним зображенням змін 
фізіологічних показників (ЧСС, ЧД, АТ та ін.) протягом  всього 
тренувального заняття в цілому та його окремих частин, що дозволяє 
оцінити раціональність розподілу навантаження та його адекватність 
функціональним можливостям організму. 

Вона наочно характеризує рівень напруження функціональних 
систем організму, як протягом кожної частини заняття, так і всього 
тренування. При правильному розподілі фізичного навантаження   
фізіологічна крива виглядає як ломана лінія,  що плавно підіймається 
(або має декілька пікових підвищень) до найвищого рівня  в основній 
частині та значно знижується наприкінці заняття.  

При недостатньому навантаженні на тренуванні фізіологічна 
крива буде мати незначне  пікове підвищення  або плоску форму, при 
надмірних навантаженнях - різке підвищення і відсутність тенденції 
до зниження наприкінці тренування. 

Однак в залежності від мети та завдань  тренування характер 
розподілу та зростання фізичних навантажень може мати свої 
особливості, які відбиваються на формі фізіологічної кривої. Так, 
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фізіологічна крива НТЗ  з легкої атлетики може мати значний пік 
спочатку, в період розминки, та ще декілька наприкінці заняття, якщо 
проводились багаторазові інтервалові забіги. Разом з тим,  бажано, 
що б  характер фізіологічної кривої відповідав загальному принципу 
розподілу фізичних навантажень протягом НТЗ (рис. 1.1). 

 

  
 ___________________________________________________________ 
 

Рис. 1.1. Оптимальна фізіологічна крива навчально-
тренувального   заняття за змінами ЧСС та артеріального тиску ( за 
О.Л. Смирновою та А.В. Магльованим, 2014)  
                

Таким чином, чітка система організації медичного забезпечення 
тренувань, змагань і занять з фізичного виховання, із застосуванням 
усіх форм ЛК, ЛПК і ЛПС, сприяє раціональному використанню 
засобів фізичної культури і спорту для формування здорового способу 
життя, забезпеченню високого рівня фізичного розвитку дітей та 
підлітків, збереження й зміцнення здоров'я, підвищення  творчої 
активності, працездатності та збільшення тривалості життя населення 
України,  а також удосконаленню  майстерності наших спортсменів і 
досягненню ними високих  спортивних результатів. 
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Контрольні питання до розділу 1  
1. Мета медичного обстеження в фізичній культурі та спорті. 
2. Завдання медичного обстеження в фізичній культурі та 
спорті. 
3. Мета і завдання ЛК в спортивній медицині. 
4. Контингенти населення, які підлягають  ЛК. 
5. Порядок лікарського обстеження в фізичній культурі та 
спорті. 
6. Установи, які здійснюють медичне забезпечення в фізичній 
культурі та спорті. 
7. Комплексне лікарське обстеження, його розділи. 
8.  Види лікарських обстежень. 
9. Види лікарського контролю в спорті. 
10. Лікарсько-педагогічний контроль в фізичній культурі та    
         спорті, його мета та завдання.  
11. Методи лікарсько-педагогічного контролю. 
12. Лікарсько-педагогічні  спостереження, їх  види, мета та    
       завдання.  
13. Зовнішні ознаки трьох рівнів стомлення при виконанні     
        фізичних   навантажень.   
14. Ознаки  різних ступенів «гострих зрушень» в організмі після      
        фізичних навантажень. 
15. Форми організації  лікарського контролю  та лікарсько-     
      педагогічних спостережень. 
16. Завдання лікаря , психолога та тренера при ЛПС в процесі    
       етапних   досліджень спортсменів.   
17. Щільність навчально-тренувального заняття, її види.  
18. Фізіологічна крива НТЗ, що вона відображує. 
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Розділ 2. Основні медико-біологічні поняття в 
фізичній  культурі  та  спорті,  які 
характеризують  стан  організму 

 
Щоб зрозуміти суть явища необхідно визначити поняття, яке 

найточніше його характеризує і термінологічно відрізняє серед 
близьких за значенням. Термін (від латинського „terminus” – межа, 
границя) – це слово чи сполучення слів, які позначають певні поняття 
в науці, техніці чи мистецтві [113]. Сучасна термінологія, що 
використовується в науках медико-біологічного напрямку є 
численною і досить складною в поняттєвому відношенні. Між тим, 
використання єдиної термінології сприяє взаєморозумінню, вірному 
тлумаченню понять і явищ, крaщій орієнтації в проблемі; воно 
необхідне при роботі з літературними джерелами, важливе у 
фізичній культурі, спорті, медицині, педагогіці та інших галузях науки. 
Важко переоцінити значення термінології у підготовці 
висококваліфікованих фахівців, тому що воно є запорукою успішної 
мовної діяльності в будь-якій професійній сфері [48,29]. 

Існує ціла низка медико-біологічних  понять, які широко 
використовують  при медичних обстеженнях в фізичній культурі 
та спорті, проведенні  ЛК, ЛПК та ЛПС. Вони  з різних сторін 
характеризують стан організму осіб, що  займаються фізичними 
вправами, і навіть допомагають  виявити динаміку  його змін. 
Тому для тренера та викладача з фізичного виховання дуже 
важливо розуміти  значення даних понять та володіти методами 
визначення відповідних ним станів організму. 

 
2.1. Поняття «фізичний розвиток» і методи його визначення 

                                                                                                                                                                  
Під терміном «фізичний розвиток» (ФР) можна розуміти як 

процес, який відбувається в організмі людини при природному 
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віковому розвитку, так і стан, який виникає під впливом 
фізичного виховання. У зв'язку з цим, нижче приведено два 
визначення цього поняття [52]. 

Фізичний розвиток – це природний процес вікових змін 
морфологічних і функціональних параметрів організму, 
обумовлений спадковими чинниками і конкретними умовами 
зовнішнього середовища. 

Фізичний розвиток як стан організму характеризується 
комплексом морфо-функціональних параметрів, а також рівнем 
розвитку фізичних якостей і здібностей, необхідних для 
життєдіяльності. 

ФР обумовлений багато в чому спадковими чинниками 
(генотип). Рівень ФР після народження (фенотип) в різні вікові 
періоди більшою мірою залежить від умов життя і виховання. 

Фізичний розвиток визначають за допомогою вивчення 
трьох груп показників: 

- соматоскопічних (визначуваних при огляді): 
конституціональний тип, стан постави в сагітальній і фронтальній 
площинах, малі аномалії розвитку, форма грудної клітки, живота, 
ніг (в т.ч. стоп) і стан шкірних покривів, угодованість, рельєф 
м'язів, статевий розвиток; 

- антропометричних (основних і додаткових), отримуваних 
при вимірюванні довжини і маси тіла, окружності (обвід) грудної 
клітки, визначенні ЖЄЛ, динамометрії кистей рук і станової сили; 

- фізіометричних, що характеризують фізичну 
роботоздатність і рівень розвитку фізичних якостей. 

Достовірно оцінити рівень фізичного розвитку можна тільки 
керуючись сукупністю цих показників. 

Методика проведення соматоскопії (зовнішнього огляду). 
Зовнішній огляд слід вести вранці, натщесерце або після 

легкого сніданку, в світлому і теплому приміщенні (температура 
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повітря не нижче ніж 18-20°). Обстежуваний повинен бути в 
трусах або плавках.  

По-перше визначають поставу. Постава – це звичне 
положення тіла (поза) людини, яка невимушено стоїть. Залежить 
вона від форми хребта, рівномірності розвитку і тонусу 
мускулатури торсу, а також куту нахилу таза. 

Нормальна постава характеризується п'ятьма ознаками: 
1) розташуванням остистих відростків хребців по лінії схилу 

виска,  який опущено від горба потиличної кістки і проходить 
уздовж міжсідничної складки;  

2) розташуванням надпліч на одному рівні; 
3) розташуванням обох лопаток на одному рівні; 
4) рівними «трикутниками талії» (справа і зліва), що 

утворюються тулубом і вільно опущеними руками; 
  5) фізіологічними вигинами хребта в сагітальній площині 

(завглибшки до 5 см в поперековому відділі і до 2 см – в 
шийному). 

Огляд грудної клітки потрібний для визначення її форми, 
симетричності обох її половин в акті дихання і типу дихання. 

 Форма живота залежить від стану м'язів черевної стінки і 
розвитку жирового шару. Живіт нормальної форми симетричний і 
злегка виступає. Слабкий розвиток м'язів черевного преса може 
привести до утворення так званого відвислого живота і, навпаки, 
у осіб з добре розвиненою мускулатурою при слабкому 
жировідкладенні живіт декілька втягнутий. 

При визначенні форми ніг обстежуваний сполучає п'яти 
разом і стоїть випрямившись. В цій позі в нормі ноги стикаються 
в колінних суглобах. Однак зустрічається О-образна і Х-образна 
деформація нижніх кінцівок.  

Статура характеризується розмірами, формами, 
пропорцією і особливостями взаємного розташування частин 
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тіла. На статуру впливає вид спорту, живлення, кліматичні умови 
та ін. чинники.  

Соматоскопія дозволяє визначити тип конституції 
досліджуваного.  

Під конституцією людини розуміють сукупність стійких 
вроджених індивідуальних особливостей  та властивостей,  що 
закріплені спадково і визначають специфічність реакцій всього 
організму на вплив середовища. Конституція – це функціональна 
єдність усіх морфологічних властивостей людської 
індивідуальності. 

В Україні найбільшого розповсюдження набула класифікація 
конституцій, яка запропонована М.В.Черноруцьким. Він виділяє 
три типи конституції: нормостенічний, гіперстенічний і 
астенічний.  

Нормостенічний тип статури характеризується 
пропорційністю; при гіперстенічному типі – переважають 
поперечні розміри тіла, грудна клітка широка і коротка, кінцівки 
короткі і товсті; при астенічному типі статури переважають 
подовжні розміри тіла, довга і тонка шия, довга і плоска грудна 
клітка, тонкі кінцівки. 

Чітко виражені типи статури у спортсменів зустрічаються 
рідко. Проте існують характерні типи статури для окремих видів 
спорту. Наприклад:  баскетболісти – високорослі, важкоатлети та 
метальники – масивні, в спортивній гімнастиці переважають 
низькорослі. 

Ступінь статевого дозрівання      визначають  за   сукупністю 
вторинних   статевих    ознак:   волосатість    на лобку і в пахвовій 
області; у дівчаток – за розвитком молочних залоз і часом появи 
менструації, у хлопців  –  за  розвитком  волосяного  покриву   на 
обличчі і мутації голосу.  
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Методика вимірювань основних антропометричних 
показників. 

Дослідження проводять в світлому і теплому приміщенні, 
обстежуваний повинен роздягтися до поясу. При цьому  
здійснюють такі вимірювання: 

1. Масу тіла  визначають на медичних вагах з точністю 0,1 кг. 
2. Довжину тіла вимірюють в положенні стоячи за допомогою 

ростоміру з точністю 0,5 см. Досліджуваний босоніж встає 
на площадку приладу спиною до стійки зі шкалою, якої він 
повинен  торкатися п’ятами, крижами та міжлопатковою 
ділянкою, тобто трьома точками. Голову трохи нахилено 
вперед до положення, коли зовнішній кут ока та верхній 
край зовнішнього слухового проходу знаходяться на одній 
горизонталі, при цьому голова не  торкається шкали 
ростоміра. Планку, яка пересувається, опускають до 
стикання з головою та визначають довжину тіла  стоячи за 
світлою шкалою ростоміра.  

3. Обвід грудної клітки  вимірюють сантиметровою стрічкою, 
яка на спині проходить під кутами лопаток, а спереду: у 
чоловіків − через соски, у жінок − на висоті IV ребра. 
Вимірювання проводиться в спокійному стані, а також при 
максимальному вдиху і видиху -  визначається розмах рухів 
(екскурсія)  грудної клітки. 

4. ЖЄЛ визначають методом спірометрії. 
5. М’язову силу кистей рук  вимірюють  динамометром з 

точністю  до  1 кг. При стисненні динамометру рука не 
повинна торкатися тіла. 

     6. Станову силу визначають динамометром, який знаходиться 
на рівні колін. Коліна прямі, тяга здійснюється м'язами 
спини. Перед виконанням проби необхідна розминка. 
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Методика вимірювань додаткових антропометричних 
показників. 

1. Довжина тіла сидячи - для її вимірювання досліджуваний 
повинен сісти на відкидне сидіння ростоміра таким чином, 
щоб торкатися стійки зі шкалою двома точками -  крижами 
та міжлопатковою ділянкою. Голова – в тому ж положенні,  
що і при вимірюванні довжини тіла стоячи, стегна  - 
розташовані горизонтально до підлоги та, якщо ноги не 
достають підлоги, то під них підкладають опори відповідної 
висоти. Рухому планку опускають до стикання з головою та 
визначають довжину тіла  сидячи за темною шкалою 
ростоміра. 

2. Обводи частин тіла визначають з використанням 
сантиметрової стрічки: 
- обвід шиї вимірюють  розташовуючи  стрічку під щитовидним   
  хрящем; 
- обвід плеча – на рівні найбільшого об'єму біцепса при його  
  скороченні та розслабленні; 
- обвід стегна – на рівні його верхньої третини; 
-  обвід гомілки – на рівні найбільшого  її об'єму. 

3. Ширину плечей вимірюють циркулем між акроміальними 
крапками. 

4. Фронтальний діаметр грудної клітки  теж вимірюють за 
допомогою  циркуля, ніжки якого встановлюють на рівні IV 
ребра по середніх пахвових лініях. 

5. Сагітальний діаметр грудної клітки – одна ніжка циркуля 
стає на середину грудини на рівні IV ребра, а друга – на 
відповідний остистий відросток хребця. 

6. Ширину таза вимірюють ставлячи ніжки циркуля на гребені 
клубових кісток таза. 

 
 



 48 

Оцінка фізичного розвитку. 
Фізичний розвиток може бути оцінено за допомогою 

чотирьох методів: антропометричних стандартів, кореляції, 
індексів і перцентилів. 

1. Метод антропометричних стандартів. 
Антропометричні стандарти – це середні величини ознак 

фізичного розвитку, що отримані шляхом статистичної обробки 
великого числа вимірювань однорідного за складом контингенту 
людей (по статі, віку, виду спорту і т. ін.). 

2. Метод кореляції. 
Ознаки фізичного розвитку пов'язані між собою, причому 

зв'язок може бути позитивним, якщо при збільшенні однієї 
ознаки зростає і інша, або негативним, якщо при збільшенні 
однієї ознаки інша зменшується. Даний зв'язок  виражається 
коефіцієнтом кореляції − r, граничне значення якого ±1, чим r 
ближче до одиниці, тим тісніше зв'язок між ознаками. Знання 
характеру такої залежності надає можливість оцінити за однією 
ознакою іншу. 

3.   Метод індексів. 
Індекси фізичного розвитку є співвідношенням окремих 

антропометричних ознак, виражених в математичних формулах, 
вони використовуються для орієнтовної оцінки при масових 
обстеженнях населення, для відбору в секції та ін. Найчастіше 
для оцінки фізичного розвитку використовують  ваго-ростовий  та 
життєвий індекси . 

                                              маса тіла (кг)  
Ваго-ростовий індекс = ----------------------- 
                                           довжина тіла (см)  

 
Норма: для чоловіків = 370-400 г/см; для жінок = 325-375 г/см. 
                                                                               
                                          
                                                ЖЄЛ (мл) 

Життєвий індекс =  --------------------- 
                                              маса тіла (кг) 
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Норма:  чоловіки, які не тренуються = 65-70 мл/кг; 
           спортсмени = 75-80 мл/кг; 
           жінки, які не тренуються = 55-60 мл/кг;                                                                   
           спортсменки = 65-70 мл/кг.                                                                   

Чим вище цей індекс, тим краще розвинена дихальна 
функція грудної клітки. 

4.Метод перцентилів. 
Даний метод дозволяє за допомогою перцентильної шкали 

виділити осіб з середніми, високими і низькими показниками. 
Оцінку проводять за допомогою таблиць перцентильного типу, 
де один центиль – сота частина будь-якої основної одиниці 
вимірювання. За середні або умовно нормальні величини беруть 
значення, властиві половині здорових осіб в інтервалі від 25 до 
75 перцентилів.  
     

2.2. Поняття та  визначення фізичної підготовленості 
(тренованості) 

 
Тренованість – потенційна здатність спортсмена показати 

певні досягнення в обраному виді спорту – продемонструвати 
рівень спортивно-технічної, фізичної, тактичної, морально-
вольової і інтелектуальної готовності. Чим вище тренованість, 
тим більш продуктивно і досконало справляється спортсмен з 
певною роботою.  

Тренованість – це міра пристосованості організму до 
конкретної роботи, яка досягнута шляхом тренування. 
Основними показниками тренованості є спортивні результати. 

Розрізняють загальну і спеціальну тренованість. Спеціальна 
тренованість характеризується ступенем пристосованості 
організму до специфічних вимог обраного для спеціалізації виду 
спорту, а загальна тренованість - ступенем пристосованості до 
комплексу різних видів діяльності  [66,65].  



 50 

Раціональність побудови тренувального процесу, 
систематичність, тривалість та інтенсивність занять, а також 
дотримання гігієнічного режиму та інші фактори суттєво 
впливають на рівень тренованості, підвищуючи або навіть 
знижуючи його. 

За показниками загальної тренованості спортсменів можна 
характеризувати незалежно від виду їх діяльності. Для цього, 
головним чином, аналізуються результати так званих 
функціональних тестів, що відображають стан  серцево-судинної 
та респираторної систем  організму. Ці показники у 
представників різних видів спорту різні; вони значно вищі у 
атлетів  циклічних видів спорту, в яких тренування акцентовані 
на підвищення витривалості. Наприклад, показники загальної 
тренованості важкоатлетів і гімнастів високого класу в порівнянні 
з показниками бігунів-стайєрів або велосипедистів повинні бути 
оцінені як низькі. Проте така оцінка необ'єктивна, особливо у 
тому випадку, коли мова йде про рекордсмена або чемпіона. 

Тому замість терміну «загальна тренованість» краще 
використовувати термін «фізична підготовленість» або «фізична 
роботоздатність».  

Фізичну підготовленість характеризує морфо-
функціональний стан організму і вона виявляється, зокрема, у 
фізичних якостях – витривалості, силі, швидкості, спритності та 
гнучкості, а також в нейро-м'язовій координації. 

Висока тренованість не завжди відповідає високій 
роботоздатності.  Виявляється, що це залежить від виду фізичної 
активності, тобто виду спорту. Основним показником фізичної 
роботоздатності прийнято вважати стан системи транспорту 
кисню, яку характеризує, наприклад, максимум його 
споживання. 

У тих циклічних видах спорту, де переважаючою якістю є 
витривалість, результат спортсмена прямо залежить від здатності 
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організму споживати кисень. В даному випадку тренованість 
прямо залежить від фізичної підготовленості і поняття 
«тренованість» та «фізична підготовленість» майже співпадають. 
У волейболі ж або спортивній гімнастиці, де успіху спортсмена в 
основному сприяє досконала техніка та координація рухів, 
значення системи транспорту кисню значно нижче і звичайні 
показники фізичної підготовленості не дають достатнього 
уявлення про тренованість спортсмена. 

Спортивний результат визначається цілою низкою чинників, 
які можна об'єднати в декілька груп. Саме тому тренованість 
можна розглядати в різних аспектах: педагогічному, 
психологічному, медичному, соціальному. 

У педагогічний аспект тренованості прийнято включати 
технічну і тактичну підготовленість спортсменів. При цьому слід 
пам’ятати, що значення техніки або тактики в різних видах спорту 
неоднаково вагоме. 

До психологічного аспекту тренованості слід віднести 
психічний стан, вольові і моральні якості спортсмена. 

У медичному аспекті тренованості розглядаються морфо-
функціональні показники організму та стан здоров'я. Цей аспект 
тренованості має більше значення в циклічних видах спорту, де 
основна якість – витривалість, чим, наприклад, в спортивних 
іграх і деяких інших видах спорту. 

Соціальний аспект тренованості визначає місце спорту і 
спортсмена в суспільстві, характеризуючи умови життя 
спортсменів, мотивацію, різні властивості характеру та ін. 

В цілому тренованість може оцінити тільки тренер, 
керуючись результатами спортсмена і даними, отриманими від 
лікаря і психолога. 
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2.3. Поняття «функціональний стан» і «функціональні 
можливості» організму, їх визначення 

                                                                                                                                                            
          Функціональний стан – це комплекс властивостей, що 
визначає рівень життєдіяльності організму та його системну 
відповідь на фізичне навантаження, в якій відбивається ступінь 
інтеграції і адекватності функцій роботі, що виконується. 

Рівень функціонального стану організму в цілому і навіть 
його окремих систем грає значну роль в досягненні високого 
спортивного результату. 

При дослідженні функціонального стану організму людини, 
що займається фізичними вправами, встановлено, що найбільш 
важливі зміни відбуваються в  системах кровообігу і дихання. 
Саме їх функціональний стан має основне значення для 
вирішення питання про допуск до занять спортом і про «дозу» 
фізичного навантаження та від них багато в чому залежить рівень 
фізичної роботоздатності. 

Визначення функціонального стану організму спортсмена 
має величезне значення. Річ у тому, що всі клінічні  показники, 
отримані інструментальними і лабораторними методами у 
спокої, свідчать тільки про функціональні можливості організму, 
тоді як його функціональний стан визначається функціональною 
здатністю. Дані поняття слід чітко розмежовувати. 

 Функціональна можливість – це статичне поняття,  яке 
відображує  потенційну можливість  організму щодо  виконання 
певної роботи. Її визначують в стані спокою. 

Функціональну можливість характеризують, наприклад, 
антропометричні дані та багато інших показників, що дозволяють 
виявити, якими можливостями володіє той або інший спортсмен. 
Отже, очевидно, що значна довжина тіла є показником 
функціональної можливості даної особи відносно хорошої гри в 
баскетбол. Проте нерідко баскетболіст меншого зросту діє в грі 



 53 

успішніше, ніж високий, оскільки вміє краще використовувати 
свої можливості, хоча вони у нього і менше, ніж у гравця 
високого зросту. Інший приклад: велика життєва ємкість легенів 
свідчить про високі функціональні можливості організму 
(зокрема  респіраторної  системи), але це не завжди співпадає з 
високою функціональною здатністю. Спортсмен з невеликою 
життєвою ємкістю легенів може володіти кращою 
функціональною здатністю, ніж спортсмен з більшою життєвою 
ємкістю легенів, що не уміє використовувати свою перевагу. 

Таким чином, функціональною здатністю є уміння 
використовувати свої можливості. 

Абсолютно зрозуміло, що чим більше функціональні 
можливості організму, тим потенційно вище його здатність їх 
використовувати. Навчити людину, яка займається фізичною 
культурою,  чи  спортсмена максимально використовувати свої 
можливості і  є, по сутті, одним з основних завдань 
тренувального процесу. 

Відокремлення понять «функціональні можливості» та 
«функціональні здібності» дозволяє спортивному лікареві 
правильно орієнтувати тренера або викладача фізичного 
виховання, указуючи на необхідність в окремих випадках 
заздалегідь розвивати функціональні можливості, в інших же, 
коли ці можливості достатньо високі, відразу приступати до 
формування уміння максимально їх використовувати. 

Визначення і оцінка функціонального стану органів і систем 
організму як цілого, тобто визначення його функціональних 
здібностей, носить назву функціональної діагностики.  
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2.4. Поняття «функціональні резерви» організму, 
«працездатність» та «роботоздатність», визначення фізичної  

роботоздатності 
Під поняттям «резерви» у фізіології мається на увазі запас 

речовин або сил, які тим або іншим способом зберігаються 
організмом від їх витрачання до моменту, коли вони будуть конче 
необхідні та можуть бути використані. Для того, щоб оцінити резерв 
будь-якої фізіологічної функції чи системи організму, необхідно 
визначити граничний рівень активності тієї або іншої системи і 
величину витрати енергії в звичайних умовах функціонування, тобто 
різниця між рівнем функціонування системи  в звичайних умовах та 
при максимальному напруженні буде вказувати на величину 
функціонального резерву. Такі дані отримані для систем, що 
забезпечують м'язову діяльність людини (система крові, дихання, 
кровообігу), але, на жаль, ще не отримані для систем, які 
забезпечують прийом і переробку інформаційного навантаження.  

Останнім часом для визначення фізіологічних резервів організму 
найчастіше застосовується велоергометрія,  оскільки при  
використанні даної  методики  робота, що виконується, може бути 
зміряна з високою точністю, бо на її величину не впливає маса тіла 
випробовуваного, а впливає тільки опір крутінню педалей. 

Для визначення резерву пульсу спочатку визначають критичну 
частоту пульсу за формулою: 220 - вік в роках (для тренованих) та 200 
- вік в роках (для нетренованих), потім розраховують різницю між 
критичною частотою пульсу та пульсом в стані спокою. Це і буде 
резерв пульсу. Використання резерву пульсу на 30-60% притаманно 
для легкої м’язової роботи, на 60-80% – для роботи середньої 
важкості, на 80-100% – для важкої м’язової роботи. 
          Від наявності функціональних резервів організму (в першу чергу, 
основних його систем, що забезпечують м’язову діяльність) значною 
мірою залежить фізична роботоздатність [14, 17, 65].  
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В українській, як і в багатьох інших мовах (англійській, російській 
та ін.), для визначення характеру діяльності людини  існує два 
поняття, які необхідно розмежовувати – «роботоздатність» і 
«працездатність»  – бо використання одного і того ж слова для 
визначення понять, які мають суттєві відмінності, вносить 
термінологічну плутанину і заважає порозумінню між фахівцями. 

«Працездатність» – узагальнююче, неспецифічне поняття, воно 
часто використовується в клініко-експертній діагностиці для 
визначення здатності людини до певної професійній діяльності, 
характеризує стан людини не тільки з медичних, але і з соціальних 
позицій (аналогічно російському терміну «трудоспособность» та 
англійському «working ability») Виявлення рівня «працездатності» 
необхідне для визначення ступеня інвалідності [100, 117, 118, 120]. 

«Работоздатність» – поняття конкретне, специфічне і може 
включатися як складова частина в поняття „працездатність”. Воно 
широко застосовується в кардіології, спортивній медицині, фізіології, 
фізичному вихованні, фізкультурній та спортивній діяльності,  де 
одним з основних параметрів, що вивчаються, є «фізична 
работздатність» – інтегральний показник, який характеризує перед 
усім стан і можливості серцево-судинної та респіраторної систем 
[100]. Тобто це поняття визначає біологічні можливості, а не соціальні 
аспекти (аналогічно російському терміну «работоспособность» та 
англійському «efficiency») [100, 117, 118, 120].  

Роботоздатність – потенційна здатність людини 
виконувати максимально можливу кількість роботи впродовж 
заданого часу  з певною ефективністю.  

Роботоздатність людини залежить від рівня її тренованості, 
ступеня закріплення робочих навиків, фізичного і психічного 
стану,  вираженості мотивації до даної діяльності та інших 
чинників. Розрізняють фізичну і розумову роботоздатність. 
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           Фізична роботоздатність – потенціальна здатність людини 
до прояву максимального фізичного зусилля в динамічній, статичній 
або змішаній роботі.  
          Фізична роботоздатність є одним з найоб’єктивніших показників 
функціональних можливостей організму, що залежать від 
морфологічного та функціонального стану окремих органів систем та 
організму в цілому, однак вона не відображує соціальні аспекти 
життя людини.  

Фізична роботоздатність є комплексним поняттям і воно 
складається з багатьох факторів: будови тіла, антропометричних 
показників, стану опорно-рухового апарату, сили та витривалості 
м’язів, нервово-м’язової координації, стану ендокринної 
системи, потужності, ємності та ефективності механізмів 
аеробної  й анаеробної  енергопродукції, психічного стану, 
мотивації  тощо та визначається шляхом проведення 
функціональних проб.     

Фізична робота здійснює найбільш істотний вплив на 
функціонування серцево-судинної системи. Під час фізичного 
навантаження хвилинний об'єм крові  (ХОК) збільшується за 
рахунок збільшення об'єму систоли серця і частоти серцевих 
скорочень. Об'єм систоли при важкій фізичній роботі зростає в 
1,5-3 рази (в середньому в 2 рази), проте основний приріст ХОК 
відбувається за рахунок збільшення ЧСС. При легкій роботі та 
роботі середньої важкості ЧСС збільшується прямо пропорційно 
збільшенню споживання кисню, що забезпечує  аеробний 
характер обмінних процесів в працюючих м'язах. Так 
відбувається до ЧСС, яка  дорівнює 170 уд./хв. Саме до цієї 
частоти існує лінійна залежність між потужністю, яку досягає 
людина при фізичній роботі, і ЧСС. Подальше зростання ЧСС 
супроводжується зниженням киснево-транспортної функції 
системи кровообігу унаслідок зменшення об'єму систолічного 
викиду і залежного від нього ХОК. У зв'язку з цим, для 
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визначення фізичної роботоздатності використовують 
навантаження, при яких ЧСС не перевищує 170 уд./хв. 

  Фізична роботоздатність є узагальненим показником 
функціональних можливостей організму, коли при роботі  певної 
потужності забезпечується максимальне споживання кисню 
(МСК) і його транспорт до працюючих м'язів. 

  В даний час для оцінки здатності організму людини до 
здійснення м'язової діяльності за рахунок мобілізації джерел 
окислювальної енергосистеми  часто використовують метод 
визначення аеробної (кисневої) роботоздатності.  Її 
характеризують за об’ємом спожитого кисню, необхідного для 
виконання в аеробному режимі найважчої м'язової роботи, на 
яку здатний організм обстежуваної людини. 

 Для визначення аеробної здатності користуються такими 
м'язовими навантаженнями, як ходьба із зростаючою швидкістю 
по «доріжці, що біжить», підйом на сходи з певною висотою 
сходин (степ-тест), крутіння педалей велоергометра із заданим 
опором. 

 Таким чином, фізична роботоздатність може бути 
охарактеризована величиной МСК, яка тим вище, чим важче і 
інтенсивніше робота, яка виконується.  Отже величина МСК 
значною  мірою відображає рівень фізичної роботоздатності 
людини.  

  Існують емпірично розраховані таблиці належних величин 
максимального споживання кисню (НМСК), які характеризують 
максимальну фізіологічну межу роботоздатності з урахуванням 
віку, статі та маси тіла.  

 Основною перевагою методу визначення аеробної 
роботоздатності є те, що граничні можливості організму до 
енергоутворення виражаються кількістю поглиненого кисню. У 
цих же величинах, тобто в кількості спожитого кисню, може бути 
зміряна і аеробна вартість повсякденних видів робіт, пов'язаних 
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з м'язовою діяльністю. По різниці між максимальною величиною 
аеробної роботоздатності та аеробною вартістю повсякденної 
м'язової діяльності може бути обчислений резерв, який має в 
своєму розпорядженні організм для забезпечення роботи м'язів.  

За таким же принципом визначається і максимальна 
продуктивність серцево-судинної системи. З показників якої 
звичайно використовують величину ХОК або ЧСС. Максимальний 
ХОК чи максимальна ЧСС при максимально важкій м'язовій 
роботі дають уявлення про величину резерву системи кровообігу 
як найважливішої функції організму. За результатами  
визначення фізичної роботоздатності та МСК оцінюють рівень 
фізичного стану. 

В фізичній культурі і особливо в спорті для тренера та для 
лікаря конче важливим є визначення спеціальної 
роботоздатності – потенційної спроможності  виконувати 
впродовж заданого часу  з певною ефективністю максимально 
можливе фізичне навантаження специфічного характеру у 
відповідності з обраним видом спорту. 

Найчастіше для її визначення використовують метод 
повторних навантажень та метод  додаткових навантажень [57, 
98].  Методики визначення загальної та спеціальної роботоздатності 
наведені в підрозділах 4.6 та  4.7. 

 
2.5. Поняття  та визначення фізичного стану організму 

 
Найбільш об’ємним  і узагальнюючим з розглянутих понять, 

які характеризують стан організму з медико-біологічних позицій  
є  «фізичний стан».  Згідно з визначенням Міжнародного 
комітету із стандартизації тестів поняття  «фізичний стан» 
характеризує особистість людини, стан здоров'я, будову тіла, 
конституцію, функціональні можливості організму, фізичну 
роботоздатність і підготовленість. 
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Виходячи з визначення поняття  в якості показників 
фізичного стану можна розглядати рівень максимального 
споживання кисню, рівень максимальної фізичної 
роботоздатності, параметри діяльності основних функціональних 
систем організму, морфологічного і психічного статусу, фізичної 
підготовленості, стану здоров’я.  

Дуже близьким до поняття  «фізичний стан» є поняття «фізичне 
здоров’я».  Провідні фахівці в практично здорових людей 
відокремлюють п’ять рівнів фізичного стану [49, 73, 52].:  

- високий – характеризується високим рівнем коркових і 
нейро-гормональних механізмів регуляції та адаптивних 
можливостей організму;  

- вище середнього – відносно високим рівнем регуляторних 
механізмів та стійкості організму до дії різноманітних ендо- і 
екзогенних факторів, однак його адаптивні можливості вже 
декілька знижені; 

- середній – зниженням резервних можливостей 
кардіореспіраторної системи, недостатньою адаптацією серцево-
судинної системи до фізичного навантаження циклічного 
характеру, адекватними здвигами адаптації на фізичне 
навантаження та неадекватними на зовнішні фактори; 

- нищіій за середній – напругою регуляторних систем та 
зниженням рівня енергетичних механізмів, що викликає 
метаболічні та структурні здвиги в організмі та обмеження його 
адаптивних можливостей; 

- низький – дезадаптацією до фізичного навантаження та 
впливу навколишнього середовища. 

Існує значна  кількість різних методик оцінки рівня 
фізичного стану (РФС).  В залежності від обраної методики 
дослідники у здорових і практично здорових людей виділяють 4, 
5 або 6 рівнів фізичного стану.  При цьому результати визначення  
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рівня фізичного стану тієї ж самої людини різними способами 
можуть не тільки не співпадати, але і суперечити  один одному. 

Для визначення фізичного стану найчастіше використовують 
методики О.О. Пірогової (1986), Г.Л. Апанасенко (1985) та  С.А. 
Душаніна із співавторами (1980). 

Визначення рівня фізичного стану за О.О. Піроговою. 
Дану методику розроблено для прогнозування фізичного 

стану дорослого населення в віці від 20 до 59 років без 
захворювань серцево-судинної системи. 

 

РФС = (700-3 х ЧСС - 2,5 х АТ ср. - 2,7 х В + 0,20 х МТ) / (350 - 2,6 х 
В + 0,21 х ДТ), 

де: ЧСС –  частота серцевих скорочень  (уд./ хв)  в стані спокою; 
АТ ср. – артеріальний тиск середній (мм рт. ст.)  в стані спокою, 
що розраховується за  формулою: 

АТср = АТд + (АТс - АТд) / 3, 
де: АТд – артеріальний тиск  діастолічний, мм рт. ст.; 
АТс – артеріальний тиск  систолічний, мм рт. ст.; 
В – вік у роках; 
МТ –  маса тіла, кг; 
ДТ –  довжина тіла, см; 

Отримані цифрові значення оцінюються за таблицею з 
градацією на п’ять рівнів :                                                               
0,255  та менше  –   «низький»,                                                                                   
0,256 - 0,375       –   «нижче  за  середній»,                                                                                        
0,376 - 0,525       –   «середній»,                                                                                                
0,526 - 0,675       –  «вище за середній»,                                                                                           
0,826 та більше  –  «високий».   

Оцінка рівня фізичного  (соматичного) здоров’я за Г.Л. Апанасенко. 
Методику розроблено для  визначення соматичного 

здоров’я  дітей  та підлітків  до 16 років   або  дорослих  без 
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проблем з боку системи кровообігу. В ході її виконання 
проводиться комплексна оцінка рівня фізичного здоров’я за 
спеціальними таблицями з підрахунком загальної  кількості  
балів і градацією отриманих  даних на п’ять рівнів:  
≤ 4     –  «низький», 
5-9     –  «нижче  за  середній»,  
10-13  – «середній»,  
14-16  – «вище  за  середній», 
17-21  – «високий». 

Оцінка  рівня  фізичного стану за С.А. Душаніним. 
Дана методика дозволяє здійснювати   різні види  контролю за 

рівнем фізичного стану осіб  у віці від  20 до 59 років : первинний 
(Контрекс-3),  поточний (Контрекс-2) та  самоконтроль (Контрекс-1) .  
При її виконанні   проводиться комплексна оцінка рівня фізичного 
стану за допомогою опитувальника  зі спеціальною  системою 
підрахування балів. Приймаються  до уваги вік, маса тіла, рівень 
артеріального тиску,  ЧСС  в стані спокою та  відновлення пульсу після 
20 присідань за 40 с, а також вживання  алкоголю, паління й кількість 
регулярних  аеробних  тренувань за тиждень. Отримані цифрові 
значення оцінюються з градацією на 6 рівнів: 
< 20 балів  – «дуже поганий»,  
20-50 балів  – «поганий»,  
 51-105 балів  – «незадовільний», 
106-160 балів  – «задовільний»,  
161-300 балів  –  «гарний»,  
більше 300 балів  –  «дуже гарний». 

 
Таким чином, визначення  рівня фізичного  стану в основному  

базується на  математичних розрахунках,  де  в якості вихідних 
значень використовують морфометричні та фізіологічні показники в 
стані спокою та інколи - після незначного фізичного навантаження. В 
методиці  С.А. Душаніна приймаються до уваги і деякі анамнестичні 
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дані. Разом з тим, відомо, що провідним показником  
функціонального стану організму та  одним з найбільш об’єктивних  
критеріїв здоров’я є   рівень  фізичної роботоздатності.  З наведених 
вище методик найбільш значимі кореляційні зв’язки між рівнем 
фізичного стану і рівнем  фізичної роботоздатності  спостерігаються 
при  застосуванні методики  Г. Л. Апанасенко [28], що обґрунтовує  
рекомендації для її широкого використання, в тому числі в спортивній 
медицині. 

 
Контрольні питання до розділу 2  

1. Поняття «фізичний розвиток», групи показників для його 
визначення. 

2. Методи визначення фізичного розвитку. 
3. Поняття  «конституція», типи конституції людини. 
4. Ознаки, які характеризують нормальну поставу. 
5. Методика вимірювань основних антропометричних показників. 
6. Методика вимірювань додаткових антропометричних 

показників. 
7. Методи оцінки фізичного розвитку. 
8. Поняття фізичної підготовленості (тренованості), основні аспекти 

тренованості. 
9. Поняття «функціональний стан» і «функціональні можливості» 

організму, їх визначення. 
    10.Поняття  «функціональні резерви» організму, сучасні підходи до    

      їх визначення. 
11.Поняття «працездатність» та «роботоздатність», види     

  роботоздатності. 
12.Поняття «фізичний стан» організму, рівні фізичного стану. 
13. Визначення рівня фізичного стану за О.О.Піроговою. 
14. Оцінка рівня фізичного  (соматичного) здоров’я за  
       Г.Л. Апанасенко. 
15.Оцінка  рівня  фізичного стану за С.А. Душаніним.  
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Розділ 3. Клінічні та параклінічні методи 
дослідження  в  спортивній  медицині 

 
Всі методи медичного обстеження, які застосовуються в 

спортивній медицині, розподіляють на клінічні та параклінічні [63]. 
До клінічних методів обстеження відносять: 
•  опитування 
•  фізичне (фізикальне) обстеження: 
- огляд (соматоскопію); 
- перкусію (простукування); 
- пальпацію (промацування); 
- аускультацію (вислухування). 
Параклінічні методи обстеження включають: 
• термометрію тіла; 
• інструментально-функціональні; 
• променеві (рентгенологічні та магнітно-резонансні); 
• ультразвукові; 
• радіоізотопні; 
• термографію (теплобачення); 
• ендоскопічні; 
• лабораторні; 
• функціональні проби та ряд інших. 
 

3.1. Клінічні методи дослідження 
 

3.1.1. Структура клінічного обстеження. Збір анамнезу: історія  
хвороби, історія життя, спортивний анамнез 

 
Діагностичні методи дослідження в спортивній медицині 

поділяють на основні та додаткові. До основних клінічних методів 
відносяться розпитування хворого, огляд, обмацування, 
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вистукування, вислухування, вимірювання. Лікар повинен 
застосовувати їх відносно кожного хворого повторно. Основними 
вони є також і тому, що тільки після їх використання лікар може 
вирішити, який ще з багатьох додаткових методів (лабораторні, 
інструментальні та ін.) слід застосувати для  оцінки функціонального 
стану організму, розпізнавання або уточнення захворювання. 

 При опитуванні лікар повинен отримати відомості про загальне 
самопочуття обстежуваного, з'ясувати його скарги на момент огляду 
(якщо такі є), історію (анамнез) хвороби, коли мова йде про 
конкретне захворювання, що змусило звернутися до лікаря, та історію 
(анамнез) життя. Стосовно спортсменів слід також зібрати дані щодо 
спортивного анамнезу. 

Анамнез хвороби – відомості про початок захворювання, 
можливі внутрішні та зовнішні причини його виникнення 
(переохолодження, фізичне або психічне перенапруження, 
перенесена інфекція, порушення живлення, режиму дня та ін.), 
характер перебігу хвороби, проведене раніше обстеження і 
лікування, ефективність останнього, мотиви теперішнього звернення 
до лікаря. 

 Анамнез життя – дані про життя пацієнта, які можуть мати 
відношення до виникнення хвороби (побутові умови, бюджет на 
одного члена сім'ї, характер харчування, професія, поєднання 
навчання з роботою, шкідливі звички – куріння, вживання алкоголю, 
наркотиків), відомості про перенесені захворювання, травми і 
операції, спадкову схильність до окремих захворювань. Обов'язковим 
в цьому розділі є виявлення будь-яких алергічних проявів (свербіння, 
висип і т. п.) при вживанні певних харчових продуктів, контакті з 
пилком рослин, шерстю тварин, кремами, мазями та іншими 
косметичними і парфюмерними виробами, при застосуванні або 
введенні деяких медикаментозних засобів. 

Якщо мова йде про осіб, які займалися чи займаються спортом, 
додатково збирається спортивний анамнез, що включає наступні 
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питання: заняття фізичною культурою в школі, спортивних секціях; 
вид спорту ; кваліфікація; тренувальний період в даний час, кількість 
тренувальних занять на тиждень, тривалість кожного заняття, оцінка 
тяжкості тренування самим спортсменом; самопочуття в процесі та 
після тренування; задоволеність або незадоволеність швидкістю 
приросту спортивних результатів; загальна характеристика режиму 
дня, тренування та відпочинку; ранкова зарядка; додаткові методи 
гартування і тому подібне .       

 
3.1.2. Складові частини фізичного обстеження : огляд, пальпація, 

перкусія і аускультація 

 
При будь-яких медичних обстеженнях спортсменів чи осіб, які  

вже займаються або тільки планують займатися фізичними вправами, 
обов’язково застосовують клінічні фізичні методи. 

До методів  фізичного (фізикального) обстеження відносять 
такі, що виконується за допомогою органів чуття лікаря: огляд, 
пальпація, перкусія, аускультація. Метод огляду – простий метод 
фізичного обстеження – детально викладений вище при 
характеристиці фізичного розвитку (підрозділ 2.1.).  

Пальпація (промацування) – метод обстеження, що дозволяє за 
допомогою дотику вивчити розташування, межі, чутливість і фізичні 
властивості органів і тканин. Фізіологічною основою пальпації є дотик 
– відчуття, що виникає при тиску та русі пальців, які обмацують будь-
яку ділянку тіла, а також відчуття температури. 

За способом промацування розрізняють поверхневу і глибоку 
пальпацію. Крім того, застосовують пальпацію обома руками 
(бімануальну), а також поштовхоподібну пальпацію – для визначення 
балотування щільних тіл (печінка, селезінка, пухлини) в черевній 
порожнині, а також  при накопиченні в ній рідини та надколінника – 
при випоті в колінному суглобі. 
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Перкусія (простукування) – метод обстеження, заснований на 
тому, що за  характером звуку, який виникає при простукуванні, 
можна  судити про стан органів, що розташовані під ділянкою тіла, на 
якій виконується перкусія, визначати їх межі, щільність і розміри.  

Перкусія буває топографічною і порівняльною. За допомогою 
топографічної  перкусії визначають межі органів, їх величину і форму. 
Перкусія, що здійснюється з метою порівняння звуку на симетричних 
місцях грудної клітки, зветься порівняльною.     

Використання перкусії (від лат. рercussio – дослівно «через 
шкіру») при обстеженні хворих було запропоновано відомим 
австрійським лікарем Ауенбруггером у 1761 році. 

Аускультація (вислухування) – метод обстеження, заснований 
на вислухуванні звукових феноменів, що виникають при механічній 
роботі внутрішніх органів. Аускультація розроблена французьким 
лікарем Рене Лаеннеком в 1816 році. 

Акт дихання, скорочення серця, рухи шлунку і кишечника 
викликають в тканинних структурах пружні коливання, частина з яких 
досягає поверхні тіла. Ці коливання можуть бути вислухані, якщо 
прикласти вухо до тіла пацієнта (пряма чи безпосередня аускультація) 
або через прилади для вислухування – стетоскоп, фонендоскоп 
(непряма чи опосередкована  аускультація). 

Аускультація залишається незамінним діагностичним методом 
для дослідження легенів, серця і судин, а також для визначення 
артеріального тиску за методом Короткова. 

 
3.2.  Параклінічні методи дослідження 

  
Термометрія – вимірювання температури тіла. Нормальною 

температурою при вимірюванні в пахвовій западині вважається 36,4-
36,8°С (температура в прямій кишці на 0,5-1,0°С вище, ніж в пахвовій 
ямці). 
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Протягом дня температура тіла змінюється. Найнижчою вона 
буває між 3 і 6 годинами ранку, найвищою – між 17 і 21 годинами 
вечора. Різниця між уранішньою і вечірньою температурою у 
здорових людей не повинна перевищувати 0,6°С. Після їжі, великої 
фізичної напруги чи в жаркому приміщенні температура тіла трохи 
підвищується. 

Підвищення температури тіла, яке обумовлене появою в 
організмі пірогенних (буквально – що «народжують вогонь») 
речовин, носить назву «лихоманка». 

Розрізняють лихоманку інфекційну і неінфекційну (при 
злоякісних пухлинах, омертвінні тканин, швидкому розпаді в крові 
еритроцитів  і тому подібне) . 

По ступеню підвищення температури виділяють: 
- 37,0-37,5°С – помірний субфебрилітет; 
- 37,6-38,0°С – високий субфебрилітет; 
- 38,1-39,0°С – помірно підвищену температуру; 
- 39,1-40,0°С – високу температуру;  
- вище 40,0°С – надмірно високу температуру; 
- вище 41,0-42,0°С – гіперпіретичну температуру. 
У перебігу лихоманки визначають періоди підвищення 

температури, високої температури і зниження температури. Останній 
може протікати за типом лізису (поступове зниження) або за типом 
кризу (швидке протягом доби падіння температури до норми). 

 
Інструментально-функціональні  методи  обстеження. 

До основних інструментально-функціональних методів 
обстеження відносять:  
▪ електрокардіографію (ЕКГ); 
▪ ехокардіографію; 
▪ кардіоінтервалографію; 
▪ фонокардіографію (ФКГ); 
▪ полікардіографію (ПКГ); 
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▪ спірографію; 
▪ пневмотахометрію; 
▪ газометрію; 
▪ реографію ;  
▪ реовазографію (РВГ) ; 
▪ електроенцефалографію (ЕЕГ); 
▪ реовазоенцефалографію (РЕГ); 
▪ электронейроміографію (стимуляційна електроміографія); 
▪ міотонометрію; 
▪ хронаксиметрію та  деякі інші. 

Електрокардіографія, ехокардіографія, кардіоінтервалографія, 
реографія, фонокардіографія і полікардіографія  використовуються 
при дослідженні серцево-судинної системи; спірографія, 
пневмотахометрія і газометрія − системи дихання; 
електроенцефалографія, реовазоенцефалографія − нервової системи; 
стимуляційна електроміографія (электронейроміографія),  
міотонометрія і хронаксиметрія – при визначенні функціонального 
стану нервово-м’язового апарата [63]. 
        

Променеві методи діагностики. 
До променевих методів діагности відносять: 

- рентгенологічні; 
- магнітно-резонансні. 

До групи  рентгенологічних методів обстеження  належать: 
- Рентгеноскопія – просвічування органу рентгенівськими 

променями за рентгенівським екраном, що дозволяє вивчити стан 
органу по позитивному зображенню; 

- Рентгенографія – отримання рентгенівських знімків в різних 
проекціях, що дозволяє оцінити стан органу по негативному 
зображенню. 

Рентгеноскопія і рентгенографія можуть проводитися звичайним 
безконтрастним способом і з введенням спеціальних контрастних 
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речовин. Контрастування проводиться в основному при обстеженні 
порожнистих органів (шлунок, кишечник, жовчний міхур, ниркові 
миски, бронхи). В деяких випадках контрастування органу 
досягається за рахунок повітря, яке вводиться в оточуючу тканину або 
порожнину. 

- Флюорографія – знімки на малоформатну котушкову плівку, 
що засвічується рентгенівськими променями. 

- Телерентгенографія – рентгенографія з відстані 1,5-2 м. 
- Томографія – пошарова  рентгенографія,  при якій товщина 

зрізу, що виявляється, складає 2-3 мм, а відстань між зрізами 
звичайно складає 0,5-1 см. 

- Комп'ютерна томографія – дослідження поперечних зрізів 
органу за допомогою вузького рентгенівського пучка при круговому 
русі рентгенівської трубки; інформація про щільність різних органів 
фіксується спеціальними датчиками, математично оброблюється на 
ЕОМ і відтворюється на екрані дисплея у вигляді поперечного зрізу; 
відмінності щільності структури органів автоматично оцінюються за 
допомогою спеціальної шкали, що додає високу точність інформації 
про будь-яку зону організму. 

 Комп'ютерна томографія є найбільш інформативним методом 
рентгенодіагностики. Сфера її застосування дуже широка. 
       

Магнітно-резонансна діагностика. 
Основним її методом є магнітно-резонансна томографія (МРТ)  

-  новий метод  променевої діагностики, що успішно впроваджується 
в медичну практику. Він заснований на принципі виникнення ядерно-
магнитного резонансу. Пошарове зображення тканин формується 
шляхом зміни реакції ядер водню в тканинній рідині або жировій 
тканині в відповідь на дію радіочастотних імпульсів стабільного 
магнітного поля. Метод дозволяє отримувати контрастне зображення 
м'яких тканин і виявляти навіть вогнища патологічно зміненої 
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тканини, щільність якої не відрізняється від щільності нормальної 
тканини. 

В теперішній час МРТ є найбільш інформативним методом серед 
методів променевої діагностики. Сфера її застосування практично не 
обмежена [63]. 

 
Ультразвукові методи діагностики. 

     Ультразвукове дослідження (УЗД) засноване на ефекті 
реєстрації  спеціальним приладом відбитого ультразвукового 
випромінювання в межах 5-7,5 Мгц і формування лінійного 
(статичного) або багатовимірного (динамічного) зображення. 

  До ультразвукових методів дослідження відносять: 
- ехокардіографію (УЗД серця); 
- ехоенцефалографію (УЗД мозку); 
- УЗД внутрішніх органів. 
 УЗД широко використовується для діагностики захворювань 

серцево-судинної, травної (печінка, жовчний міхур, жовчовивідні 
протоки, підшлункова залоза) і сечостатевої (нирки, сечовий міхур, 
матка, яєчники, передміхурова залоза) систем, щитовидної залози. 
Завдяки відносній нешкідливості часто застосовується в педіатрії. 

Останнім часом розроблений і упроваджений в практику метод 
УЗД товстої кишки з введенням через пряму кишку спеціального 
багатокомпонентного діагностичного середовища. 

 
Радіоізотопна діагностика заснована на використанні 

препаратів, які мітять радіоактивними ізотопами. Після введення цих 
препаратів в організм за допомогою спеціальних апаратів – сканерів і 
гамма-камер – реєструють накопичення і рух ізотопів в органі або 
системі. 

Метод відрізняється високою чутливістю, дає точну інформацію 
про морфологічні і функціональні особливості органу або системи.  
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Теплобачення (термографія) – метод, заснований на реєстрації 
температури поверхні тіла за рахунок уловлювання інфрачервоного 
випромінювання. Він дозволяє виявляти поверхнево розташовані 
пухлини, очаги запалення або здійснювати контроль за ефективністю 
лікування різних захворювань. До переваг даного методу слід 
віднести його повну нешкідливість і високу здатність щодо 
визначення перепаду температури. 
 

Ендоскопічні методи дослідження. 
Ендоскопічні методи засновані на введенні в порожнистий орган 

або порожнину спеціального гнучкого приладу, що завдяки 
використанню скло-волоконної  оптики дозволяє визначити форму і 
розмір досліджуваного органу, стан слизової оболонки (її колір; 
рельєф – характер, висоту і ширину складок; найдрібніші зміни 
поверхні  –  ерозії, виразки, поліпи, пухлини, підслизові крововиливи і 
тому подібне). 

До ендоскопічних методів обстеження відносять: 
▪ бронхоскопію – ендоскопічне дослідження бронхів; 
▪ гастроскопію (повна назва – езофагогастродуоденофібро-

скопія) – дослідження стравоходу, шлунку і дванадцятипалої кишки;  
▪ колоноскопію – дослідження товстої кишки; 
▪ ректороманоскопію – дослідження прямої кишки та частково   

сигмоподібної; 
▪ сигмоскопію – дослідження прямої та сигмоподібної   кишок; 
▪ цистоскопію – дослідження сечового міхура; 
▪ артроскопію – дослідження порожнини суглоба. 
 
Діагностична цінність ендоскопічних методів збільшується 

завдяки можливості під час дослідження органу брати матеріал з 
поверхні його слизової оболонки (для вивчення форми і структури 
кліток) або шматочка тканини (біопсія). 
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    Клініко-лабораторні методи дослідження включають 
аналізи морфологічного і біохімічного складу крові, сечі, а при 
необхідності і інших середовищ організму (спинномозкової рідини, 
мокротиння, шлункового вмісту, жовчі, калу та ін.). 

Лабораторні дослідження проводять в наступних напрямах: 
▪ вивчення загальних властивостей досліджуваного матеріалу – 

кількість, колір, вигляд, запах, наявність домішок, відносна щільність і 
т.п.; 

▪ мікроскопічне дослідження; 
▪ біохімічне дослідження з метою визначення тих або інших 

речовин – продуктів обміну, мікроелементів, гормонів, з'єднань, що 
з'являються тільки при  захворюваннях тощо; 

▪ бактеріологічне, вірусологічне та інші види досліджень. 
 

Функціональне тестування. 
У основі функціонального тестування  лежить оцінка змін 

функцій і/або структур окремих органів чи  систем організму у момент 
дослідження під впливом різних подразних дій. 

В якості таких дій використовують фізичні навантаження, 
натуження, пасивне обертання, холодові дії, зміни положення тіла, 
лікарські препарати, електричну стимуляцію передсердя та інші 
засоби, які об’єднані загальною назвою «функціональні проби» (в 
даному випадку терміни «проба» і  «тест»  є синонімами) 

Залежно від питомого внеску кожної з фізіологічних систем у 
відповідну реакцію на обрану пробу прийнято виділяти 
функціональні проби серцево-судинної системи, системи зовнішнього 
дихання та ін., хоча при цьому завжди слід мати на увазі, що жодна з 
них не може характеризувати діяльність тільки одної окремо взятої 
системи. 

Функціональні проби найширше використовуються з метою 
дослідження: 
        ▪ серцево-судинної системи; 
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▪ системи зовнішнього дихання; 
▪ вегетативної нервової системи; 
▪ вестибулярного аналізатора; 
▪ загальної фізичної роботоздатності; 
▪ енергетичних потенціальних можливостей організму. 
Тестування є надзвичайно важливим для визначення 

функціонального  стану організму спортсменів і осіб, які займаються 
фізичною культурою. 

 
Контрольні питання до розділу 3  

1. Клінічні методи обстеження в спортивній медицині. 
2. Параклінічні методи обстеження в спортивній медицині. 
3. Методи фізичного (фізикального) обстеження. 
4. Метод термометрії. 
5. Інструментально-функціональні методи обстеження. 
6. Променеві методи діагностики, на чому  вони базуються.  
7. Ультразвукові методи діагностики, що покладено в їх основу. 
8. Радіоізотопна діагностика, на чому базуються її методи. 
9. Теплобачення (термографія), сутність методу. 
10. Ендоскопічні методи дослідження, їх особливості. 
11. Лабораторні методи, матеріали і напрями дослідження. 
12. Функціональне тестування, з якою метою проводиться та що    
       покладено в основу методу. 
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Розділ 4. Тестування як основа функціональної 
діагностики  стану організму спортсмена 

 
4.1. Функціональна діагностика в спортивній медицині. 

Класифікації  функціональних проб.  
 

У спортивній медицині для отримання та оцінки інформації 
щодо рівня фізичного розвитку, функціонального стану, 
функціональної підготовленості, тренованості, швидкості відновлення 
після фізичного навантаження та т. ін. широко застосовується 
функціональна діагностика ( спеціальний розділ клінічної медицини), 
у якій важлива роль належить різноманітним показникам, що 
визначають  за допомогою різних проб (тестів) [13, 103,75, 87].      

Вперше розглядати тести як засіб  перевірки здібностей людини 
почали наприкінці  XIX століття. Засновником наукової теорії тестів 
вважається видатний англійський генетик і антрополог Гальтон, який 
у Лондоні у 1884 р. провів тестування фізичних здібностей, деяких 
фізіологічних можливостей організму і психологічних властивостей у  
9337 осіб  у віці від 5 до 80 років. Дослідження проходило за 70 
показниками  (вимірювалась довжина і маса тіла, життєва ємність 
легенів, станова сила, м'язова сила згиначів кисті та т. ін.). Аналіз 
отриманих результатів дозволив визначити відповідні статеві і вікові 
відмінності, знайти середні значення та дисперсію (розсіювання) за  
показниками, які були вивчені [93].                                            

У 1890 р. для перевірки фізичних і психічних здібностей людини 
Каттеллом  було запропоновано серію з 50 тестів та розроблено 
вимоги щодо проведення тестування, більшість з яких є актуальними і 
в теперішній час.  

У XX столітті  було запропоновано дві основні концепції оцінки 
якості тестів: надійність і валідність. Коефіцієнт кореляції, 
розроблений у 1900 р. англійським математиком Карлом Пірсоном, 
став важливим засобом перевірки якості тестів, а створена трохи 
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пізніше теорія кореляції суттєво вплинула на всю методологію 
тестування,  обгрунтування і використання тестів.  

Английский психолог Чарльз Э�двард Спи́рмен на основі 
поєднання психологічної теорії з теорією фізичних вимірювань і з 
кореляційними методами в 1904 р. вперше розробив метод оцінки 
надійності тестів, а також технику факторного анализу результатів 
тестування і широко відомий коефіцієнт рангової кореляції.                                          

Однак у фізичному вихованні теорія тестів одержала наукове 
обгрунтування і зазнала розвитку лише в середині 20-х років XX 
століття. Позитивну роль у використанні рухових тестів для 
визначення рівня фізичної підготовленості різних верств населення 
зіграв затверджений у 1931 році в колишньому СРСР комплекс «Го-
товий до праці та оборони» (ГПО), який повністю відповідав двом 
основним вимогам теорії тестування: 

-  мав комплекс тестів, що дозволяв оцінити різні сторони 
рухової підготовленості людини; 

- був доступний для основної маси населення, для всіх 
практично здорових людей, що досягалось диференціюванням тестів 
за статтю і віком [93]. 

У наступні роки розробку теорії тестування було  продуктивно 
продовжено В.М. Заціорським (1979), В.Л.Карпманом, З.Б. 
Білоцерківським, І.О. Гудковим ( 1988) та іншими вченими. 

У даному напряму в Україні широко відомі роботи  В.М. 
Платонова (1995), М.М. Булатової (1997), Т.Ю. Круцевич (1985, 1999), 
Л.П. Сергієнко (2001), які показали можливість використання 
тестового контролю у різних сферах фізкультурно-спортивної 
діяльності. 

Постійне зростання вимог до медичного забезпечення 
фізкультурної та спортивної практики, яке спостерігається в 
теперішній час, спонукає науковців на  базі існуючих класичних 
розробок  продовжити подальший розвиток і збагачення теорії та 
практики тестування . 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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          Терміни «тест» і «проба» практично є  синонімами, проте існує 
декілька  тлумачень цих понять. 

 Тест — це завдання стандартної форми, за яким проводяться 
випробування для визначення розумового розвитку, здібностей, 
вольових якостей та інших психофізіологічних характеристик людини. 
Процедуру виконання тесту називають тестуванням. Чисельне 
значення, одержане в процесі вимірювання, є результатом 
тестування [93]. 

Функціональна проба – це точно дозований вплив на організм 
різних факторів, який дозволяє вивчити реакцію на нього 
фізіологічних систем і дає змогу отримати уявлення про 
функціональний стан людини в умовах активної життєдіяльності [57]. 

Отже тестування допомагає виявити реакцію організму на вплив 
визначених чинників, проаналізувати механізми їх дії та оцінити 
функціональні можливості людини, бо дослідження функціональних 
показників в стані відносного фізіологічного спокою не завжди є 
достатньо інформативним.  

Наприклад, функція серця, що відіграє провідну роль в 
життєдіяльності організму, в більшості випадків оцінюється на основі 
обстеження в стані спокою. Хоча очевидно, що будь-яке порушення 
насосної функції серця з більшою вірогідністю виявиться при об'ємі 
12-15 л/хв (тобто під час фізичного навантаження), ніж при 5-6 л/хв (у  
стані відносного спокою). Крім того, недостатні резервні можливості 
серця можуть бути визначені лише в роботі, що перевищує за 
інтенсивністю звичні навантаження. Це відноситься і до прихованої 
коронарної недостатності, яка нерідко не діагностується за даними 
ЕКГ в стані спокою. Тому оцінка функціонального стану серцево-
судинної системи на сучасному рівні неможлива без широкого 
залучення  функціональних проб [8,69]. 

Чинники, які  використовують в функціональних пробах можуть 
бути різними, їх обирають в залежності від поставлених завдань 
дослідження. 
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Існують різні класифікації функціональних проб. Відповідно до 
найбільш загальної та  простої з них  тести розподіляють на три 
основні групи.  

I група – показники, які вимірюються у спокої: 
• показники фізичного розвитку: довжина і маса тіла, товщина 

жирових складок, об'єм мускульної і жирової тканини; 
• показники, які характеризують функціональний стан основних 

систем організму: частота серцевих скорочень, артеріальний тиск, 
частота дихання, склад крові – тобто результати клінічних і 
лабораторних досліджень. 

Інформацію, що здобута за допомогою цих тестів, 
використовують для оцінки фізичного стану досліджуваного і для 
порівняння із значеннями показників, які отримують при виконанні 
навантажень. При цьому рівень спокою приймається за базовий і 
відносно нього здійснюють усі розрахунки. 

II група – стандартні тести, коли всім досліджуваним 
пропонується виконати однакові завдання (наприклад, протягом 1 хв 
підтягтися на поперечці 10 разів). Особливість цієї групи тестів – 
використання неграничних стандартних навантажень. У 
досліджуваного відсутня мотивація на досягнення максимально 
можливого результату. 

III група – специфічні функціональні тести, при виконанні яких 
необхідно показати максимально можливий результат. При їх 
проведенні вимірюють показники різних функціональних систем, 
перш за все серцево-судинної і дихальної. 

Наступна більш детальна класифікація є і більш 
розповсюдженою, вона передбачає врахування як чинників, вплив 
яких використовують, так і характер фізичного навантаження, умови 
тестування та ін.[57]. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ  ФУНКЦІОНАЛЬНИХ  ПРОБ 
 

 А.  КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ  ПРОБ В ЗАЛЕЖНОСТІ    
      ВІД ВПЛИВАЮЧОГО ФАКТОРУ 

 
І.  Проби з фізичним навантаженням. 
ІІ. Проби, що пов’язані зі змінами оточуючого середовища. 

1. Дихальні проби: 
1) із затримкою дихання під час вдиху (проба Штанге); 
2) із затримкою дихання під час видиху (проба Генча); 
3) із змінами газового складу повітря, що вдихається. 

2. Температурні  проби: 
1) холодова; 
2) теплова. 

ІІІ. Проби, що пов’язані із змінами венозної реверсії  крові  до  серця. 
1. Проби із змінами положення тіла в просторі: 

1) ортостатична (активна, пасивна); 
2)  кліностатична. 

     2.  Проби з натужуванням (проба Вальсальви, проби Флека і  
   Бюргера). 

ІV. Фармакологічні проби (з калієм, бета-блокаторами,    
      атропіном   та   ін.). 
V. Харчові проби  (аліментарні). 
     1. На толерантність стосовно глюкози. 
     2. На виведення (рідини) та ін. 

 
Б.  КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ  ПРОБ  З  ФІЗИЧНИМ       
     НАВАНТАЖЕННЯМ 
 

1. В залежності від часу реєстрації показників: 
1) проби на відновлення; 
2) тести на зусилля (навантажувальні тести). 
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2. В залежності від кількості виконаних навантажень: 
1) одномоментні (проба Мартіне-Кушелевського; 15-ти 

секундний біг та ін.); 
2)  двомоментні (проба Короткова); 
3) комбіновані (3-х моментна проба Летунова та ін.). 

3. В залежності від характеру виконуваних  рухів: 
1)  неспецифічні (використовуються рухи, що характерні 

практично для всіх видів спорту – біг, присідання); 
2) специфічні (використовуються рухи, що імітують 

конкретний вид спорту – в боксі «бій з тінню» та ін.); 
4. В залежності від інтенсивності виконуваних навантажень: 

1) максимальні; 
2) субмаксимальні (75% і менш від максимальних). 

5. В залежності від  умов проведення тестування : 
1) тестування в лабораторних умовах з використанням різних 

видів ергометрів; 
2) тестування в звичайних  умовах  спортивної  діяльності або 

під час оздоровчого тренування. 
  
В теперішній час в спортивній медицині підходи до визначення 

основних сторін фізичного стану організму в цілому розроблені та 
упорядковані, а більшість функціональних проб стандартизовано.       
Наприклад, згідно програмі, яку розроблено Міжнародним комітетом 
із стандартизації тестів фізичної готовності, визначення 
роботоздатності повинне проходити за чотирма напрямами: 

1) медичний огляд; 
2) визначення фізіологічних реакцій різних систем організму на     
    фізичне  навантаження; 
3) визначення конституції і складу тіла в кореляції з фізичною  
    роботоздатністю; 
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4) визначення здібності до виконання фізичних навантажень і 
рухів в комплексі вправ, здійснення яких залежить від різних систем     
організму. 

 У спортивній медицині використовують функціональні проби, 
головним чином, з фізичними навантаженнями. В практичній 
діяльності тренера (викладача) часто виникає  необхідність 
визначення фізичної роботоздатності осіб, з якими вони  працюють. 
Для моделювання навантаження різного характеру та потужності при 
тестуванні  фізичної  роботоздатності широко використовують 
різноманітні пристрої: велоергометри, тредміли,  тредбани, 
сходинки, ергометрі різних типів та ін. При цьому різрізняють такі 
типи  навантаження (Є.Л.Михалюк, 2014)[102]:              

1. Безперервне навантаження рівномірної інтенсивності. 
Потужність роботи може бути однаковою для всіх обстежуваних або 
встановлюватися в залежності від стану здоров’я, статі, віку та 
фізичної підготовленості. 

2. Східчастоподібне підвищення навантаження з інтервалами 
відпочинку після кожної  сходинки. Збільшення потужності 
навантаження та тривалості інтервалів варіюється в залежності від 
задач дослідження. 

3. Безперервна робота, що рівномірно (або майже 
рівномірно) підвищується з швидкою зміною подальших  сходинок 
без інтервалів відпочинку. 

4. Безперервне східчасто подібне навантаження, що 
підвищується  без інтервалів відпочинку, при якому 
кардіореспіраторні показники досягають сталого стану на кожній 
сходинці. 

 За принципом активності навантажувальні тести підрозділяють 
на проби з дозованими (стандартними) навантаженнями 
(субмаксимальні тести) і проби з максимальними навантаженнями 
(максимальні тести). Як максимальні, так і субмаксимальні тести 
мають свої переваги і недоліки (табл. 4.1).  
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                                                                                                              Таблиця 4.1 
Порівняльна характеристика субмаксимальних та 

максимальних навантажень 
 (за А.І. Журавлевою, Н.Д. Граєвською, 1993) 

 
Наванта-

ження 
Переваги Недоліки 

 
Субмакси-
мальне 

Доступність для дослідження 
осіб різного рівня підготовки 
і для багатьох категорій 
хворих. Навантаження 
виконується незалежно від 
субьективного відношення 
обстежуваного. Не викликає 
в нього надмірного 
стомлення і негативного 
ставлення. 

Недостатнє навантаження 
для спортсменів, які 
тренуються переважно на 
витривалість.  
Не виявляє максимальних 
функціональних резервів і 
справжніх можливостей 
обстежуваних. 

 
Макси- 
мальне 

Виявляє справжні 
можливості організму і його 
функціональні резерви. 
Характеризує аеробну 
продуктивність і 
максимальне споживання 
кисню. Виявляє 
функціонально слабкі ланки, 
які обмежують досягнення 
найвищої роботоздатності. 

Виснажливий характер 
роботи, важкість виконання 
для нетренованих осіб і 
хворих, для представників 
складно-технічних і деяких 
інших видів спорту. 
Неможливість частого 
виконання (особливо в 
період змагань) при 
динамічних спостереженнях. 
Ризик ускладнень (особливо 
у нетренованих осіб, у 
хворих, в несприятливих  
умовах середовища). 
Відносна суб'єктивність у 
визначенні межі – відмови 
від роботи. 
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 Максимальні тести передбачають зростання навантаження до 
досягнення межі аеробної здатності, тобто МСК (вони виконуються до 
«відмови»). Використання таких навантажень пов’язано з певним 
ризиком, тому в клінічних умовах від них відмовляються. Такі 
тестування проводять при  ЛК та ЛПС, при фізіологічних 
дослідженнях. Отже максимальні тести можна використовувати 
тільки для висококваліфікованих спортсменів, які звикли до великих 
фізичних навантажень.  

Значно частіше використовують субмаксимальні тести, які 
потребують менших зусиль – приблизно в межах 75% від 
максимальних  навантажень, які  в змозі перенести випробуваний. 
Однак незважаючи на це, до них є теж багато протипоказань: серцева 
недостатність ІІ-ІІІ стадії, активний ревматизм, період 
реконвалесценції (одужування) після гострих інфекційних 
захворювань, часті  приступи  стенокардії, загроза виникнення або 
нещодавно перенесений інфаркт міокарда (відновний період 
протягом 3 місяців після інфаркту), порушення ритму серцевої 
діяльності, злоякісні новоутворення, захворювання крові, 
гіпертонічний криз, вади серця. 

Навантаження при субмаксимальних тестах необхідно підбирати 
з урахуванням віку обстежуваного, оринтуючись на  частоту пульсу 
[102] (табл.4.2). 

 Навантажувальні проби розподіляють також на ті, що 
проводяться: 

 - безпосередньо під час фізичного навантаження (дозволяють 
судити про адаптацію до фізичного навантаження); 

- відразу після його припинення (свідчать про закономірності 
відновних реакцій). 

Функціональні тести, залежно від їх призначення і складності 
виконання, можуть бути проведені як в лабораторних умовах (у 
кабінетах функціональної діагностики), так і безпосередньо під час 
тренувань в спортивних залах, басейнах або на стадіонах. 
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Таблиця 4.2 

Верхня межа частоти серцевих скорочень в субмаксимальних 
навантажувальних тестах                                                                                                      

(у осіб без відхилень в стані здоров’я) 

 

Вік, роки Верхня межа частоти серцевих 
скорочень, уд./хв 

20 - 29 170 

30 - 39 160 

40 - 49 150 

50 - 59 140 

60 і більше 130 

 

4.2. Основні завдання і загальні вимоги                                                                       
до проведення  навантажувальних тестів                                                                            

у фізичній культурі та спорті 
      
 Проведення будь-якого функціонального дослідження 

спрямовано, в першу чергу, на вирішення основних його завдань: 
• визначення і оцінка ступеня і характеру реакції органів і систем 

на   чинник, який впливає на організм;  
• виявлення механізмів адаптації  (пристосування) організму до 

умов, що змінюються; 
•  виявлення прихованих порушень функції, об’єму і ступеня цих 

змін. 
З наданих основних завдань функціонального дослідження 

випливають завдання тестування в спортивній медицині, які  
наведено нижче.  
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Основні завдання тестування в спортивній медицині: 
- вивчення адаптації організму до різних видів фізичного  
  навантаження; 
- оцінювання стану тренованості спортсмена і його змін на 

окремих етапах тренування; 
- раціональна організація відбору талановитих спортсменів; 
- вивчення швидкості відновних процесів після припинення 

впливу навантаження; 
- отримання даних про функціональний стан організму 

спортсмена; 
- оцінювання ефективності програми тренування; 
- підвищення функціональних можливостей людини і спортивної  
   роботоздатності внаслідок тренуючого ефекту, який надають 

деякі з тестів; 
- поліпшення психоемоційного стану шляхом тестування, 

оскільки останнє є дієвим мотиваційним засобом виховання вольових    
якостей спортсмена; 

- прогнозування імовірних спортивних результатів, а також  
прогнозування імовірності виникнення тих або інших відхилень в   
стані здоров'я внаслідок фізичних навантажень; 

- визначення і розробка ефективних профілактичних і 
реабілітаційних заходів для висококваліфікованих спортсменів;              
-        -     оцінка функціонального стану і ефективності застосування               
засобів реабілітації після пошкоджень і захворювань у спортсменів, 
що    тренуються. 

Усі без виключення функціональні тести повинні відповідати 
визначеним вимогам, основні з яких наведені нижче. 

 
 Вимоги до функціональних проб: 
 • бути  однотипними, стандартними і дозованими, тобто 

придатними для повторення  в динаміці без зміни від одного 
тестування до  іншого, отже тільки  тоді з’являється можливість 
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порівнювати результати тестування різних людей або  однієї людини 
в різні періоди часу (при цьому бажано, щоб тестування в динаміці    
проводили ті самі дослідники, що і при первинному досліджені, а їх     
кількість була мінімальною);  

• бути цілком безпечними і одночасно достатньо 
інформативними  (об'єктивно відображати ті якості і здібності, для 
оцінки яких вони використовуються); 

 •  бути простими і доступними (не вимагати особливих навичок 
для їх проведення), а також зручними для застосування як в 
спеціальних  приміщеннях, так і безпосередньо на місці тренувань); 

 •   навантажувальні проби  повинні забезпечувати включення в 
роботу якомога  більшої кількості м’язів і дозволяти вимірювати та в      
визначених межах змінювати інтенсивність навантаження;     

 •   розминка перед тестуванням повинна бути однаковою для 
всіх досліджуваних (стандартною); 

 •   інтервали між окремими тестуваннями повинні бути такими, 
щоб пройшла втома. 

 
Функціональне тестування, особливо з використанням 

навантажувальних  проб,  є  процедурою, яка потребує до себе 
відповідального відношення з урахуванням усіх показань та 
протипоказань для її проведення, відповідного обладнання 
приміщення та забезпечення певних умов для безпеки процесу 
тестування і отримання достовірних результатів.  

При проведенні проб з фізичним навантаженням серед 
дослідників повинні бути лікар і медична сестра (лаборант), які 
контролюють  хід виконання методики та динаміку фізіологічних 
параметрів, а також виявляють симптоми, які потребують 
припинення тестування. Загальноприйняті критерії екстреного 
припинення навантаження представлені в таблиці 4.3. 
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Таблиця 4.3                   
Критерії екстреного припинення навантаження при тестуванні 

 
Загальні Електрокардіографічні 

1. Болі в області серця. 
 2. Різке збліднення шкірних 

покривів. 
 3. Порушення координації. 
 4. Сильне відчуття спраги. 
 5. Зниження швидкості 

педалювання. 
 6. Падіння АТ. 

1. Неадекватне підвищення ЧСС. 
2. Виражене порушення ритму. 
3. Виражене порушення 

провідності. 
4. Депресія  (зниження) інтервалу   

       ST > -1,5 мм. 
5. Елевація (підйом) інтервалу 

ST > +2 мм. 
 

Умови проведення тестування: 
- мікроклімат в приміщенні, де проводяться дослідження, 

повинен відповідати діючим нормативам;  
- апаратура повинна пройти метрологічний контроль, мати 

заземлення; 
- слід виключити відволікаючі звукові, світлові та інші сигнали, 

які не відносяться до дослідження;  
- обстежуваного потрібно ознайомити з призначенням й   

особливостями проведення  проби та необхідними запобіжними   
заходами в процесі виконання навантаження; 

- обстежуваний має бути одягнений в зручні для рухів одяг і 
взуття; 

- тестування бажано проводити в ранкові години, краще  натще 
або не  раніше ніж через 1,5-2 години після легкого сніданку (без 
вживання кави чи міцного чаю); алкоголь неможна вживати протягом 
3 діб до дня тестування, паління слід припинити за 1годину до 
тестування; 

- перед проведенням проби особі, яка підлягає тестуванню, 
бажано  надати можливість відпочити протягом 30-60 хв, крім того,   
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напередодні та в день тестування потрібно  виключити надмірні   
фізичні й емоційні навантаження, які призводять до перевтоми;  

- для надання невідкладної медичної допомоги при 
непередбачених ускладненнях повинна бути аптечка з всіма 
необхідними  медикаментами.  

Для профілактики можливих ускладнень під час проведення 
функціональної проби із зусиллям обов'язковим є попереднє 
медичне обстеження.  

 
4.3. Визначення максимального споживання кисню.  

 Тести Купера,  Наваккі 
 

 Величина максимального споживання кисню є 
найважливішим показником, що характеризує максимальну 
продуктивність системи транспорту кисню і аеробну фізичну 
роботоздатність. Високі показники МСК – надійне свідоцтво високого 
рівня соматичного здоров'я індивіда. 

Розрізняють пряме і непряме визначення МСК. 
Пряме визначення МСК використовується лише при контролі 

функціонального стану організму і тільки у спортсменів високої 
кваліфікації. 

Випробуваний виконує фізичне навантаження, потужність якого 
східчатоподібно зростає аж до неможливості продовжувати роботу. 
Навантаження дозується за допомогою велоергометра або доріжки, 
що біжить; при цьому за допомогою газоаналізатора визначають 
величину споживання кисню. Величина МСК залежить не тільки від 
потужності фізичного навантаження, але і від об’єму м'язової маси, 
що залучається до роботи при проведенні проби. 

Непряме визначення МСК використовується у оздоровчому 
фізичному тренуванні і масовому спорті. Випробуваному пропонують 
виконати одноразове навантаження на велоергометрі або шляхом 
підйому на сходинку заввишки 40 см для чоловіків і 33 см для жінок  
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протягом не менше 5 хв; відразу після навантаження визначають ЧСС. 
Розрахунок МСК проводять за спеціальною номограмою І. Астранда, 
в якій враховані стать, досягнута ЧСС при фізичному навантаженні, 
потужність навантаження, а у разі степергометрії і маса тіла. Як 
одиниця потужності роботи в номограмі використовують 1кг/м/хв,  
що дорівнює 0,167 Вт. 
          Точність номографічного визначення МСК по Астранду-Рімінгу 
цілком задовільна при використанні запропонованих поправочних 
коефіцієнтів, які дозволяють ураховувати вік випробуваних (табл.4.4). 
 

Таблиця 4.4  
Вікові поправочні коефіцієнти при розрахунку МСК 

на номограмі І. Астранда 
 

       Вік, роки 15 25 35 40 45 50 60 65 

Коефіцієнт 1,10 1,00 0,87 0,83 0,75 0,75 0,68 0,65 

 
 Точність номографічної оцінки ще більше підвищується, якщо 

випробовуваному задають навантаження, що викликає почастішання 
пульсу понад 140 уд./хв.  На шкалі А або Б (в залежності від статі 
випробуваного) відмічають величину навантаження субмаксимальної 
потужності. Знайдена точка прямою лінією з'єднується зі шкалою 1, 
на якій представлені значення споживання О2, а потім зі шкали 2, яка 
відбиває ЧСС для даної статі при виконаній роботі. Точка перетину 
лінії зі шкалою 3 відповідає значенню МСК (рис. 4.1) [55].  

Масові дослідження з використанням номограми дозволили 
встановити нормативну оцінку рівня МПК для практично здорових 
осіб різної статі й віку, та виділити так звані функціональні класи 
аеробної здатності [55].  

Тест  Купера. На  основі виявлення високого ступеня зв’язку між 
показниками фізичної роботоздатності та рівнем розвитку загальної  

  



 89 

         

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.1. Номограма Астранда для визначення МСК непрямим 
методом. 
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витривалості (коефіцієнт кореляції > 0,8) лікарем К.Купером були 
запропоновані бігові тести: 12-ти хвилинний та 1,5 – мильний (або 2,4 
км). 12-хвилинний тест передбачає подолання по рівній місцевості 
будь-яким доступним (відповідно до фізичного стану випробуваного) 
шляхом (біг чи ходьба) максимально можливої відстані за 12 хв . 
Даний тест теж дозволяє визначити функціональний клас аеробних 
здатностей, а також фізичний стан людини. Оцінку результатів тесту 
проводять залежно від подоланої дистанції (в км) з урахуванням віку 
досліджуваного та при цьому  визначають функціональний  клас 
аеробної здатності (ФК) (табл. 4.5). За результатами даного тесту 
може бути визначено і МСК, оскільки між цими величинами існує 
корелятивний зв’язок (табл.4.6) 

 Спрощеним методом 12-хвилинного тесту є  2,4-кілометровий 
тест. Його виконання заключається у подоланні (пішки чи бігом) 
відстані 2,4 км в максимально короткий час. Оцінка проводиться 
згідно відповідних таблиць.  

Необхідно звернути увагу на те, що ці тести вимагають значних 
зусиль, тому вони повинні проводитися після попереднього 
медичного огляду.  

          Таблиця 4.6 
Кореляція між результатами 12-хвилинного тесту та МСК                                               

( за К. Купером) 
Дистанція (км), яку було 

 подолано за 12 хв 
МСК, 

мл/кг/хв 
Менше 1,6 Менше 25,0 

1,6 – 2,0 25,0 – 33,7 
2,01 – 2,40 33,8 – 42,5 
2,41 – 2,80 42,6 – 51,5 

Більше 2,80 51,6  і більше 
          
           Для здорових, але нетренованих осіб віком 30 років і старших 
потрібно провести заздалегідь 6-ти тижневе тренування. На основі 
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                                                                                                             Таблиця 4.5  
Градація максимальної аэробної  здатності (функціональні класи) в залежності від  подоланої дистанції 

(км) за 12 хв 
(за  К. Купером) 

Функціональ- 
ний клас 
аеробної 
здатності  та 
фізичного 
стану  

Вік, роки 
молодше 30 років 30-39 років 40-49  років 50 років та більше 

ч ж ч ж ч ж ч ж 

ФК 1 –   
дуже 
поганий 

Менше 
1,6 

1,5 Менше 
1,5 

1,4 Менше 
1,4 

1,2 Менше 
1,3 

1,0 

ФК ІІ –  
поганий 

1,6-2,0 1,5-1,8 1,5-1,8 1,4-1,7 1,4-1,7 1,2-1,5 1,3-1,6 1,0-1,3 

ФК ІІІ - 
задовільний 

2,01-2,4 1,81-2,1 1,81-2,2 1,71-2,0 1,71-2,1 1,51-1,8 1,61-2,0 1,31-1,7 

ФК ІУ –  
гарний 

2,41-2,8 2,11-2,6 2,21-2,6 2,01-2,5 2,11-2,5 1,81-2,3 2,01-2,4 1,71-2,2 

ФК У – 
відмінний  

Більше 
2,8 

2,6 Більше 
2,6 

2,5 Більше 
2,5 

2,3 Більше 
2,4 

2,2 
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результатів обстеження К.Купер розробив схеми аеробних тренуючи 
програм для осіб різного віку та фізичного стану. 

Тест Наваккі дозволяє оцінити фізичну роботоздатність 
спортсмена і відноситься до максимальних функціональних проб, 
тобто виконується до «відмови» (випробуваний просто більше не в 
змозі продовжувати виконання тесту).  

До переваг тесту Наваккі слід віднести його інформативність, 
простоту, можливість уніфікувати результати дослідження. Для 
проведення тесту необхідний лише велоергометр. Навантаження 
індивідуалізується залежно від маси тіла випробуваного. Тест 
починається з початкового навантаження 1 ват на кг маси тіла, яке 
через кожні 2 хв збільшується на цю ж величину. 

Реєструють максимальну досягнуту потужність і час її утримання 
(в межах 2 хв). У момент «відмови» споживання кисню у 
випробовуваного близько до максимального, частота серцевих 
скорочень також досягає максимальних значень. Проте при 
виникненні ознак перевантаження під час роботи на велоергометрі 
(задишка, головокружіння, біль у області серця, різка слабкість та ін.)  
тест необхідно припинити.  

Нормальна роботоздатність у нетренованих (потужність 3 Вт/кг, 
утримувана протягом 2 хв) відповідає МСК 42-44 мл/кг/хв, тобто 
середньому функціональному класу (ФК) аеробної здатності по 
Астранду-Рімінгу для чоловіків у віці 20-50 років.  
          Тест рекомендований ВООЗ для широкого застосування, бо він 
придатний для дослідження як тренованих, так і нетренованих осіб; 
можливе його використання і у відновному лікуванні для дозування 
навантаження в процедурі лікувальної гімнастики і оцінки 
ефективності реабілітаційного процесу навіть у людей середнього та 
похилого віку. У останньому випадку починати пробу потрібно з 
навантаження 0,25 Вт /кг маси тіла обстежуваного ( з розрахунком  на 
нормальну відносно віку масу тіла) [55]. У таблиці 4.7 наведена оцінка 
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результатів тесту Наваккі для здорових тренованих і нетренованих 
осіб.                  

Таблиця 4.7 
Оцінка результатів тесту Наваккі 

 
Потужність 

наванта-
ження, Вт/кг 

Час роботи 
на кожній 
сходинці, 

хв 

 
Оцінка фізичної роботоздатності 

 
2 
3 
3 
 

4 
4 
5 
6 

 
1 
1 
2 
 

1 
2 

1-2 
1 

 У нетренованих: 
- низька роботоздатність  
- задовільна роботоздатність   
- нормальна роботоздатність 

  У спортсменів:  
- задовільна роботоздатність   
- хороша роботоздатність  
- висока роботоздатність  
- дуже висока роботоздатність 

 

4.4. Методика та оцінка результатів  проведення 
субмаксимального тесту РWC170 

 
Субмаксимальні тести використовуються як при обстеженні 

нетренованих осіб, так і при тестуванні  спортсменів різної 
кваліфікації. Дослідження показали, що найбільш цінна інформація 
про функціональний стан серцево-судинної та респіраторної систем 
може бути отримана лише при врахуванні змін основних параметрів 
гемодинаміки безпосередньо під час виконання тесту. Тому і 
збільшення навантаження проводиться до досягнення межі аеробної 
здатності – МСК. 

Субмаксимальні тести проводяться з різними видами 
навантажень: 
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1) негайне збільшення навантаження після розминки до 
передбачуваного субмаксимального для даного спортсмена рівня; 

2) рівномірне навантаження на певному рівні із збільшенням 
при подальших дослідженнях; 

3) безперервне або майже безперервне зростання 
навантаження; 

4) ступінчасте зростання навантаження; 
5) ступінчасте зростання навантаження, що чергується з 

періодами відпочинку. 
РWC170 – Physikal Working Capasity (фізична роботоздатність). 

Тест рекомендований ВООЗ для визначення фізичної роботоздатності 
спортсменів і осіб, які займаються фізичною культурою. Фізична 
роботоздатність в тесті РWC170 виражається величиной потужності 
навантаження, яке випробовуваний може виконати при ЧСС  170 
уд./хв. Вибір саме цієї частоти серцевих скорочень заснований на 
тому, що по-перше, зона оптимального функціонування серцево-
судинної системи знаходиться в діапазоні 170-190 уд./хв,  тобто 
обрана ЧСС досягає його нижньої межі. По-друге, взаємозв'язок між 
ЧСС і потужністю виконуваного фізичного навантаження має лінійний 
характер тільки до ЧСС, що дорівнює 170 уд./хв. При подальшому 
підвищенні частоти поштовхів серця лінійний характер взаємозв'язку 
порушується унаслідок активізації анаеробних (гліколітичних) 
механізмів енергетичного забезпечення м'язової роботи. 

Для старших вікових груп, враховуючи більш низьку межу 
допустимого зростання пульсу, а також у юних спортсменів 
застосовують тести PWC130 і PWC150 – визначення фізичної 
роботоздатності при досягненні ЧСС 130 або 150 уд./хв. 

У практиці лікарського контролю  застосовують два варіанти 
тесту РWC170: велоергометричний і тест, в якому навантаження 
виконується у вигляді сходжень на сходинку. 

Хід проведення тесту. Випробуваному пропонують виконати 
два навантаження різної потужності (W1 і W2) – шляхом педалювання 
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на велоергометрі або сходження на сходинку, тривалістю по 5 хв 
кожне з 3-хвилинною перервою. В кінці кожного навантаження 
визначають ЧСС (відповідно f1 і f2). 

На підставі отриманих даних будують графік, де на осі абсцис 
відкладають потужність навантаження (W1 і W2), на осі ординат – 
відповідну ЧСС (рис. 4.2).  
         
 ЧСС, уд./хв   
                   
                   170  
  
                     f2 
   

                      f1 

                                   
                                                                                                   W, кгм/хв (Вт) 
                                             W1             W2             PWC170 

        Рис. 4.2. Графічний спосіб визначення PWC170. 

f1 і f2 – ЧСС при 1-м і 2-м навантаженнях;  
W1 і W2 – потужність 1-го і 2-го навантажень .             
                     

На перетині перпендикулярів, які опущені у відповідні точки 
осей графіка, знаходять координати І і ІІ. Враховуючи, що між ЧСС і 
потужністю фізичного навантаження є лінійна залежність, через 
координати І і ІІ проводять пряму аж  до перетину її з 
перпендикуляром, встановленим з точки ЧСС, відповідної 170 уд./хв 
(координата ІІІ). З неї опускають перпендикуляр на вісь абсцис, 
набуваючи таким чином значення потужності навантаження при ЧСС, 
яка дорівнює 170 уд./хв. 

Для спрощення процедури знаходження PWC170 запропонована 
формула: 

PWC170 = W1 + (W2 - W1) • 170 - f1 
                                                                                                                              f2 - f1 
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де: PWC170 – потужність фізичного навантаження при ЧСС 170 уд./хв;   
        W1 і W2 – потужність першого і другого навантаження (Вт або 
кгм/хв); 
         f1 і f2 – ЧСС в кінці першого і другого навантажень. 

У здорових молодих нетренованих чоловіків величини PWC170 
коливаються в межах 120-180 Вт (в середньому 2,8 Вт/кг), а у жінок –         
75-125 Вт (2,0 Вт/кг). У спортсменів цей показник вище в два і більше 
разів. 

 
4.5. Методика проведення проб Мартіне і Летунова та 

оцінка реакції організму на навантаження 
 

Пробу Мартіне часто застосовують при масових 
профілактичних оглядах, етапному ЛК осіб, які займаються фізичною 
культурою, і спортсменів масових розрядів (III, II та I юнацьких, III та II 
дорослих), що пов’язано з простотою її виконання та оцінки. Через 
1,5-2 хв  після накладення манжети на ліву руку – починається 
підрахунок пульсу в положенні обстежуваного сидячи,  в спокої. 
Пульс рахують безперервно по 10-секундних відрізках до його 
стабілізації, тобто до триразового повторення однакової  частоти. 
Після цього вимірюють АТ (сидячи, в спокої). Потім випробуваному 
пропонують, не знімаючи манжети тонометра, протягом 30 с 
виконати фізичне навантаження у вигляді 20 присідань з викиданням 
рук уперед. Темп присідань задають метрономом. Відразу після 
присідань випробуваний сідає, включають секундомір і протягом 
перших 10 с підраховують пульс, а за ті 50 с, що залишилися до 
закінчення 1-ої хвилини відновного періоду, вимірюють АТ. З початку 
2-ої хвилини відновного періоду за 10-секундні відрізки  визначають 
частоту пульсу до триразового повторення однакової частоти 
(контролюється трихвилинний відрізок відновного періоду). На 
закінчення проби вимірюють АТ. 
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Критеріями для оцінки проби є збудливість пульсу і характер 
реакції АТ на навантаження. Збудливість пульсу – почастішання 
пульсу по відношенню до початкового значення, виражене в % − у 
здорових людей не перевищує 60-80 %.  

Визначення характеру реакції АТ на навантаження розглянуто 
нижче при оцінці результатів проби Летунова. 

Проба Летунова. У основі проби – визначення спрямованості та 
ступеня вираженості зрушень базових гемодинамічних показників 
(ЧСС і АТ) під впливом фізичних навантажень різного характеру, а 
також швидкості їх  відновлення після навантаження. 

У обстежуваного в стані спокою (після 5 хв перебування в 
положенні сидячи в розслабленому стані) вимірюють (до реєстрації 
стабільних цифр) показники ЧСС і АТ, набуті при цьому значення 
приймають за 100 %. Потім спортсмен виконує три стандартні 
навантаження: 1-е – 20 присідань за 30 с; 2- е – протягом 15 с біг на 
місці в максимальному темпі з високим підняттям стегна; 3- є – 
протягом 3 хв біг на місці в темпі 180 кроків в 1 хв. Інтервал 
відпочинку між 1-м і 2-м навантаженнями – 3 хв, між 2-м і 3-м 
навантаженнями – 4 хв; фіксований час відновлення після 3-го 
навантаження – 5 хв. У вказані проміжки часу щохвилини у 
обстежуваного в стані спокою, сидячи визначають ЧСС (перші 10 с 
кожної хвилини) і АТ (з 15 по 45 с кожної хвилини). 

Принципи оцінки. Результати проби Летунова оцінюють на 
основі аналізу змін базових гемодинамічних показників (ЧСС і АТ) при 
різних навантаженнях і швидкості їх відновлення. 

Залежно від спрямованості та ступеня вираженості зрушень 
величин ЧСС і АТ, а також від швидкості їх відновлення розрізняють 
п'ять типів реакції серцево-судинної системи на фізичне 
навантаження: 

 
1) нормотонічний; 
2) гіпотонічний; 
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3) гіпертонічний; 
4) дистонічний; 
5) ступінчастий (із східчастим зростанням максимального 

артеріального тиску).  
 

Характеристика  та оцінка типів реакцій серцево-судинної 
системи на фізичне навантаження. 

1. Нормотонічний тип реакції разом з почастішанням пульсу 
характеризується значним підвищенням систолічного тиску (однак не 
більше 150 % від початкового); діастолічний тиск не змінюється або 
трохи  знижується; пульсовий тиск збільшується.                                 

Оцінка змін. Адаптація до навантаження хороша, якість регуляції 
функцій серцево-судинної системи висока. Тип реакції характерний 
для здорових і добре тренованих людей. 

Рекомендації. Виконання тренувальних навантажень за планом. 
2. Гіпотонічний (астенічний) тип реакції характеризується 

значним почастішанням пульсу (збудливість більше 100 %); 
збільшення систолічного тиску невелике або він зовсім не 
підвищується, а іноді навіть знижується; пульсовий тиск знижується. 
Збільшення хвилинного об'єму крові забезпечується в основному за 
рахунок збільшення ЧСС. 

Оцінка змін. Неекономний тип адаптації до навантаження, 
визначається у спортсменів при перенапруженні, після швидкого 
зниження ваги до необхідної вагової категорії. Поява  астенічної  
реакції  пояснюється  зниженням   скоротливої  функції  серця 
(«синдром     гіпосистолії»     в  клініці). 

Рекомендації. Зменшення тренувального навантаження, 
відновлення рівня рідини і електролітного балансу в організмі, ЕКГ і 
ПКГ контроль. 
          3. Гіпертонічний тип реакції характеризується більш 
вираженим, ніж при нормотонічній реакції, почастішанням пульсу, а 
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головне – різким підйомом систолічного тиску (більше 160-180 % від 
початкового) або діастолічного (більш ніж на 10 мм рт. ст.).  

Оцінка змін. Реакція обумовлена підвищеним периферичним 
опором артеріол. Така реакція спостерігається в початковій стадії 
нейроциркуляторної дистонії за гіпертонічним типом, при 
перетренуванні. 

Рекомендації. Необхідно: 
1) зробити аналіз сечі; 
2) записати ЕКГ; 
3) оцінити стан очного дна. 
Подальша тактика залежно від ступеня змін. 

           4. Дистонічний тип реакції характеризується появою 
феномена «нескінченного тону» (тони Короткова прослуховуються 
при зниженні тиску в манжеті до «0»).  

  Оцінка змін. Слід враховувати, що визначення феномена 
«нескінченного тону» в перших 10-20 с після навантаження значної 
інтенсивності (наприклад, при проведенні Гарвардського степ-теста) є 
не відхиленням від норми, а наслідком зміни характеру потоку крові 
в крупних артеріальних стовбурах. «Нескінченний тон», визначуваний 
після 20 присідань, свідчить про астенізацію організму.  

 Зустрічається у спортсменів після важкої фізичної роботи, при 
стомленні, після захворювання, іноді є індивідуальною особливістю 
спортсмена. 

Рекомендації. При стомленні – зниження тренувальних 
навантажень, після захворювань – поступове підвищення 
тренувальних навантажень. Бажане полікардиографічне обстеження. 

5. Ступінчастий тип реакції характеризується тим, що 
систолічний тиск досягає максимального рівня не відразу після 
навантаження, а на 2-3-ій хвилині відновного періоду, що може 
вказувати на перевтому і перетренування. 
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 Оцінка змін. Є несприятливою реакцією, оскільки відображає 
неадекватну адаптацію до навантаження, при якій відбувається 
затримка оплати кисневого боргу. 

Рекомендації. Зменшення частки швидкісної роботи в 
тренувальних заняттях. ЕКГ контроль. 

У здорових осіб час відновлення ЧСС і АТ до початкових величин 
після виконання  запропонованих  у пробі Летунова навантажень не 
повинен перевищувати 3 хв. 

Таким чином, нормотонічний тип реакції – найбільш 
сприятливий і свідчить про хорошу пристосовність організму до 
фізичного навантаження, а гіпотонічний тип реакції – найбільш 
несприятливий. 

 
4.6. Оцінка фізичної роботоздатності  за допомогою  проби  

Руф’є  та   Гарвардського степ-тесту 
 

Проба Руф'є. У її основі лежить кількісна оцінка реакції пульсу на 
короткочасне навантаження та швидкості його термінового 
відновлення. Завдяки простоті та доступності в останні роки вона 
зазнала широкого розповсюдження. Розроблено і активно 
використовується в практиці декілька варіантів даної проби [40, 
41,102]. 

Хід виконання проби (класичний варіант). Після 5 хв 
перебування в положенні сидячи у випробуваного підраховують ЧСС 
за 1 хв (Р0). Потім  випробуваний виконує 30 глибоких присідань за 30 
с, відразу після чого в положенні сидячи у нього протягом перших 10 
секунд відновлення знов реєструють ЧСС і отриманий результат 
помножують на 6 для приведення до хвилинного значення частоти 
пульсу (Р1). Третє вимірювання проводять аналогічним чином після 
першої хвилини відновлення в положенні сидячи (Р2).  
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Розрахунок індексу Руф'є (ІР) проводять за формулою: 

 
    (Р0 + Р1 + Р2) - 200 

IР = ------------------------------ 
10 

Принципи оцінки. Оцінку результатів проби здійснюють за 
наступною схемою:  

відмінно – ІР < 0;  
добре – ІР від 0 до 5;  
посередньо – ІР від 6 до 10;  
слабо – ІР від 11 до 15;  
незадовільно – ІР > 15. 
На підставі отриманих результатів можна також оцінити стан 

функціональних резервів серця (табл. 4.8)  
Таблиця 4.8 

Оцінка функціональних резервів серця 
 

Оцінка функціональних резервів 
серця 

Значення індексу Руф’є 

Атлетичне серце 0 і < 
Серце середньої людини: 
- дуже добре 
- добре 

 
0,1-5,0 

5,1-10,0 
Серцева недостатність: 
- середнього ступеня 
- високого ступеня 

 
10,1-15,0 
15,1-20,0 

 
Слід відмітити, що використання в даній таблиці терміну 

«серцева недостатність» не є коректним, тому що він не відповідає 
аналогічному клінічному терміну. 

Наведений класичний варіант проби Руф’є може бути 
застосований виключно для спортсменів першого розряду і вище. 
Тому для нетренованих  осіб і спортсменів-початківців було 
розроблено модифікацію даної проби, яка передбачає виконання 



 100 

присідань у більш повільному темпі –  30 присідань за 45 с та індекс 
Руф’є-Діксона [102].  

Хід виконання проби (модифікований варіант). Після 5 хв 
перебування в положенні лежачи на спині у випробуваного за 
відрізок часу в 15 с підраховують ЧСС (Р1). Потім  випробовуваний 
виконує 30 присідань за 45 с, після чого він знов лягає й у нього 
підраховують частоту пульсу протягом перших 15 с (Р2) та за останні 
15 с першої хвилини періоду відновлення (Р3) (при розрахунку 
використовують отримані величини частоти пульсу, не доводячи їх до 
хвилинного значення).  Розрахунок індексу Руф'є (ІР) проводять за 
формулою: 

   4 (P1 + P2 + P3) - 200 
ІР = ------------------------------ 

10 
 
Для оцінки результатів використовують таблицю 4.3.  
Оцінити пробу можна також за допомогою індексу Руф’є-

Діксона, який  за суттю є варіантом модифікованої проби та 
розраховується за наведеною нижче формулою: 

 
   (4 P2 – 70) + (4 P3 - 4 P1)  

Iндекс Руф’є-Діксона = ------------------------------ 
100 

 
Оцінка результатів проби за індексом Руф’є-Діксона: 
добре – від 0 до 2,9;  
середньо – від 3 до 5,9;  
нижче середнього – від 6 до 7,9;  
погано – від 8 і більше. 
Необхідно пом’ятати, що тест Руф’є розраховано переважно на 

дорослий контингент випробуваних і при дослідженні дітей(особливо  
молодшого та середнього шкільного віку) інформативність його 
знижується. 

 



 101 

Гарвардський степ-тест заснований на реєстрації ЧСС після 
дозованого фізичного навантаження і дозволяє оцінити кількісно 
перебіг відновних процесів. Фізичне навантаження є сходженням на 
сходинку заввишки 50 см для чоловіків і 43 см для жінок. Час 
сходження 5 хв, частота підйомів із зміною ніг – 30 разів в 1 хв. Якщо 
випробуваний не в змозі виконати навантаження протягом 5 хв, 
реєструється час фактично виконаної роботи. Існують численні 
модифікації проби з урахуванням довжини тіла, віку і інших 
особливостей випробуваних (табл.4.9) [102]. 

Таблиця 4.9 
Висота сходинки і час сходжень при проведенні Гарвардського 

степ-тесту 
 

Група обстежених Висота 
сходинки, см. 

Час 
сходження, 

хв. 
Чоловіки 18 років і більше 50 5 
Жінки 18 років і більше 43 5 
Юнаки й підлітки (12-18 років)  
з поверхнею тіла більше ніж 1,85 м2 

50 4 

Юнаки й підлітки (12-18 років)  
з поверхнею тіла меншою ніж 1,85 м2 

45 4 

Дівчата у віці 12-18 років 40 4 
Хлопчаки і дівчатка 8-12 років 35 3 
Хлопчаки і дівчатка до 8 років 35 2 

 
Частоту пульсу реєструють в положенні сидячи в перші 30 с  2-3-

4-ої хвилини відновного періоду. Результати тестування виражають у 
вигляді індексу гарвардського степ-тесту (ІГСТ): 

                                                         t • 100 
   IГСТ = ------------------------------ 

                                                       (f1 + f2 + f3) • 2 
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де: t – час сходження на сходинку в заданому темпі (300 с при 
       повністю виконаній пробі); 
       f1, f2 і f3 – частота пульсу за перші 30 с відповідно 2, 3 і 4-ї хвилини 
       відновного періоду.  

Як правило, підвищення рівня фізичної тренованості 
супроводжується збільшенням ІГСТ, детренованість – зниженням і 
неможливістю виконати навантаження повністю. 

Слід враховувати, що загальне навантаження при проведенні 
степ-теста достатньо велике, тому проба може бути рекомендована 
лише здоровим. 

У таблиці 4.10 наведено критерії оцінки величини індексу 
гарвардського степ-тесту для здорових осіб.  

                                                                                                   Таблиця 4.10 
Оцінка результатів гарвардського степ-тесту 

 
Індекс гарвардського 

 степ-тесту 
Оцінка фізичної  

тренованості (роботоздатності) 
<    55 
55-64 
65-79 
80-89 
≥   90 

погана 
нижче середньої 
середня 
хороша 
відмінна 

 
4.7. Методи визначення спеціальної роботоздатності 

спортсменів 
 

В спортивній медицині для визначення спеціальної 
роботоздатності спортсменів найчастіше використовують метод 
повторних та метод додаткових  фізичних навантажень.  

Метод повторних навантажень передбачає виконання серії 
повторних фізичних навантажень, що дозволяють з’ясувати 
функціональний стан організму і рівень розвитку фізичних якостей, які 
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мають вирішальне значення для досягнення високих результатів в 
обраному виді спорту. При цьому інтенсивність роботи повинна 
досягати граничних значень для даного  рівня підготовки спортсмена.            

Хід проведення тесту: після розминки  випробуваний виконує 
серію повторних навантажень. Показники головних функціональних 
систем, які лімітують фізичну роботоздатність в даному виді спорту, 
визначають перед розминкою, після неї та після виконання кожного 
навантаження. Паралельно реєструються спортивно-технічні 
показники: техніка виконання вправ, швидкість бігу чи плавання, 
дальність кидання та ін. 

Результат оцінюється за характером і типом реакцій провідних 
функціональних систем та перебігом відновлювального періоду. При 
доброї спеціальної роботоздатності спостерігається нормотонічна 
реакція пульсу та АТ на тлі високих спортивно-технічних результатів. 
Виявлення гіпотонічної реакції поряд з високими спортивно-
технічними показниками звичайно вказує на розвиток прихованого 
стомлення, що потребує припинення виконання запланованих 
навантажень, оскільки продовження інтенсивного тренування  може 
призвести до загального перевтомлення та значного погіршення 
спортивних результатів.. 

Даний метод  рекомендується  застосовувати при етапному ЛК.  
Для отримання більш об’єктивної інформації важливо 
використовувати динамічні спостереження, бо приховане стомлення 
в процесі раціонального тренування  може  з’являтися все пізніше та 
потім  зовсім  зникнути. Останнє вказує на відновлення 
функціонального стану організму (перш за все системи кровообігу)  та 
спеціальної роботоздатності.         

Метод повторних навантажень використовують в циклічних 
видах спорту та в тих, де кожна вправа є закінченою дією (кидання 
снарядів, важка атлетика та ін.). Він може бути застосований також в  
деяких видах спорту, що мають змішані вправи -  циклічні та ациклічні 
(всі види стрибків). Проте в ациклічних видах спорту (фехтування, 
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спортивні ігри, всі види єдиноборств та ін..) його використання не є 
доцільним, у зв’язку з тим, що в них мають місце лише поодинокі 
повторні стереотипні рухові акти або вони відсутні зовсім. 

Метод додаткових навантажень базується на застосуванні до 
та після тренування або змагання  дозованого за тривалістю та 
потужністю фізичного навантаження, перед та після виконання якого 
досліджують основні параметри, що характеризують функціональний 
стан  організму (ЧСС,  АТ та ін.). Порівняння показників після першого  
та повторного проведення додаткового навантаження дозволяє 
виявити функціональні зміни в провідних системах організму, які 
відбулися внаслідок тренувальних чи змагальних навантажень. 

Даний метод передбачає використання як специфічних,  так і 
неспецифічних додаткових навантажень.  Специфічні додаткові 
навантаження аналогічні тренувальним вправам. В якості 
неспецифічних додаткових навантажень може виступати будь-яка 
функціональна проба (20 присідань, 15-секундний біг на місці в 
максимально швидкому темпі, сходження на сходинку визначеної 
висоти тощо).  

Додаткове навантаження потрібно проводити не раніше  ніж 
через 5 хвилин після закінчення тренування, оскільки в перші 
хвилини відновлювальні процеси дуже прискорені та досліджені 
показники ще суттєво відрізняються від вихідних. Однак на 6-15  
хвилинах відпочинку процеси відновлення уповільнюються, що надає 
можливість отримати об’єктивні дані. 

При оцінці отриманих результатів враховують три типи реакції 
організму на додаткові навантаження:  

Перший тип  - відсутність суттєвих відмінностей в показниках 
ЧСС і АТ на додаткове навантаження  до та після тренування, що 
відбиває  відсутність значних функціональних зрушень у стані 
організму. Даний тип реакції може свідчити про високий рівень 
тренованості  спортсмена або про занадто мале тренувальне чи 
змагальне навантаження. 
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   Другий тип -  нормотонічний варіант реакції ЧСС і АТ після 
першого додаткового навантаження  та гіпотонічний – після другого, 
що вказує на недостатню підготовленість спортсмена або про занадто 
великий, неадекватний функціональним можливостям організму 
обсяг фізичних навантажень.  

Третій тип -  нормотонічний варіант реакції ЧСС і АТ після 
першого додаткового навантаження  та різко гіпотонічний, 
гіпертонічний або дістонічний  –  після другого, що є ознакою 
значного погіршення функціонального стану організму і може 
спостерігатися при низькому рівні  підготовленості спортсмена чи при 
використанні надмірного навантаження. 

В тих циклічних видах спорту, де однією з провідних фізичних 
якостей виступає витривалість, доцільно використовувати методику 
тренд-аналізу (Т.Е Кару), яка є варіантом проведення методу 
додаткових навантажень. 

Хід проведення тесту:  перед тренуванням виконується 
короткочасне додаткове навантаження – 30 сходжень на сходинку 
заввишки 30 см протягом 1 хвилини або 15-секундний біг на місці в 
максимально швидкому темпі з високим підніманням стегон. 
Підрахунок пульсу проводиться за 10-секундні інтервали до 
навантаження (PS0), на початку 1-ої (PS1) та 3-ої (PS3) хвилин 
відпочинку. Вимірювання систолічного АТ теж проводиться до 
(АТсист0) та після навантаження за ті 50 секунд, що залишаються після 
підрахунку пульсу на 1-ій (АТсист1) та 3-ій (АТсист3) хвилинах 
відновлення. Всі дослідження повторюють через 15 хвилин після 
завершення тренування.  Отримані показники використовують для 
розрахунку тренду пульсу (ТPS) та тренду максимального 
(систолічного) артеріального тиску (ТАТs) за формулами: 

 
ТPSО   =  PS0   + PS1  + PS3                 ТАТs0 =  АТсист0 +  АТсист1  +  АТсист3 

                                                3                                                              3 
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Індекс трендів (ІТ0) розраховується згідно такій формули: 

                                                 
                                                     ТАТs0       
                                    ІТ0   =     ----------- 
                                                      ТPS0                  
 
Аналогічно розраховуються показники за даними, отриманими 

після тренування (ТPS1, ТАТs1 та ІТ1). Проведені розрахунки надають 
можливість визначити величину  впливу навантаження (ВВН) на 
організм за формулою:  

ВВН = ІТ1  –  ІТ0 
 
Оцінка величини впливу навантаження проводиться за 

спеціальною шкалою (табл.4.11).  
                                                                                                         Таблиця 4.11 

Величина впливу навантаження*  
 

Величина впливу            
   навантаження Оцінка 

0 – 0,5 незначний 
0,6 –  1,0                           малий 
1,1 – 2,0                         середній 
2,1 – 3,0                         великий 

> 3,0                               надмірний 
 * Примітка:  знак “мінус” не враховується. 

                              
Добовий моніторинг ЕКГ (за Холтером). Одним з найбільш 

об’єктивних і інформативних серед сучасних методів  визначення і 
оцінки спеціальної роботоздатності   у спортсменів є реєстрація ЕКГ 
під час тренувань або змагань за допомогою холтерівського 
моніторування  або радіотелеметричного запису ЕКГ. Моніторинг ЕКГ 
за методикою Холтера завдяки своїй інформативності широко 
використовується не тільки в фізичній культурі і спорті, але і в клініці. 

Метод добового моніторингу ЕКГ, розроблений Норманом 
Холтером, на сьогодні вважається одним з найважливіших та 
найдієвіших способів діагностики порушень серцевого ритму,  який 
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здатний встановити чи підтвердити  наявність порушень серцевого 
ритму в максимально стислі терміни. Холтерівський моніторинг 
електрокардіограми (ХМ ЕКГ) ще називають динамічним ЕКГ, 
оскільки біоелектричні потенціали серця реєструються протягом 
доби. 

ХМ ЕКГ  надає можливість: 
- оцінити небезпеку взаємозв’язку аритмій та інших клінічних        

симптомів;  
- виявити найменші порушення у роботі серця; 
- зареєструвати моменти, під час яких спостерігаються 

найвагоміші  зміни у роботі серця;   
- провести диференціальну діагностику;   
- виявити ризики виникнення злоякісних аритмій;  
- провести контроль призначеного лікування;  
- оцінити діяльність імплантованих пристроїв. 
На відміну від  звичайної  електрокардіограми, яка дає доступ 

лише до миттєвих даних  фактичної роботи серця в момент  
проведення дослідження та дозволяє відстежити процеси, що 
відбуваються в серці, протягом 5-30 секунд у стані спокою, динамічне 
ЕКГ за Холтером надає можливість  отримувати дані про роботу серця 
протягом доби. Для цього використовують невеличкий особистий 
кардіореєстратор, який закріплюється на поясі, фіксуючись 
електродами на грудній клітці. Процедура займає 24 години ( інколи 
лікарі радять пройти 48-годинний моніторинг) та здійснюється в 
умовах повсякденної діяльності людини. Тобто протягом 
дослідження випробуваний  може проводити свій день так, як 
звичайно, спортсмени  можуть тренуватися. Задача дослідження -  
прослідкувати за роботою серця в умовах різних фізичних 
навантажень та стресу. Отримані дані розшифровуються за 
допомогою  спеціальних комп’ютерних програм. Метод є абсолютно 
безпечним та неінвазивним і може проводитися  як  в амбулаторних 
та стаціонарних умовах, так і підчас  тренувань і змагань. Найчастіше в 
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медицині використовують методику комбінованого добового 
моніторингу  артеріального тиску і ЕКГ за Холтером.  

Радіотелеметричний запис ЕКГ застосовують як в клініці, так і 
при обстеженні тих, хто займається фізичною культурою та спортом. 
Радіотелеметричні методи засновані на вивченні стану людини на 
відстані за допомогою радіосигналів. В спорті радіотелеметричну 
реєстрацію різних показників (ЕКГ, ЧСС, АТ, ЧД та ін.)  використовують  
для отримання термінової інформації  в умовах тренування чи 
змагання. Цінність методу в тому, що запис показників здійснюється 
дистанційно  і спортсмен може вільно пересуватися  по стадіону, 
спортивному залу чи треку. Існують одноканальні та многоканальні  
радіотелеметричні системи.  

Серед  переваг  радіотелеметричного  добового  запису ЕКГ в 
порівнянні з ХМ ЕКГ,  слід відзначити те, що при  холтерівському  
моніторуванні ЕКГ записується в пам’ять  фіксованого на тілі  
портативного кардіореєстратора і розшифровується тільки по 
закінченню експеримента, проте  радіотелеметричний метод 
дозволяє спостерігати за роботою серця в режимі «онлайн», тобто 
постійно спостерігати за функціональним станом пацієнта, що надає 
можливість  негайно провести  необхідні лікувальні заходи при 
виявлені гострих порушень серцевої діяльності. 

Наведені вище методи надають можливість визначати 
спеціальну  роботоздатність, яка дозволяє з медико-біологічних 
позицій оцінити  тренованість спортсменів і осіб, що займаються 
фізичною культурою. 
 

4.8.  Методика виконання та оцінка результатів проб із 
затримкою дихання 

 
Проби Штанге і Генча дають деяке уявлення про здатність 

організму протистояти нестачі кисню, що дозволяє побічно судити 
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про функціональний стан не тільки кардіореспираторної, але і 
центральної нервової системи. 

 Проба Штанге. Вимірюється максимальний час затримки 
дихання після глибокого вдиху. При цьому рот повинен бути 
закритий, а ніс затиснутий пальцями. Здорові люди затримують 
дихання в середньому на 40-50 с; спортсмени високої кваліфікації – 
до 3 хв, а спортсменки – від 1,5 до  2,5 хв. 

З поліпшенням фізичної підготовленості в результаті адаптації 
до рухової гіпоксії час затримки дихання наростає. Отже, збільшення 
цього показника при повторному обстеженні розцінюється (з 
урахуванням інших показників) як поліпшення підготовленості 
(тренованості) спортсмена. 

Проба Генча. Після неглибокого вдиху випробуваний робить 
видих і затримує дихання. У здорових людей час затримки дихання 
складає 25-30 с. Спортсмени здатні затримати дихання на 60-90 с. При 
хронічному стомленні час затримки дихання різко зменшується. 

Значення проб Штанге і Генча, якщо вести спостереження 
постійно, в динаміці  збільшується в зв'язку з тренувальним ефектом. 

Слід враховувати, що на результати проб із затримкою дихання 
впливають і вольові якості досліджуваного.  

Проби рекомендують для використання при проведенні ЛК в 
оздоровчому фізичному тренуванні та спорті для всіх. 

 
4.9.  Методика   виконання   та   оцінка   результатів   проб   із 

зменшенням венозного повернення 
 

До групи проб, які пов’язані із зменшенням венозної реверсії 
(повернення) крові до серця, відносяться тести з натужуванням та 
тести із зміною положення тіла в просторі. 

Проби з натужуванням. 
Зниження венозного повернення крові до серця негативно 

впливає на функціонування серцево-судинної системи та всієї 



 110 

системи транспорту кисню в організмі. Проте такий стан може 
виникати  при виконанні спортсменом спеціальних фізичних 
навантажень, які пов’язані з натужуванням. Відомо, що натуження 
зменшує венозний приплив крові до серця і ударний об'єм крові. 
Однак натуження  є притаманним для виконання навантаження в 
багатьох видах спорту, зокрема в важкій атлетиці. В зв’язку з цим, 
проби з натуженням представляють спеціальний інтерес для цілого 
ряду фахівців з відповідних видів спорту. 

 
Проба з натуженням  Флека заснована на тому, що вплив 

натуження на організм можна оцінити за результатами вимірювання 
ЧСС. У  випробуваного визначають частоту пульсу в стані спокою.  
Потім йому пропонують зробити глибокий вдих з подальшою 
імітацією видиху для підтримки в манометрі тиску, рівного 40 мм рт. 
ст. Під час натуження «до відказу» з інтервалами по 5 с фіксують 
пульс. Реєструють також загальний час, протягом якого випробуваний 
в змозі виконати пробу. 

Принципи оцінки: 
- відмінна реакція – почастішання пульсу за кожні 5 с на 1-2 

удари по відношенню до початкових даних, яке продовжується  
приблизно протягом хвилини, потім ЧСС стабілізується; тривалість  
натуження складає 45-55 с;  
- хороша реакція   –    прискорення пульсу складає 3-4 удари за 5 с; 
- задовільна реакція – прискорення пульсу складає 5-7 ударів за  5 с; 
- незадовільна реакція –  приріст пульсу вище ніж 7 ударів за 5 с.     

Задовільна і незадовільна реакції на пробу свідчать про 
погіршення регуляції серцевої діяльності. 

 
Проба з натуженням Бюргера. Згідно даній пробі реакція на 

натуження оцінюється за даними визначення максимального 
артеріального тиску. В стані спокою у спортсмена вимірюють АТ. 
Потім йому пропонують виконати 10 глибоких вдихів за 20 с. Після 10-
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го вдиху обстежуваний виконує видих в мундштук, підвищуючи тиск в 
манометрі до 40-60 мм рт. ст., і підтримує діапазон цього тиску 
протягом 20 с. АТ вимірюють на початку натуження і після його 
закінчення. 

Принципи оцінки: 
- нормальний тип реакції полягає в тому, що максимальний АТ 

майже не змінюється впродовж всього періоду натуження; 
- другий тип реакції: АТ збільшується під час натуження і 

повертається до початкових цифр через 20-30 с після його 
припинення; 

- третій тип реакції (негативна реакція на пробу) виражається 
в значному падінні АТ під час натуження, що свідчить про порушення 
регуляції судинного тонусу, яке може привести до короткочасної 
втрати свідомості. 

 
Тести із зміною положення тіла в просторі. 
Ортостатична проба базується на тому, що при зміні 

положення тіла (з горизонтального у вертикальне) в нижній його 
половині депонується значна кількість крові і внаслідок цього венозне 
повернення крові до серця погіршується. 

Суть ортостатичної проби полягає в аналізі змін ЧСС і АТ у 
відповідь на перехід тіла з горизонтального у вертикальне 
положення. 

Принципи оцінки: 
У практиці спортивної медицини найширше використовують два 

варіанти проби:  
- оцінку змін ЧСС і АТ після закінчення першої хвилини 

перебування у вертикальному положенні; 
- оцінку змін даних показників після закінчення 10-ої хвилини 

перебування у вертикальному положенні. 
Принципи оцінки результатів першої хвилини ортостатичної 

проби представлені в таблиці 4.12. 
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Таблиця 4.12   
Принципи оцінки результатів першої хвилини 

ортостатичної проби 
 

Оцінка Динаміка ЧСС, уд./хв 
Відмінно від 0 до +10 
Добре від +11 до +16 
Задовільно від +17 до +22 
Незадовільно > +22 
Незадовільно від -2 до -5 
 

При оцінці результатів 10-хвилинної ортостатичної проби 
фізіологічний тип реакції характеризується помірним зростанням ЧСС, 
помірним підвищенням діастолічного АТ і помірним зниженням 
систолічного АТ. 

На завершення потрібно ще раз підкреслити, що всі показники 
та результати функціональних проб потрібно аналізувати не 
ізольовано, а комплексно ( з іншими медичними, педагогічними та 
психологічними критеріями). Тільки комплексний аналіз даних 
лікарського обстеження, результатів застосування інструментальних 
методів дослідження і матеріалів, отриманих при проведенні 
функціональних проб, дозволяє давати об'єктивну оцінку готовності 
організму тих, хто займається фізичною культурою та спортом, до 
тренувань і змагань. 
 
Контрольні питання до розділу 4  

1. Визначення понять «тест» та «функціональна проба». 
2. Основні групи функціональних проб згідно найбільш загальної 

класифікації. 
3. Класифікація функціональних проб в залежності від 

впливаючого фактору. 
4. Класифікація функціональних проб з фізичним навантаженням. 
5. Максимальні та субмаксимальні тести, їх переваги і недоліки. 
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6. Верхня межа ЧСС при субмаксимальних тестах в залежності від 
віку випробуваного. 

7. Основні завдання навантажувальних тестів у фізичній культурі та 
спорті. 

8. Загальні вимоги до проведення навантажувальних тестів у 
фізичній культурі та спорті. 

9. Умови проведення тестування. 
10. Критерії екстреного припинення навантаження при тестуванні. 
11. Визначення максимального споживання кисню. Визначення 

аеробної здатності людини за тестами К. Купера. 
10. Тест Наваккі – методика його проведення та оцінка результатів. 
11. Субмаксимальний тест РWС170. 
12. Проба Мартине, методика проведення та оцінка результатів. 
13. Проба Летунова, методика проведення та оцінка результатів. 
14. Характеристика та оцінка типів реакцій серцево-судинної   
      системи на фізичне навантаження. 
15. Проба Руф’є, її варіанти, оцінка результатів. 
16. Оцінка фізичної роботоздатності за допомогою Гарвардського   
      степ-теста. 
17. Метод повторних навантажень для визначення спеціальної 
       роботоздатності спортсменів. 
18. Метод додаткових навантажень для визначення спеціальної 
      роботоздатності спортсменів та оцінка отриманих результатів. 
19. Метод добового моніторингу ЕКГ за Холтером. Чому   
       холтерівський моніторинг кращий за звичайну  
       електрокардіограму?  
20. Радіотелеметричний запис ЕКГ. 
21. Проби із затримкою дихання. 
22. Проба з натуженням Флека, методика проведення, оцінка 
       результатів. 
23. Проба з натуженням Бюргера, методика проведення, оцінка 
       результатів. 
24. Ортостатична проба, методика проведення, оцінка  
       результатів. 



 114 

 
Розділ 5. Дослідження  серцево-судинної   

системи  у спортсменів 
 
Серед основних функціональних систем, лімітуючих спеціальну 

роботоздатність спортсменів, виділяють серцево-судинну систему, і 
зокрема резервні можливості серця [30]. У спортсменів, особливо в 
циклічних видах спорту, на різних етапах річного циклу підготовки 
адаптаційні реакції серцевої діяльності мають виражені особливості, 
які необхідно враховувати при оцінці функціонального стану серця  
[42]. Отриманню об'єктивної інформації про резервні можливості і 
функціональний стан серця сприяє застосування відповідних 
функціональних методів дослідження, за допомогою яких можно 
визначити формування брадікардії, виражену синусову аритмію, 
фізіологічну або патологічну гіпертрофію міокарду, перевантаження 
міокарду шлуночків і інші відхилення в роботи серця. Для найбільш 
об’єктивної  оцінки стану серцево-судинної системи необхідно 
здійснювати комплексні дослідження з визначенням характеру 
вегетативної регуляції  серцевої діяльності ( Михалюк Є.Л., 2006).  
 
5.1. Основні методи дослідження серцево-судинної системи 

 
  Дослідження серцево-судинної системи включає: 
- аналіз скарг; 
- фізичне обстеження (огляд, перкусію, пальпацію, аускультацію 

і оцінку найбільш доступних показників функціонального стану); 
- параклінічні методи; 
- функціональне тестування; 
- дослідження спеціальних показників біохімічного складу крові  

(трансамінази, міоглобін, міозин, кардіотропоніни та ін.). 
 
Основні скарги. При захворюваннях серцево-судинної системи 

турбують: 
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- біль в області серця; 
- серцебиття (відчуття посилених і прискорених скорочень 

серця); 
-   перебої в серці (порушення серцевого ритму); 
-   задишка; 
- кашель (причиною якого є застій крові в малому крузі 

кровообігу); 
- набряки (перш за все в області нижніх кінцівок), що є  

віддзеркаленням важкої поразки серця і, як наслідок, венозного 
застою у великому колі кровообігу. 

 
Фізичні методи. Фізичні методи обстеження серцево-судинної 

системи дозволяють визначити межі серця, частоту і характеристики 
пульсу, артеріальний тиск, звучність і співвідношення тонів, а також 
наявність додаткових звуків при роботі серця – додаткових тонів, 
клацань і шумів. 

До найбільш доступних показників функціонального стану 
серцево-судинної системи відносять: 

- ЧСС в стані спокою; 
-  АТ в стані спокою. 
Градація частоти серцевих скорочень у дорослих осіб виглядає 

таким чином: 
- 60-80 уд./хв  – нормальна ЧСС; 
- 81-100 уд./хв – прискорена ЧСС; 
-  >100 уд./хв   – тахікардія; 
- 59-50 уд./хв  – сповільнена ЧСС; 
- < 50 уд./хв   – брадикардія. 
Артеріальний тиск у здорової дорослої людини в нормі може 

коливатися в таких межах: систолічний – 90-139 мм рт. ст., 
діастолічний – 60-89 мм рт. ст. Стійке підвищення артеріального тиску 
–  гіпертензія призводить до тяжкого захворювання –  гіпертонії (греч. 
«hyper» - надмірне підвищення, греч. «tonus» - напряжение) Градація 
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нормального та підвищеного артеріального тиску у дорослих осіб 
надана в таблиці 5.1[102]. 

 
Таблиця 5.1        

Рівні нормального та підвищеного артеріального тиску  
 

Градації                                 
 

Систолічний АТ; 
мм рт. ст. 

Діастолічний АТ; 
мм рт. ст. 

Нормальний АТ 
 

Оптимальний АТ < 120 < 80 
Нормальний АТ < 130 < 85 

Підвищений нормальний 
АТ 

130-139 85-89 

Артериальная гипертензия (АГ) 

І ступінь (м’яка АГ) 140-159 90-99 
 ІІ ступінь (помірна АГ) 160-179 100-109 

ІІІ  ступінь (тяжка АГ) ≥ 180 ≥ 110 
Ізольована 

систолічна гіпертензія 
 
      ≥ 110 

 
   < 90 

 
Артеріальна гіпотензія або гіпотонія (греч. «hypo» - зниження, 

лат. «tensio» - тиск) — це тривалий стан, який характеризується 
рівнем систолічного тиску нижче 100 мм рт. ст., а діастолічного — 
ниже 60 мм рт. ст.  Згідно  сучасним науковим даним, якщо у жінки 
артеріальний тиск нижче  100/60, а в чоловіка нижче  110/70 мм рт. 
ст., то є підстави для діагностування гіпотонії.                                                                                           

Причиною гіпотонії може бути зниження тонуса артерій, 
ослаблення серцевої діяльності, конституціональна схильність та інші 
фактори. Єдиної точки зору на те, що артеріальна гіпотонія є 
захворюванням чи ні, до теперішнього часу немає. З одного боку, 
гіпотонія викликає комплекс клінічних симптомів ( слабкість, 
підвищена стомлюваність,  головокружіння та ін.), які потребують 
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лікування; з іншого боку, артеріальна гіпотонія не  викликає ніяких 
патологічних змін в організмі і не призводить до тяжких наслідків, 
подібно гіпертонічній  хворобі.   

Гіпотонія може реєструватися у практично здорових людей під 
час відпочинку, при стомленні,  у осіб похилого віку.  Для деяких осіб 
знижений артеріальний тиск є фізіологічною нормою, звичайно з 
віком їх тиск підвищується і до загальноприйнятої норми та інколи 
навіть до значень артеріальної гіпертензії. 

У тренованих людей та у спортсменів теж досить часто 
відмічається артеріальна гіпотензія  — це  так звана гіпотонія 
тренованості. ЇЇ слід розглядати, як  позитивні адаптаційні  зміни в 
функціонуванні серцево-судинної системи — організм цих людей, які 
постійно зазнають великі  фізичні  навантаження, звик працювати в 
«економному» режимі.   

 
Основні параклінічні методи діагностики захворювань 

серцево-судинної системи: 
▪ телерентгенографія – дозволяє визначити дійсні розміри 

серця; 
▪ електрокардіографія – надає можливість судити про характер 

порушень ритму, провідності та трофіки (живлення) серцевого м'яза, 
а також про наявність гіпертрофії різних відділів серця; 

▪ фонокардіографія – дозволяє судити про співвідношення 
основних тонів, а також характер додаткових звуків (додаткових 
тонів, клацань, шумів), що виникають при роботі серця; 

▪ сфігмографія сонної артерії(СФГ) – дозволяє визначити 
функціональний стан даної судини. Сфігмографія - метод 
дослідження судинної системи, заснований на графічній реєстрації 
коливань артеріальної стінки. Механічні коливання стінки артерій за 
допомогою спеціальних датчиків перетворюються в електричні, які 
реєструються на сфігмографі або будь-якому електрокардіографі. 
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Метод має велике значення для вивчення функціонального стану 
артеріальних судин; 

▪ полікардіографія – метод дослідження фазової структури 
серцевого циклу, заснований на вимірюванні інтервалів між 
елементами сфігмограми сонної артерії, фонокардіограми та 
електрокардіограми синхронної реєстрації; допомагає визначити стан 
скоротливої функції міокарда та вплив на неї деяких змін системної 
гемодинаміки; 

▪ ехокардіографія – дозволяє виявляти структурні зміни в серці, 
визначати товщину задньої стінки лівого шлуночку, міжшлуночкової 
перетинки, розміри порожнин серця, устя аорти, судити про стан і 
роботу клапанного апарата, скорочувальну функцію серця, а також є 
основним методом діагностики вад серця. 

 
Функціональні проби серцево-судинної системи. 

У практиці спортивної медицини для визначення 
функціонального стану і виявлення порушень системи кровообігу 
найширше використовують наступні функціональні проби: 

– функціональні проби з локальною холодовою дією або 
затримкою дихання (пресорні проби) - для виявлення при допуску до 
занять спортом осіб, схильних до підвищення АТ (особливо за 
наявності спадкової схильності до гіпертонічної хвороби); 

– функціональні проби із ступінчасто зростаючим 
навантаженням, що дозволяють на підставі аналізу змін ЕКГ, на 
кожному рівні потужності визначити толерантність до фізичного 
навантаження і, таким чином, підтвердити або спростувати діагноз 
ішемічної хвороби серця - використовують при скаргах на біль в 
області серця; 

– функціональні проби з фармакологічними препаратами, що 
дозволяють припустити причину змін кінцевої частини шлуночкового 
комплексу, а також порушень ритму і провідності  - при виявленні 
змін на ЕКГ; 
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  – функціональні проби із затримкою дихання і фізичними 
навантаженнями - з метою визначення функціонального стану 
серцево-судинної системи. 

 
5.2. Структурні особливості спортивного серця та 
характеристика функціонального стану системи          

кровообігу в спортсменів 
 

Виконання фізичних навантажень вимагає значного підвищення 
функції серцево-судинної системи, яка є провідною в забезпеченні 
працюючих м’язів достатньою кількістю кисню та видаленні з 
організму продуктів метаболізму. Проте особливістю функціональної 
діяльності системи кровообігу є відповідність між вираженістю її 
реакцій і величиною фізичного навантаження – правило 
інтенсивності, тобто залежність реакцій серцево-судинної 
системи від інтенсивності навантаження. Таке співвідношення 
дозволяє забезпечувати працюючи м'язи киснем і поживними 
речовинами у відповідності до їх реальних потреб. Правило 
інтенсивності добре виражено у кваліфікованих спортсменів, 
однак воно притаманне далеко не всім формам м'язової 
діяльності, а тільки фізичним навантаженням (наприклад, воно 
не працює повною мірою при активному відпочинку). 

Врахування даного правила при діагностиці можливостей 
організму  дозволяє на основі визначення величини реакцій 
серцево-судинної системи та швидкості їх відновлення оцінювати 
стан регуляторних механізмів і функціональних резервів 
кровообігу. 

Важливим наслідком систематичного тренування є 
збільшення маси серця та розширення його порожнин. Такі 
морфологічні (структурні) зміни стали підставою для виникнення 
терміну  «спортивне серце», який вперше в історії медицини ввів 
угорський вчений Ханшену в 1899 році. Автор вважав, що «спортивне 
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серце» - серце хворої людини. Однак з часом було доведено, що 
зміни, котрі є визначальними для «спортивного серця», не являються 
патологічними, а навпаки, характеризують абсолютно здорове серце, 
яке відрізняється підвищеною роботоздатністю.  

Особливостями спортивного серця, які забезпечують йому 
високу функціональну продуктивність, є: гіпертрофія (помірне 
збільшення) міокарда, дилятація (розширення) порожнин серця та 
брадикардія (уповільнення частоти пульсу менше 60 уд/хв у стані 
спокою). Якщо у нетренованої людини вага серця в середньому 
складає 300-350 г, а об'єм серця 700 см3, то у спортсменів, відповідно, 
400-500 г і 1000-1200 см3. 

Гіпертрофія міокарда є важливим пристосувальним механізмом, 
що забезпечує підвищення роботоздатності органу. Біологічна 
доцільність розвитку гіпертрофій витікає з того факту, що під час 
фізичного навантаження (в порівнянні із спокоєм) при одному 
скороченні серце повинне викидати приблизно в 2-3 рази більше 
крові за укорочений удвічі час. Отже, для виконання такої значної 
роботи з переміщення крові сила скорочення серцевого м'яза 
повинна бути збільшеною. Це досягається завдяки розвитку 
гіпертрофії міокарда. Проте, наведене про доцільність розвитку 
робочої гіпертрофії міокарда відноситься лише до помірних її 
ступенів. Гіпертрофія лівого шлуночку ніколи не повинна досягати у 
спортсменів цифр, характерних для патологічної гіпертрофії міокарду, 
яка починається з товщини міжшлуночкової перетинки і задньої 
стінки лівого шлуночку, що дорівнює 12 мм. Фізіологічна дилятація 
спортивного серця обмежується певними величинами (об'єм близько 
1200 см3). Перевищення може виявитися результатом переходу 
фізіологічної дилятації серця в патологічну. 

При робочій (фізіологічній) гіпертрофії міокарду 
кровопостачання м'язових елементів не страждає. Однак, якщо 
гіпертрофія стає надмірною (патологічною), то зменшується 
співвідношення кількості капілярів на одиницю скоротливих 
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елементів і кровопостачання міокарда погіршується. Виникає кисневе 
голодування окремих м'язових елементів, яке може закінчитися їх 
загибеллю - розвитком некрозу з подальшим заміщенням м'язової 
тканини сполучною, тобто розвитком кардіосклерозу. Така 
гіпертрофія може виникати або при нераціональних тренуваннях, або 
при деяких супутніх захворюваннях. Надмірна гіпертрофія міокарду у 
спортсменів указує на виникнення патологічного процесу в серці. 
Скорочувальна функція такого серця знижується і продуктивність 
падає. Причина цього – надмірна фізична напруга, порушення 
режиму тренувань, наявність осередків хронічної інфекції і т. ін.[60,76, 
33, 63]. 

При вирішенні питання про допустиму величину серця у 
спортсмена доцільно зіставляти цей параметр з величиною МСК. 
Якщо в процесі тренування зростання розмірів серця 
супроводжується зростанням МСК – дилятація носить адаптивний, 
фізіологічний характер. У тому ж випадку, коли показники транспорту 
кисню не ростуть або знижуються - дилятація серця може вважатися 
надмірною (патологічною). 

Таким чином, до структурних особливостей спортивного серця 
відносяться фізіологічна гіпертрофія міокарда та фізіологічна 
дилятація порожнин серця. 

Вплив систематичних фізичних навантажень призводить до 
значних змін у функціональній діяльності системи кровообігу як в 
стані спокою, так і при фізичних навантаженнях.  

 
Особливості функціональної діяльності серця спортсмена в 

стані спокою: 
▪ ритм серцевих скорочень значно уповільнюється (до 60-40 

уд./хв і навіть менше), що особливо характерно для спортсменів 
циклічних видів спорту, які тренуються на витривалість (біг, плавання, 
лижний та ковзанярський спорт - середні та довгі дистанції  і т. ін.); 
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▪ систолічний тиск знижується до 100-90 мм рт. ст., діастолічний 
– до 70-60 мм рт. ст.; 

▪ систолічний об'єм серця не змінюється або навіть трохи 
збільшується за рахунок подовження діастоли, що зумовлено 
брадикардією; 

▪ хвилинний об'єм серця зменшується;  
▪ функціональна діяльність серцево-судинної система 

спортсмена значно економічніша, ніж у нетренованих осіб; висока 
економічність роботи серця спортсмена у стані фізіологічного спокою 
пов’язана із зменшенням запиту до діяльності системи кровообігу 
внаслідок поліпшення трофічних процесів відновлення в тканинах 
організму. 

При фізичному навантаженні морфо-функціональні зміни 
серцево-судинної системи спортсмена відбиваються в значно більших 
її функціональних можливостях, ніж у нетренованих осіб. 

Комплекс перелічених морфо-функціональних змін обумовлює 
підвищену стійкість серця тренованої людини до несприятливих 
чинників, що сприяє запобіганню ішемічної хвороби серця та її 
наслідкам (інфаркту чи т. ін.). При цьому значну роль відіграє факт 
зниження потреби у кисні та покращення коронарного кровообігу в 
спортсменів у порівнянні з нетренованими особами (Н. W. Heiss, I. 
Barmcyer, К. Wink та ін.). Захисний механізм дії адекватного фізичного 
тренування пов’язаний із збільшенням швидкості розслаблення 
міокарда після його скорочення, подовженням діастоли ( під час якої 
відновні процеси відбуваються інтенсивніше), посиленням потужності 
мітохондрій в клітинах міокарда (що прискорює обмін речовин у 
міокардіоцитах і надає їм здатності нормально функціонувати в 
умовах ішемії та гіпоксії). 
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5.3. Електрокардіографічне і полікардіографічне 
дослідження серцевої діяльності, особливості його у 

спортсменів 
 

У серці людини існує анатомічно відособлена провідна система. 
Ця система утворена спеціалізованими м'язовими клітинами, які 
володіють властивістю автоматизму і високою швидкістю передачі 
збудження.                                                                                                            
          Електрокардіографія – це метод графічної реєстрації електрич-
них явищ: деполяризації (збудження) і реполяризації (відновлення), 
що виникають в серці при його діяльності [74, 63].    

Скороченню серця передує його збудження, під час якого 
змінюються физико-хімічні властивості клітинних мембран, 
змінюється іонний склад міжклітинної і внутріклітинної рідини, що 
супроводжується появою електричного струму. За допомогою 
електрокардіографа біоструми серця можна зареєструвати у вигляді 
кривої – електрокардіограми [19] (рис. 5.1).  

 
 

Рис. 5.1. Нормальна електрокардіограма (схема). 
Зубці і інтервали електрокардіограми. Розповсюдження 

електричного імпульсу (потенціал дії) по провідній системі і м'язу 
передсердя та шлуночків супроводжується деполяризацією і 
реполяризацією. Реєстровані в результаті цього хвилі, або зубці, 
називаються хвилями деполяризації (QRS) і реполяризації (Т) 
відповідних відділів серця. 
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Зубець Р відповідає деполяризації передсердя, комплекс QRS – 
початку деполяризації шлуночків, зубець Т – реполяризації 
шлуночків. 

Інтервал Р-Q відповідає часу від початку збудження передсердя 
до початку збудження шлуночків, інтервал Q-Т – електричній систолі 
шлуночків. Інтервал Т-Р відображає електричну діастолу серця. 
Інтервал R-R відповідає часу одного серцевого циклу, тривалість його 
визначається частотою ритму. Інтервал S-T відображає фазу повної 
деполяризації шлуночків − в нормі його опущення нижче ізолінії 
складає до 0,5 мм, а підйом – до 2 мм. 

При аналізі електрокардіограми велике значення мають 
тимчасові інтервали між деякими зубцями. Відхилення тривалості цих 
інтервалів за межі норми може свідчити про порушення функції 
серця. 

Широке застосування ЕКГ в спортивній медицині обумовлене її 
доступністю та інформативністю.  

За показниками ЕКГ можна судити про такі прояви діяльності 
серця: 

1) частота серцевих скорочень;  
2) локалізація вогнища збудження; 
3) порушення ритму серця;  
4) порушення проведення імпульсів;  
5) напрям електричної осі серця; 
6) вплив різних чинників на серці (вегетативної нервової 

системи,  гормональних і обмінних порушень, зрушень в концентрації    
електролітів, дії ліків і отрут тощо);        

7) признаки поразки серця (існують ЕКГ-ознаки недостатності    
коронарного кровообігу, постачання серця киснем, запальних    
захворювань, гіпертонічної хвороби, загальних патологічних станів і 
травм, вроджених або придбаних вад серця і т. ін.).  

Патологічні зміни електрокардіограми. Існують два основні 
типи патологічних змін ЕКГ: до першого відносяться порушення ритму 
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і виникнення збудження, до другого – порушення проведення 
збудження і спотворення форми і конфігурації зубців. 

Аритмії або порушення ритму серця характеризуються 
нерегулярним надходженням імпульсів із синоатріального вузла. 
Ритм (частота скорочень) серця може бути низьким (брадикардія) або 
дуже високим (тахікардія). У спортивній медицині 
електрокардіограми записують безпосередньо під час виконання 
дозованого фізичного навантаження. 

Для повної характеристики електричної активності серця на всіх 
стадіях фізичної роботи (при тестуванні на тредбані, велоергометрі, 
сходинках і ін.) електрокардіограма реєструється протягом першої 
хвилини роботи, а потім – в середині і кінці виконання навантаження. 

Для спортсменів характерні наступні риси ЕКГ: 
- синусова брадикардія; 
- згладжений зубець Р (у циклічних видах спорту); 
- збільшення вольтажу QRS-комплексу (пов'язано з гіпертрофією  

лівого шлуночку серця); 
- неповна блокада правої ніжки пучка Гіса (уповільнення 

провідності). 
У добре тренованих спортсменів при виконанні помірного 

навантаження зазвичай збільшуються зубці P, R і Т, коротшають 
інтервали P−Q, Q−S і Q−T. 

Якщо навантаження перевищують ступінь підготовленості 
спортсмена, в серцевому м'язі виникають порушення кровообігу і 
несприятливі біохімічні зрушення, які на електрокардіограмі 
відмічаються як порушення ритму або провідності, а також у вигляді 
депресії (опущення) сегменту ST. Причинами поразок серця є 
гіпоксемія (стан недостатнього вмісту кисню в крові) та гіпоксія 
(дефіцит кисню в організмі), спазм коронарних судин і атеросклероз.  

Характерні фізіологічні та патологічні зміни електрокардіограми 
при фізичному навантаженні представлені в табл. 5.2. 
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Серед захворювань серця у спортсменів частіше за інші 
зустрічаються: дистрофія міокарда, гостра серцева недостатність, 
крововилив в серцевий м'яз, метаболічні некрози в міокарді. При 
дистрофії серцевого м’яза на електрокардіограмі виявляється 
сплощення зубців Т і Р, подовжуються інтервали Р−Q і Q−−Т. При 
перенапруженні   правого   шлуночку   на   ЕКГ   в   V1,2      відведеннях 
виявляється неповна або повна блокада правої ніжки пучка Гіса, 
збільшується амплітуда зубця R, знижується зубець S, сегмент ST 
зміщується нижче за ізолінію, з'являються негативний зубець Т, 
екстрасистолія та подовження інтервалу P−Q.  

Таблиця 5.2        
Фізіологічні та патологічні зміни електрокардіограми 

при фізичному навантаженні  
 

ЕКГ 
показники 

Зміни 
фізіологічні патологічні 

ЧСС 
 

збільшення адекватно 
підвищенню навантаження  

неадекватне 
збільшення 

Ритм 
 
 

синусова тахікардія 
 
 

пароксизмальні 
тахікардії, 

екстрасистолія 
Інтервал 

Р−Q 
коротшає 

 
не змінюється або 

подовжується 
Комплекс 

QRS 
коротшає, конфігурація не 

змінюється 
не коротшає, 
змінюється 

конфігурація 
Зубець Т 

 
на початку навантаження 

сплощується, потім 
спостерігається підвищення 

амплітуди 

формування 
сплощених біфазних, 

негативних зубців  

Інтервал S−T 
 

депресія (опущення) 
 до - 0,5 мм або 

елевація (підйом) до + 2 мм 

депресія > - 0,5 мм 
елевація > + 2 мм 

Відновлення протягом 5 хвилин понад 5 хвилин 
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   Полікардіографія – метод дослідження діяльності серця, 
заснований на одночасній реєстрації електрокардіограми, 
фонокардіограми і сфігмограми сонної артерії, з метою вивчення 
фазової структури серцевого циклу (рис. 5.2). Електрокардіографічний 
метод дослідження не завжди дозволяє виявити ранні функціональні 
порушення міокарду у спортсменів, тоді як фазовий аналіз систоли 
серця дозволяє визначати недостатність міокарду на субклінічному 
рівні. 

 

 
Рис. 5.2. Полікардіографія. 

I – схема розташування кривих полікардіографії по відношенню одна 
до одної. II – запис полікардіографії: А – ЕКГ, Б – ФКГ, В – СФГ, Г – 
відмітка часу з ціною поділки 0,05 с. 
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Серцевий цикл має наступні фази: 
1) систола передсердя; 
2) ізометричної напруги шлуночків;  
3) швидкого вигнання; 
4) повільного вигнання; 
5) ізометричного розслаблення шлуночків;  
6) швидкого наповнення шлуночків;  
7) повільного наповнення шлуночків. 
Серцевий цикл починається з систоли передсердя. У цій фазі 

кров проштовхується через атріовентрикулярні (передсердно-
шлуночкові) отвори. Потім слідує фаза ізометричної напруги 
шлуночків при закритих атріовентрикулярних і аортальних клапанах. 
Тобто, наповнений кров'ю шлуночок скорочується без зміни об'єму, 
проте внутрішньошлуночковий тиск швидко зростає до величини, при 
якій відкриваються аортальні клапани (кінець 2-ої і початок 3-ої фази). 
Услід за цим, наступає фаза швидкого вигнання і тиск досягає 
максимуму, після чого він починає падати (фаза повільного вигнання). 

Під час фази швидкого вигнання об'єм шлуночків швидко 
зменшується, проте шлуночки ніколи не спорожняються повністю. В 
ході фази повільного вигнання внутрішньошлуночковий тиск падає, а 
об'єм шлуночків зменшується до мінімальної величини. У цей момент 
аортальний клапан і клапан легеневої артерії закриваються, що 
перешкоджає як зворотньому закиду крові в шлуночки, так і 
значному падінню тиску в аорті та легеневій артерії. Закриття 
півмісячних клапанів знаменує початок фази ізометричного (без 
зміни об'єму) розслаблення шлуночків і призводить до швидкого 
падіння внутрішньошлуночкового тиску до певного низького 
значення, при якому відкриваються правий і лівий атріовентрикулярні 
клапани і кров починає поступати з правого і лівого передсердь у 
відповідні шлуночки, – фаза швидкого наповнення. За цим йде фаза 
повільного наповнення. Під час двох останніх фаз об'єм шлуночків 
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зростає, і коли він досягає початкового рівня, починається скорочення 
передсердя – новий цикл. 

Описані зміни внутрішньошлуночкового тиску і об'єму шлуночків 
тісно корелюють з тонами серця, венозним пульсом і 
електрокардіограмою. 

Фазовий аналіз серцевого циклу дозволяє проводити об'єктивну 
кількісну оцінку функціонального стану міокарду. Оцінка 
здійснюється зіставленням фактичної тривалості фаз із стандартами 
або належними величинами. Істотні відхилення тривалості тієї або 
іншої фази серцевого циклу можуть розцінюватися як зміна 
функціонального стану міокарду (ослаблення або посилення 
скоротливої здатності серця). 

При виконанні м'язової роботи у спортсменів відбувається 
скорочення більшості фаз серцевого циклу, зростання швидкості 
підвищення внутрішньошлуночкового тиску і вигнання крові з 
шлуночків серця (фазовий синдром гіпердинамії міокарду). 

При неадекватних реакціях на фізичне навантаження має місце 
збільшення фаз наповнення, ізометричної напруги і укорочення часу 
фаз вигнання.  

 
5.4. Реографія,  можливості застосування метода в 

спортивній медицині 
  

Реографія (РГ) — метод дослідження загального і органного 
кровообігу, заснований на реєстрації коливань опору живої тканини 
організму змінному струму високої частоти і малої сили.   

Електропровідність різних тканин неоднакова і залежить від 
особливостей їх будови. Вона більшою мірою обумовлена 
пульсуючим артеріальним кровотоком і рівномірним, майже не 
пульсуючим кровотоком в артеріолах, дрібних венах і капілярах. 
Реограма відображає сумарний опір всіх тканин, що знаходяться в 
міжелектродному просторі, у вигляді інтегральної кривої, 
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визначальними чинниками якої є пульсові коливання 
кровонаповнення. 

РГ реєструється за допомогою багатоканальних реографів і 
електрокардіографів, а також при використанні діагностичного 
комп'ютеризованого комплексу Кардіо+. При цьому застосовують 
стрічкоподібні свинцеві електроди. Реограми записують до 
тренування, після тренування і при використанні засобів 
відновлення, а також для діагностики патології, що виникає у 
спортсмена. 

У нормі при даному дослідженні графічний запис (реографічна 
крива) будь-якої ділянки тіла складається із систолічної і діастолічної 
частин (рис. 5.3).  

 
Рис. 5.3. Схема реографічного дослідження:  

 
РГ – реографічна крива;   
   У – амплітуда анакроти;           
УК – амплітуда калібрувального сигналу;  
D – тривалість катакротичної частини кривої;  
С – тривалість серцевого циклу; 
ЕКГ– електрокардіографічна крива. 
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При цьому в нормі реограма має крутий підйом хвилі систоли, 
злегка закруглену вершину та пологий спуск, що свідчить про 
переважання відтоку крові над притокою. 

 На низхідній (діастолічній) частині реєструється зазвичай одна, 
рідше дві додаткові хвилі та відповідні інцизури (виїмки). Для 
кількісної характеристики РГ використовують ряд показників: 
амплітуду хвилі систоли, реографічний індекс (РІ) та ін. 

Найширше в спортивній медицині застосовуються наступні види 
реографічних досліджень: реовазографія - дослідження кровотоку в 
кінцівках; реоенцефалографія - дослідження мозкового кровообігу; 
інтегральна реографія - дослідження центральної або системної 
гемодинаміки. 

 
5.4.1. Реографічне дослідження периферичної гемодинаміки,         

значення метода в обстеженні спортсменів 
 

Реовазографія (РВГ) реєструється на верхніх і нижніх кінцівках. 
Для запису РВГ окремих сегментів рук (плече, передпліччя, 

кисть) і ніг (стегно, гомілка, стопа) циркулярні (стрічкові) електроди 
закріплюють навколо проксимальної та дистальної частин 
досліджуваної ділянки на одному рівні з правої та з лівої сторони, 
оскільки при аналізі реограми необхідно зіставити кровонаповнення 
симетричних ділянок кінцівок. 

РВГ застосовують для визначення інтенсивності периферичного 
кровообігу, стану судинного тонусу, ступеня розвитку 
колатерального кровообігу, а також для контролю над ефективністю 
відновних засобів, які використовували спортсмени. 

Для спазму судин кінцівок характерне зниження амплітуди РВГ, 
сплощення вершини, згладження та високе розташування інцизури і 
хвилі діастоли. Гіпотонія артеріальних судин виявляється у високій 
амплітуді РВГ, крутій анакроті, гострій вершині, чіткій інцизурі, яку 
зміщено до основи кривої. 
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5.4.2.  Реографічне дослідження центральної гемодинаміки,  його 
значення в обстеженні спортсменів 

 
Реографія є одним з найбільш простих і зручних методів 

визначення характеристик центральної гемодинаміки. У фізіології і 
спортивній медицині метод широко застосовують з метою 
дослідження насосної функції серця та периферичного опору судин, а 
також визначення ступеня адаптації серцево-судинної системи до 
фізичних навантажень. При проведенні інтегральної реографії 
досліджуються наступні показники: ударний об'єм серця; хвилинний 
об'єм кровообігу; ударний індекс; серцевий індекс; питомий 
периферичний опір; загальний периферичний опір; об'ємна 
швидкість вигнання; потужність лівого шлуночку; витрата енергії на 
переміщення 1 л хвилинного об’єму.  

Дані показники визначаються за інтегральною реограмою.  
Насосна функція серця оцінюється за тією кількістю крові, яка 

викидається із серця за один цикл. 
 Ударний об'єм крові у здорових нетренованих людей у спокої 

найчастіше коливається в межах 40-90 мл, у спортсменів – в межах 
50-100 мл (у деяких спортсменів в умовах спокою ці величини 
складають 100-140 мл). Отже, у спортсменів в умовах спокою 
виявляється тенденція до збільшення ударного об'єму. 

Важливим показником системної гемодинаміки є загальний 
периферичний опір, під яким розуміють сумарний опір всіх судин 
великого круга кровообігу. Загальний і питомий периферичний опір у 
спортсменів не відрізняється від такого у здорових нетренованих осіб. 
Зниження або підвищення рівнів периферичного опору свідчить про 
розвиток явищ дезадаптації. 

Інтегральна реографія надає об'єктивні відомості про стан 
центральної гемодинаміки осіб, що займаються фізичною культурою 
та спортом, і дозволяє робити висновок про ступінь адаптації 
серцево-судинної системи до тренувальних навантажень. 
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5.5. Метод ехокардіографії та його роль в спортивній 
медицині 

Ехокардіографія – метод візуалізації порожнин і внутрішніх 
структур серця за допомогою ультразвукових хвиль. Всі ультразвукові 
прилади незалежно від моделі влаштовані за одним принципом. 
Ультразвуковий датчик – пристосування, яке одночасно посилає 
ультразвуковий сигнал і сприймає відбиті імпульси. Отриманий 
эхосигнал поступає на електронний підсилювач, який подає 
інформацію на пристосування, котре його реєструє, та на екран 
осцилографа. 

Використання апаратури, яка працює за принципом ефекту 
Доплера (даний ефект засновано на зміні частоти коливань, що 
сприймаються, яка обумовлена рухом джерела або приймача хвиль) 
дозволяє вивчати особливості кровотоку в досліджуваній ділянці, що 
розширює діагностичні можливості методу ехокардіографії. 

Ехокардіографія – дозволяє виявляти структурні зміни в серці, 
визначати товщину задньої стінки лівого шлуночку, міжшлуночкової 
перетинки, розміри порожнин серця, устя аорти, судити про стан і 
роботу клапанного апарату, скоротливу функцію серця. 

Кумулятивні зміни у спортсменів, що є результатом 
довготривалої адаптації серця до напруженої м'язової діяльності, 
відбиває ехокардіографія, коли мова йде про атлетів, які 
спеціалізуються в циклічних видах спорту, спрямованих на 
переважний розвиток витривалості. 

Збільшення розмірів серця, що не відповідне специфіці виду 
спорту, характеру і об'ємам тренувальних навантажень, а також 
спортивному стажу, є несприятливою ознакою. 
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Контрольні питання до розділу 5  
1. Які методи включає дослідження серцево-судинної системи. 
2. Фізичні методи дослідження серцево-судинної системи. Градації 

ЧСС та АТ у дорослих осіб. Артеріальні гіпертонія та гіпотонія.    
3. Основні параклінічні методи діагностики захворювань серцево-

судинної системи. 
4. Функціональні проби  для визначення стану серцево-судинної 

системи. 
5. Поняття «спортивне серце». Морфологічні відмінності серця 

спортсмена. 
6. Особливості функціональної діяльності серця спортсмена в стані 

спокою. 
7. Особливості електрокардіографічного дослідження серцевої 

діяльності у спортсменів. 
8. Фізіологічні та патологічні зміни електрокардіограми при 

фізичному навантаженні. 
9. Полікардіографічний метод дослідження діяльності серця . 
10. Реографія, принцип методу та можливості  його застосування в   
        спортивній медицині. 
11. Реографічне дослідження периферичної гемодинаміки, його     

          значення в обстеженні спортсменів. 
12. Реографічне дослідження центральної гемодинаміки, його     

      роль  у практиці спортивної медицини. 
13. Ехокардіографія, принцип методу та його можливості. 
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Розділ 6. Сучасні методи дослідження системи 
зовнішнього  дихання у спортсменів 

 
Основоположником вивчення дихання в XX столітті вважають 

Дж. С. Холдена. У своїй монографії «Дихання» (1973) він писав: 
«Дихання є виразом координованих процесів, які ми називаємо 
життям». На сьогодення прийнятим є наведене нижче визначення 
даної однієї з найголовніших функції організму людини.   

Дихання – це сукупність процесів, що забезпечують 
надходження в організм кисню, використання його в біологічному 
окисленні органічних речовин і видалення з організму вуглекислого 
газу.  

Основним призначенням системи дихання є підтримка 
оптимального газового складу крові та тканин відповідно до 
інтенсивності окислювального метаболізму і пов'язану з цим її участь 
в забезпеченні сталості внутрішнього середовища організму. 
  

6.1. Основні методи дослідження дихальної системи.        
Особливості морфофункціонального стану дихальної 

системи у спортсменів 
 

Дихання – це єдиний процес, здійснюваний цілісним 
організмом, який складається з трьох нерозривних ланок:  

а) зовнішнього дихання, тобто газообміну між зовнішнім 
середовищем і кров'ю легеневих капілярів;  

б) перенесення газів, що здійснюється системою кровообігу; 
в) внутрішнього (тканинного) дихання - газообміну між кров'ю і 

клітиною, в процесі якого клітини споживають кисень і виділяють 
вуглекислоту. 

Обстеження системи дихання включає: 
- опитування: аналіз скарг, збір анамнезу; 
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- фізичне обстеження; 
- параклінічні методи; 
- функціональне тестування. 
Основні скарги. При захворюваннях органів дихання турбують: 
- задишка (обтяжливе відчуття браку повітря); 
- кашель; 
- біль в грудній клітці; 
- кровохаркання; 
- нерідко лихоманка (підвищення температури тіла); 
- слабкість, нездужання, пониження апетиту. 
Після опитування переходять до огляду, пальпації, перкусії та 

аускультації. Огляд дозволяє визначити тип дихання, встановити 
наявність або відсутність задишки (особливо при тестуванні) тощо. 
Визначають три типи дихання: грудний, черевний (діафрагмальний) і 
змішаний. При грудному типі дихання на вдиху помітно піднімаються 
ключиці та відбувається рух ребер. При цьому типі дихання об'єм 
легенів зростає, головним чином, за рахунок руху верхніх і нижніх 
ребер. При черевному типі дихання збільшення об'єму легенів 
відбувається в основному за рахунок руху діафрагми – на вдиху вона 
опускається вниз, декілька зміщуючи органи черевної порожнини. 
Тому стінка живота на вдиху при черевному типі дихання злегка 
випинається. У спортсменів, як правило, змішаний тип дихання, де 
беруть участь обидва механізми збільшення об'єму грудної клітки. 

Пальпація застосовується для виявлення локальної або розлитої 
болісності грудної клітки, дослідження її еластичності, визначення 
голосового тремтіння. 

Перкусія (простукування) дозволяє визначити зміну (якщо вона 
є) щільності легенів. Зміни в легенях є зазвичай наслідком деяких 
захворювань (запалення легенів, туберкульозу та ін.). 

Аускультація (вислуховування) визначає стан повітроносних 
шляхів (бронхів, альвеол). При різних захворюваннях органів дихання 
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прослуховуються вельми характерні звуки – різні хрипи, посилення 
або ослаблення дихального шуму і т. п. 

До основних параклінічних методів діагностики захворювань 
дихальної системи відносять: 

- дослідження легеневих об'ємів, інтенсивності легеневої 
вентиляції і механіки дихального акту; 

- рентгенологічні методи обстеження; 
- ендоскопічне обстеження бронхів (бронхоскопія); 
- лабораторні методи: дослідження мокротиння та ін. 
Для оцінки функціонального стану дихальної системи необхідна 

інформаційна характеристика трьох етапів транспортування кисню з 
атмосферного повітря до тканин організму.  

I етап: атмосферне повітря – легені. Він визначає газообмін між 
атмосферним повітрям і альвеолярним. Показники, що 
характеризують цей етап: 1) частота дихання (ЧД) ; 2) дихальний 
об'єм (ДО); 3) хвилинний об'єм дихання (ХОД); 4) максимальна 
вентиляція легенів (МВЛ); 5) життєва ємкість легенів (ЖЄЛ); 6) 
максимальна об'ємна швидкість вдиху і видиху ( відповідно МОШвд і 
МОШвид ). 

II етап: легені – кров. Цей етап відбиває обмін газів в легенях 
(між альвеолярним повітрям і кров'ю капілярів малого круга 
кровообігу). Його можна оцінити за величиною споживання кисню 
організмом, що визначається методом спірографії та газометрії. 
Перший і другий етапи характеризують систему зовнішнього дихання. 

III етап: кров – тканини. Він відображує обмін газів між 
артеріальною кров'ю капілярів і тканинами (тканинне дихання). 
Дослідження змісту кисню в тканинах вимагає складних приладів 
(полярографів), а тому ще не отримало широкого використання в 
практиці спортивної медицини. 

Дослідження зовнішнього дихання засноване на визначенні 
показників, які характеризують легеневу вентиляцію (метод 
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спірографії), газообмін (метод газометрії) і артеріалізацію крові в 
легенях (метод оксигемометрії). 

В умовах спортивної діяльності до апарата зовнішнього дихання 
пред'являються надзвичайно високі вимоги, реалізація яких 
забезпечує ефективне функціонування всієї киснево-транспортної 
системи. Під впливом систематичної спортивної діяльності зростає 
сила мускулатури, що здійснює дихальні рухи (діафрагми та 
міжреберних м'язів), завдяки чому збільшується вентиляція легенів.  
 
6.2.  Статичні та динамічні показники функціонального стану 

апарату зовнішнього дихання 
    

Система зовнішнього дихання складається з легенів, верхніх 
дихальних шляхів і бронхів, грудної клітки і дихальних м'язів 
(міжреберні, діафрагма і ін.). Зовнішнє дихання забезпечує обмін 
газів між альвеолярним повітрям і кров'ю легеневих капілярів, тобто 
насичення венозної крові киснем і звільнення її від надлишку 
вуглекислоти.   

Дослідження системи зовнішнього дихання є одним з 
компонентів аналізу стану дихальної функції. До сучасних методів, що 
застосовуються з цією метою, належить спірографія, яка є давно 
відомим класичним методом дослідження функцій системи 
зовнішнього дихання, що дозволяє визначити більшість основних її 
показників.  

Розрізняють статичні і динамічні параметри функціонального 
стану апарата зовнішнього дихання. Статичні показники протягом 
тривалого часу залишаються стабільними, динамічні - навпаки, здатні 
швидко змінюватися.  

До статичних показників відносять: 
▪ Дихальний об’єм (ДО) − кількість вдихуваного повітря, що 

видихається при спокійному диханні. У здорової людини воно 
складає 0,25-0,5 л. У спортсменів відмічається поглиблення дихання в 
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стані спокою (до 1,0-1,3 л), що пов'язане з економічністю 
функціонування апарату зовнішнього дихання і збільшенням 
загальної ємкості легенів. Близько 0,15 л з всього ДО складає так 
зване повітря функціонального «мертвого» простору в гортані, трахеї, 
бронхах, бронхіолах і в нефункціонуючих альвеолах, яке не бере 
участь в газообміні, проте змішуючись з вдихуваним повітрям, 
зволожує та зігріває його. 

▪ Резервний об’єм вдиху (РОвд) – додаткове повітря, що 
вводиться в легені при максимальному вдиху (1,5-2,0 л). У 
спортсменів відмічається поглиблення дихання за рахунок 
використання частини резервного об'єму вдиху. 

▪ Резервний об’єм вдиху (РОвид) – додаткове повітря, що 
виводиться з легенів при максимальному видиху (1,5-2,0 л). 

▪ Життєва ємність легенів (ЖЄЛ) – максимальний об'єм 
повітря, яке людина може видихнути після одного максимального 
вдиху, – найважливіший показник функціонального стану апарата 
зовнішнього дихання. Її величина залежить як від розмірів легенів, 
так і від сили дихальної мускулатури. Найбільші величини ЖЄЛ 
спостерігаються у спортсменів, що тренують витривалість та 
володіють найвищою кардіореспіраторною продуктивністю. Дані про 
величину ЖЄЛ можуть мати певне практичне значення для тренера, 
оскільки знаючи величину ЖЄЛ можна судити про ступінь 
ефективності легеневої вентиляції при максимальному режимі 
фізичного навантаження. 

ЖЄЛ = РОвд + ДО + РОвид 

 
У дорослих чоловіків ЖЄЛ складає 3,5-5,0 л, у жінок – на 0,5-1,0 л 

менше. У нормі відношення фактичної ЖЄЛ до належної складає 80-
120 %. 

Залишковий об’єм легенів (ЗОЛ) – кількість повітря, що 
залишається в легенях після максимального видиху (1,0-1,5 л). 
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Загальна ємність легенів (ЗЄЛ) – об'єм повітря, що знаходиться 
в легенях при максимальному вдиху. 

ЗЄЛ = ЖЄЛ + ЗОЛ 
 
Динамічні показники дихального акту: 
▪ ЧД – частота дихання. В стані спокою здорова доросла 

людина робить 12-20 дихальних рухів в 1 хвилину. ЧД у спортсменів в 
умовах спокою коливається в широких межах. Проте чітко 
простежується тенденція до зниження ЧД, що служить проявом 
економічності дихання в стані спокою. При фізичних навантаженнях 
ЧД зростає пропорційно потужності навантаження, досягаючи 50-70 
дихальних циклів в хвилину. 

▪ Хвилинний об’єм дихання (ХОД) – об'єм повітря, що поступає в 
легені за 1 хв. 

ХОД = ДО • ЧД 
 
У спокої ХОД складає 6-8 л/хв, при ходьбі зростає до 20 л/хв, при 

максимальних фізичних навантаженнях – до 50-60 л/хв. У спортсменів 
межа ХОД досягає 120-180 л/хв. 

▪ Максимальна вентиляція легенів (МВЛ) – об'єм повітря, яке 
вентилюється легенями за одиницю часу за умови максимальної 
глибини та частоти дихання. МВЛ залежить від ЖЄЛ, стану 
бронхіальної прохідності та сили дихальної мускулатури. Цей 
показник може бути використаний для оцінки тренованості 
спортсмена. У нормі МВЛ складає: у здорових 80-100 л/хв, у 
спортсменів – 180-240 л/хв. Чим вище МВЛ, тим більше потенційна 
фізична роботоздатність людини та вірогідність високих спортивних 
результатів. МВЛ найточніше і повно характеризує функцію 
зовнішнього дихання порівняно з іншими спирографическими 
показниками. 

▪ Форсована життєва ємність легенів (ФЖЄЛ) – це різниця 
об'ємів легенів між початком і кінцем форсованого видиху, тобто 
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вимірювання проводять як завжди при вимірюванні ЖЄЛ, але з 
умовою максимально швидкого форсованого видиху. У нормі ФЖЄЛ 
менше звичайної на 0,1-0,3 л. При підвищенні опору струму повітря в 
дрібних бронхах (наприклад, при запаленні) різниця зростає до 1,5 л і 
більш. 

▪ Об’єм форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1)– об'єм 
повітря, видихнутого за першу секунду форсованого видиху після 
глибокого вдиху, тобто ОФВ1 – це частина ФЖЄЛ, що видихається за  1 
с. Нормальне значення ОФВ1 – не менше 75 % ЖЄЛ. Зниження ОФВ1 
свідчить про бронхіальну обструкцію (погіршення бронхіальної 
прохідності). 

▪ Індекс Тіффно – відношення ОФВ1 / ЖЄЛ, виражене у відсотках 
(норма – більше 70 %); при погіршенні бронхіальної прохідності 
значення індексу Тіффно знижується. 

▪ Миттєві об’ємні швидкості (МОШвид) – їх розраховують при 
об’ємі видиху, який відповідає 25%, 50%  та  75%  ФЖЄЛ (МОШ 25, 
МОШ 50, МОШ 75).  

Фактичні величини спірографічних показників вентиляції (ХОД, 
ЖЄЛ, МВЛ, МОШвид) мало показові через індивідуальні коливання. 
При оцінці функціонального стану системи зовнішнього дихання 
спортсменів необхідно розраховувати належні величини цих 
показників і порівнювати фактичні результати з ними. 

     
6.3. Методи дослідження функціональних можливостей 

системи зовнішнього дихання 
 

У фізіології дихання функцію зовнішнього дихання розділяють на 
три основні процеси – вентиляцію, дифузію та перфузію (кровотік в 
капілярах легенів). 

Під вентиляцією слід розуміти обмін газу між альвеолярним і 
атмосферним повітрям. Від рівня альвеолярної вентиляції залежить 
постійність газового складу альвеолярного повітря. 
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Для дослідження легеневої вентиляції використовуються різні 
прилади. У спортивній медицині найбільш зручним є метод 
спірографії, за допомогою якого реєструють спірограму – криву 
дихання (рис. 6.1). 

 
Рис. 6.1. Схема спірограми. 

 
             Діагностичний комплекс Кардіо+ дозволяє визначити всі 
перераховані показники функціонального стану респіраторної 
системи.  За спірограмою можна визначити такі показники легеневої 
вентиляції:  ЧД, ДО, ХОД, МВЛ, ЖЄЛ, пробу Тіффно. Показники МОШ 
вдиху і МОШ видиху визначають пневмотахометром, вони 
характеризують стан бронхіальної прохідності. Величина МОШвд і 
МОШвид в нормі складає: для чоловіків – 5-8 л/с, для жінок 4-6 л/с. 
Відповідно, співвідношення МОС вдиху до МОС видиху у здорових 
осіб рівне 1,0, у спортсменів – більше 1,0, а у хворих з бронхо-
легеневою патологією – менше 1,0. 

Дифузія – це процес пасивного переходу кисню з легенів 
черезальвеолярно-капілярну мембрану в гемоглобін легеневих 
капілярів, з яким кисень вступає в хімічну реакцію. 

Перфузія (зрошування) легенів кров'ю по судинах малого круга. 
Про ефективність роботи легенів судять за співвідношенням між 
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вентиляцією і перфузією. Вказане співвідношення визначається 
числом вентильованих альвеол, які стикаються з капілярами. При 
спокійному диханні у людини верхні відділи легенів розправляються 
повніше ніж нижні. При вертикальному положенні тіла нижні відділи 
перфузуются кров'ю краще ніж верхні. 

Одним з основних показників зовнішнього дихання є газообмін 
вуглекислоти і кисню в альвеолярному повітрі, тобто поглинання 
кисню і виведення вуглекислоти. Газообмін характеризує зовнішнє 
дихання на етапі «альвеолярне повітря – кров легеневих капілярів». 
Він досліджується методом газової хроматографії. 

Артеріалізацію крові в легенях оцінюють шляхом визначення 
оксігенації крові, тобто насичення її киснем. З всіх методів оцінки 
оксигенації крові в легенях найбільш простий і доступний метод 
оксигемометрії.  

Оксигемометрія — фотоелектричний метод визначення 

насищення крові киснем, який засновано на різних спектральних 
властивостях оксигемоглобіну та відновленого гемоглобіну. 
Дослідження здійснюють за допомогою оксигемометра (чи 
оксигемографа), що складається з фотоелектричного датчика та 
вимірювального приладу (гальванометра). В ході виконання 
методики на вушній раковині закріплюють датчик  таким чином, щоб 
з одного боку знаходилася мініатюрна електрична лампочка, а з 
іншого – фотоелемент зі світофільтрами. Насичена киснем кров 
краще пропускає світло, тому чим більше в крові оксигемоглобіну, 
тим більше світла припадає на фотоелемент та посилює відхилення 
стрілки гальванометра, шкала якого градуйована в відсотках 
оксигемоглобіну. Використання оксигемографа надає можливість 
реєструвати показники на спеціальній бумажній стрічці, що рухається. 
Метод дозволяє безкровно, безперервно та довгочасно визначати 
артеріалізацію крові навіть в процесі м’язової діяльності.    

   Отже, сучасні прилади дозволяють вивчати поглинання кисню і 
виділення вуглекислоти не тільки у спокої, але і при фізичному 
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навантаженні, що дає додаткову інформацію про функцію легенів. 
Для регульованого навантаження використовують тредмил (тредбан), 
велоергометр, степ-тест та ін. Вентиляція, легеневий кровотік, 
перенесення кисню і вуглекислого газу, дифузна здатність – усі 
перелічені параметри при навантаженні можуть зростати у декілька 
разів. 

Метод спірографічного дослідження дозволяє диференціювати 
три форми дихальної недостатності: обструктивну, реструктивну і 
комбіновану.  

Обструктивна форма дихальної недостатності пов'язана з 
порушенням проходження повітря по бронхіальному дереву 
(підвищення аеродинамічного опору в бронхах). Вона 
характеризується утрудненням видиху, при цьому знижуються ОФВ1 і 
МВЛ.  

Рестриктивна форма дихальної недостатності пов'язана 
або із зменшенням сумарної площі газообміну, або із зниженням 
здатності легеневої тканини до розтягування при диханні (найчастіше 
ці дві причини взаємозв'язані). Рестриктивну вентиляційну 
недостатність можуть викликати як власне захворювання органів 
дихання, так і позалегеневі порушення: деформація грудної клітки і 
хребта, порушення діяльності дихальної мускулатури, 
лівошлуночкова недостатність, збільшення об'єму черевної 
порожнини, больовий синдром, що призводить до обмеження 
рухливості діафрагми. Для рестриктивної дихальної недостатності 
характерне зниження ЖЄЛ і МВЛ.  

При захворюваннях органів дихання часто спостерігається 
поєднання обструктивних і рестриктивних порушень, тобто виникає 
комбінована дихальна недостатність з переважанням однієї з 
розглянутих вище форм. 

Дослідження функцій зовнішнього дихання в спорті, особливо 
якщо воно доповнюється результатами дослідження систем 
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кровообігу і крові, дозволяє оцінити функціональний стан спортсмена 
і його резервні можливості. 

 
6.4. Критерії оцінки резервних можливостей апарату 

зовнішнього дихання у спортсменів 
 

Для розробки ефективних практичних рекомендацій щодо 
вдосконалення планування тренувального процесу необхідне 
визначення резервних можливостей дихальної системи, а також 
розробка критеріїв їх оцінки на підставі якісних і кількісних 
характеристик функціонального стану апарату зовнішнього дихання. 

Функціональний резерв органу або системи можна кількісно 
охарактеризувати різницею між досяжними показниками при 
максимальній м'язовій роботі і рівнем функцій в умовах 
фізіологічного спокою. 

Виділяють три групи резервів дихальної системи: потужності, 
мобілізаційної здатності і економічності (Т.Д. Кузнецова і соавт., 
1989).  

Резерви потужності характеризуються станом морфо-
функционального апарата зовнішнього дихання. Їх показниками є 
величини життєвої ємності легенів на вдиху (ЖЄЛвд) та РОвд. 

 Резерви мобілізації визначають здатність організму 
мобілізувати наявні морфо-функциональні можливості дихального 
апарату і реалізувати їх на рівні МСК. Як показники резервів 
мобілізації використовують МВЛ, яка визначає функціональну 
дієздатність дихальної системи та її регуляторні механізми. 

 Резерви економічності характеризують коефіцієнт корисної дії 
(ККД) дихальної функції, її енергетичну вартість і в більшості випадків 
визначаються на рівні МСК. Економічність дихальних функцій 
забезпечується дифузійною здатністю легенів, співвідношенням 
вентиляції та легеневого кровотоку в різних ділянках, збільшенням 
альвеолярно-вентиляційного градієнта і швидкістю утилізації кисню в 
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тканинах. Оскільки визначення МСК методом спірографії неможливе, 
резерви економічності функціонування респіраторної системи цим 
методом можна оцінити лише в стані фізіологічного спокою за 
показниками ЧД і ДО. 

 Таким чином, спірографія дає уявлення про потужність і 
мобілізаційну здатність системи зовнішнього дихання, а також 
економічність її функціонування в стані спокою. 

На базі наукової лабораторії Дніпропетровського державного 
інституту фізичної культури і спорту на підставі даних літератури та 
проведених досліджень дихальної функції у спортсменів і 
нетренованих осіб були розроблені критерії оцінки функціональних 
резервів системи зовнішнього дихання за результатами 
спірографічного дослідження, які можуть бути використані як в 
спортивній практиці, так і в клініці (табл. 6.1) [78, 95].   

Резерви потужності оцінювалися за ЖЄЛвд і РОвд. Це пов'язано з 
тим, що у спортсменів потужність вдиху перевищує (іноді істотно) 
потужність видиху. Особливо наочно дане явище простежується у 
плавців, тренувальний процес яких спрямовано на підвищення сили 
мускулатури, що забезпечує вдих. 

 Відомо, що вдих здійснюється при скороченні діафрагми та 
інших м'язових груп, а видих − за рахунок пасивного розслаблення 
діафрагми і активного скорочення внутрішніх міжреберних м'язів. 
Оскільки ЖЄЛ залежить від ступеня тренованості м'язів, то критерієм 
відносної оцінки сили дихальної мускулатури, що забезпечує вдих і 
видих, може служити відповідно життєва ємність легенів на вдиху 
(ЖЄЛвд) і життєва ємність легенів на видиху (ЖЄЛвид). Так, якщо 
ЖЄЛвд перевищує ЖЄЛвид, це свідчить про більш сильну інспіраторну 
(яка сприяє вдиху) мускулатуру в порівнянні з експіраторною (яка 
сприяє видиху). 
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    Таблиця 6.1       
 

Критерії оцінки резервних можливостей апарату 
зовнішнього дихання методом комп'ютерної спірографії 

 
Рівень 
функц. 
резерв. 

Резерви потужності Резерви 
мобілізації 

Резерви 
економічності 

Оцін-
ка  в 
ба-
лах 

низь-
кий 

- ЖЄЛвд менше 80%   
  від належної,  
- РОвд нижче за  
  належний, 
- ІСДМ < 1 

- МВЛ   
  менше  
  80% від 
  належної  

- ДО у спокої  
  менше 0,25 л,  
- ЧД у спокої  
  більше 20 дих.  
  циклів за 1хв 

1 

нижче 
серед-
нього 

- ЖЄЛвд складає  
  80-85% від 
належної, 
- РОвд нижче або від-  
повідає належному , 
- ІСДМ < (=)1 

- МВЛ   
  дорівнює 
  80-85%      
  від   
  належної 

- ДО у спокої  
складає 0,25-0,5 л, 
- ЧД у спокої  
  16-20 дих.  
  циклів за 1хв 

2 

серед-
ній 

- ЖЄЛвд складає 
  85-95% від 
належної,  
- РОвд відповідає  
  належному, 
- ІСДМ=1 

- МВЛ  
  дорівнює 
  85-95%        
  від  
  належної 

- ДО у спокої 
складає   0,5-0,7 л, 
- ЧД у спокої  
   15-16 дих. 
   циклов за 1 хв 

3 

вище 
серед-
нього 

- ЖЄЛвд складає  95-
110% від належної,  
- РОвд вище або від-  
повідає належному,  
-ІСДМ- > (=)1 

- МВЛ    
  досягає 
  95-110%       
  від  
  належної 

- ДО у спокої  
  складає  0,7-1,0 л, 
- ЧД у спокої  
  13-15 дих. циклів      
    за 1 хв  

4 

висо-
кий 

- ЖЄЛвд більше 110%  
  від належної, 
- РОвд вище за  
  належний, 
- ІСДМ > 1 

- МВЛ      
  більше  
  110% від  
  належної 

- ДО у спокої  
  більше 1,0 л, 
- ЧД у спокої  
  менше 13 дих.  
  циклів за 1 хв 

5 
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Для зручності оцінки резервних можливостей апарату 
зовнішнього дихання було введено індекс сили дихальної 
мускулатури (ІСДМ): 

ІСДМ = ЖЄЛвд / ЖЄЛвид 

 
При ІСДМ=1 силу інспіраторної та експіраторної дихальної 

мускулатури можна вважати рівною. При ІСДМ>1 сила інспіраторної 
дихальної мускулатури перевищує силу експіраторної дихальної 
мускулатури. При ІСДМ<1, навпаки, експіраторна дихальна 
мускулатура сильніша за інспіраторну. В цьому випадку необхідно 
зосередитися на розвитку інспіраторної мускулатури за допомогою 
дихальних вправ [53]. Для спортсменів більш характерне значення 
ІСДМ>1. Чим вище даний індекс, тим вище сила дихальної 
мускулатури, що забезпечує вдих. 

За спостереженнями науковців, у спортсменів, що тренуються на 
витривалість, ЖЄЛвд досягає високих значень, причому ЖЄЛвд значно 
перевищує ЖЄЛвид (ІСДМ>1), що підтверджує відомості про значний 
розвиток у даних спортсменів інспіраторної дихальної мускулатури, 
особливо допоміжних великих і малих грудних м'язів [78,95]. 

Наведені критерії оцінки резервних можливостей дихальної 
системи дозволяють отримати об'єктивну інформацію про 
функціональний стан апарата зовнішнього дихання, яка може бути 
використана для вдосконалення спортивного тренування, а також 
гармонізації дихальної функції в процесі занять фізичною культурою і 
спортом, а також при реабілітаційних заходах. 

 
Контрольні питання до розділу 6  

1. Основні призначення системи дихання. 
2. Методи обстеження системи дихання. 
3. Розпитування і фізичне обстеження системи дихання. 
4. Параклінічні методи дослідження і функціональне тестування 

системи дихання. 
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5. Етапи транспортування кисню з атмосферного повітря до тканин 
організму. 

6. Статичні та динамічні показники функціонального стану апарату 
зовнішнього дихання. 

7. Основні процеси у фізіології зовнішнього дихання – вентиляція, 
дифузія та перфузія. 

8. Форми дихальної недостатності. 
9. Критерії оцінки резервних можливостей апарату зовнішнього 

дихання у спортсменів. 
10. Індекс сили дихальної мускулатури (ІСДМ), його значення  

в оцінюванні сили інспіраторної та експіраторної дихальної 
мускулатури. 
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Розділ 7. Особливості дослідження 
функціонального стану нервової системи у 

спортсменів 
 
Центральна нервова система (ЦНС) – найскладніша зі всіх 

функціональних систем людини. У мозку знаходяться чутливі центри, 
що аналізують зміни, які відбуваються як в зовнішньому, так і у 
внутрішньому середовищі. Мозок управляє всіма функціями 
організму, включаючи м'язові скорочення і секреторну активність 
залоз внутрішньої секреції. 

Головна функція нервової системи полягає в швидкій і точній 
передачі інформації. Сигнал від рецепторів до сенсорних центрів, від 
цих центрів – до моторних центрів і від них – до ефекторних органів (в 
тому числі м'язам, залозам і т. ін.) повинен передаватися швидко і 
точно. 

У корі головного мозку налічується до 50 мільярдів нервових 
клітин (нейронів), об'єднаних в складну мережу. Окремі клітини за 
допомогою відростків з'єднуються між собою, кожна з них пов'язана 
з декількома тисячами інших клітин кори головного мозку, 
утворюючи складні функціональні системи. Нервові клітини можуть 
знаходитися в стані збудження або гальмування. Ці два основні 
процеси характеризуються силою, рухливістю та врівноваженістю. У 
основі функціонування нервової системи лежать безумовні і умовні 
рефлекси. 

ЦНС здійснює регуляцію психічних, соматичних і вегетативних 
функцій. Про психічний стан спортсмена можна судити за наслідками 
дослідження ЦНС і аналізаторів. Особливості характеру 
(темпераменту) у великій мірі визначаються активністю залоз 
внутрішньої секреції (ендокринних залоз). 

Обстежувати спортсмена можна в стані відносного спокою і під 
час вирішення різних складних завдань, а також при фізичних 
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навантаженнях. Це дає можливість визначити критичний рівень 
окремих функцій, що має велике значення для досягнення високого 
спортивного результату. Отже, кожне змагання є «критичною 
ситуацією», яка вимагає від спортсмена максимальної концентрації 
фізичних і психічних якостей. 

Викладач і тренер повинні бути знайомі з основними методами 
дослідження нервової системи, щоб уміти використовувати їх при 
вирішенні ряду питань, що стосуються методики тренування, 
індивідуалізації навантаження тощо. Для дослідження нервової 
системи застосовують як методи клінічного, так і спеціальні 
інструментальні методи. 
 

7.1. Основні методи дослідження центральної нервової         
системи та особливості її функціонального стану в        

спортсменів 
 

Вивчення функціонального стану ЦНС передбачає: визначення 
сили, врівноваженості і рухливості основних нервових процесів; 
дослідження рефлексів, черепних нервів; координації рухів, 
основних видів чутливості, нервово-м'язового апарату і 
аналізаторів. 

Неврологічне обстеження включає клінічні (спеціальний 
неврологічний огляд) і параклінічні методи обстеження. 

Клінічні методи. 
Неврологічний огляд передбачає:  
- аналіз скарг; 
- вивчення психічної сфери; 
- рухової системи (зокрема рефлексів); 
- чутливої сфери; 
- черепних нервів; 
- вегетативної нервової системи. 
 Основні скарги. При захворюваннях нервової системи турбують: 
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 - зміни настрою (депресія, ейфорія, дратівливість і тому 
подібне), сну, порушення пам'яті, судорожні напади; 

- двоїння в очах, головний біль, оніміння голови і обличчя, 
слабкість лицьової мускулатури; 

- порушення слуху, ковтання або мови; 
- слабкість в м'язах кінцівок, загальмованість рухів, оніміння або 

поколювання в кінцівках; 
-  диско ординація   рухів,   раптова   втрата   свідомості, 

запаморочення; 
- порушення сечовипускання, дефекації та ін. 
При дослідженні рефлексів звертають увагу на їх жвавість, 

симетричність і наявність патологічних рефлексів, серед яких велике 
значення має симптом Бабінського – розгинання великого пальця та 
віялоподібне розведення інших пальців стопи у відповідь на 
штрихове роздратування зовнішнього краю підошви. 

Для дослідження точності та координації рухів аналізують 
правильність виконання деяких дій – попадання пальцем в ніс – 
пальце-носова проба, попадання п'ятою в наколінок іншої ноги і 
проведення по гомілці – колінно-п'яткова проба, а також ходу, 
можливість утримання рівноваги в положенні стоячи (проба 
Ромберга) і сидячи, Па́льце-носова́ про́ба — це тест на координацію 
рухів (рис. 7.1).  

  
Рис. 7.1. Виконання координаційних проб – пальце-носової та 

колінно-п‘яткової (за Л.О. Бадаляном, 1987). 
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При виконанні тесту випробуваний повинен із заплющеними 
очами, відвести руку, а потім, не кваплячись, вказівним пальцем 
потрапити в кінчик носа. При ураженні мозочка з'являється тремор 
або тремтіння кисті і всієї руки в міру наближення пальця до носа. У 
важких випадках спостерігається грубе промахування - цей рух стає 
надлишковим за траєкторією (гіперметрія) в наслідок чого палець 
проноситься повз ціль. При ураженні однієї з півкуль мозочка 
координаторні розлади більш виражені в руці на стороні 
патологічного осередка. 

Виконання колінно-п'яткової проби ― випробуваному, який 
лежить на спині, пропонують провести п'ятою однієї ноги по передній 
поверхні гомілки іншої ноги від надколінка до гомілковостопного 
суглоба; при ураженні мозочка та порушенні координації цей рух не 
вдається виконати чи він виконується неточно. 

При дослідженні координаційних розладів також звертають 
увагу на мовлення, почерк, м'язовий тонус [15]. 

Проба Ромберга є неврологічним тестом, який надає 
можливість оцінити статичну координацію людини. Дана проба 
заснована на тому, що для збереження рівноваги свого тіла людина 
повина використовувати як мінімум два з трьох наступних елементів: 
пропріоцептивну чутливість (здатність відчувати положення свого тіла 
в просторі); вестибулярну функцію (здатність відчувати позицію своєї 
голови в просторі) та зір (за допомогою якого коригуються дії при 
зміні положення тіла). Цей тест існує в двох варіантах - проста і 
ускладнена проби. 

При проведенні простої проби Ромберга пацієнт стоїть із 
зімкнутими ногами (п'яти разом, носки трохи нарізно), руки витягнуті 
вперед, пальці рук розведені, очі закриті. 

 Ускладнена проба Ромберга більш інформативна. 
Випробуваний босоніж, приймає вихідне положення стоячи на одній 
нозі, друга нога зігнута в коліні вперед і доторкається підошвою стопи 
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до колінного суглобу опорної ноги, руки - вперед, пальці рук 
розведені, очі закриті. 

Проте в клініці звичайно використовують просту пробу Ромберга  
При оцінці проби Ромберга звертають увагу на ступінь стійкості (стоїть 
людина нерухомо чи погойдується), тремтіння (тремор) повік і 
пальців, і найважливіше - тривалість збереження рівноваги. Тверда 
стійкість пози більше 15 с за відсутності тремора пальців і повік 
оцінюється як «добре»; похитування, невеликий тремор повік і 
пальців при утриманні пози протягом 15 с – «задовільно»; виражений 
тремор повік і пальців при утриманні пози менше 15 с – 
«незадовільно». 

Обстеження рухової сфери дозволяє виявити наступні 
неврологічні синдроми: парези, паралічі, гіпо- або гіперкінези та 
атаксію. 

Парез – розлад довільних рухів у вигляді зниження їх сили.    
Па́раліч – повна відсутність довільних рухів. 
Гіперкінези – мимовільні рухи і зміни м'язового тонусу. 
Атаксія – порушення рівноваги, точності або/та координації 

рухів, що виявляються розладом ходи, зниженням стійкості в 
положенні стоячи (проба Ромберга) і сидячи, розладом рухів верхніх і 
нижніх кінцівок у вигляді промахування і тремтіння при виконанні 
пальце-носової і колінно-п'яткової проб. Під час руху порушення 
рівноваги і координації проявляються особливим розладом ходи 
(атактична хода чи так звана «п'яна хода») - хворий ходить, широко 
розставляючи ноги і похитуючись, що особливо помітно при 
поворотах (рис. 7.2) [15].  

 
Рис. 7.2. Сліди хворого з атактичною ходою 

(за Л.О. Бадаляном, 1987) 
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Дослідження чутливої сфери включає визначення поверхневої 
(больової, тактильної та температурної) і глибокої (кінестетичної, 
пропріорецептивної і вібраційної) чутливості, а також 
стереогностичного відчуття (здатності визначати знайомі 
предмети на дотик). 

Розлади чутливості виявляються симптомами роздратування 
(біль, парестезії – відчуття оніміння, повзання мурашок, жари або 
холоду, поколювання та ін., які не обумовлені зовнішніми 
подразненями) і випадання (зниження чутливості або її повна 
відсутність).   Дослідження черепних нервів передбачає вивчення їх 
основних функцій, які представлені в таблиці 7.1. 

 Про силу основних нервових процесів можна судити по 
наступних якостях спортсмена: сміливість (не змішувати з 
безрозсудністю), наполегливість, цілеспрямованість, активність, 
роботоздатність (особливо її тривалість), воля до перемоги, уміння 
мобілізуватися в потрібний момент, здатність вольовим зусиллям 
чинити опір стомленню і т. ін. Врівноваженість основних нервових 
процесів виявляється в стійкості настрою, умінні стримуватися. 
Рухливість нервових процесів оцінюють за наступними проявами: 
чи легко спортсмен може переходити від одного виду діяльності до 
іншого; тривалість освоєння нового; якість сну (його глибина і 
тривалість); чи легко спортсмен засинає і чи легко прокидається від 
сну тощо. 
          При дослідженні сухожильних і шкірних рефлексів враховують 
їх наявність, ступінь жвавості і симетричність. У практиці спортивної 
медицини обов'язково досліджують зоровий, окоруховий, 
трійчастий, лицевий і слуховий нерви, які найчастіше вражаються в 
атлетів, що перенесли закриті черепно-мозкові травми 
(велосипедистів, боксерів, футболістів, хокеїстів та ін.).                 
          Координацію рухів оцінюють за результатами наведених 
вище координаційних проб. Дослідження основних видів 
чутливості проводять за допомогою проб з кистьовим 
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динамометром (відчуття сили, з якою випробуваний стискає прилад) 
і кутоміром (визначення змін кутів згинання та розгинання кінцівок) 
та таке інше.                         

Таблиця 7.1                
Основні функції черепних нервів 

 
Номер 
нерва 

Назва Основна функція 

I Нюховий Відчуття запахів 
II Зоровий Зір 
III Окоруховий Рух очних яблук і звуження зіниць 
IV Блоковий Рух очних яблук донизу і назовні 
V Трійчастий Чутливість передньої половини голови і 

жування 
VI Відвідний Рух очних яблук назовні 
VII Лицевий Міміка, сльозотеча, смак і 

слиновиділення 
VIII Присінково-

завитковий нерв 
Рівновага і слух 

IX Язико-глотковий Смак, слиновиділення і ковтання, 
іннервація каротидного клубочка і синуса 

X Блукаючий Смак, ковтання, фонация, рухова і чутлива 
функції, інервація внутрішніх органів 

грудної і черевної порожнини 
XI Додатковий Поворот голови і знизування плечима 
XII Під'язиковий Рух язика 

 
         Параклінічні методи. До основних параклінічних методів 
діагностики захворювань центральної і периферичної нервової 
системи відносять:      -  рентгенографію черепа − застосовується в 
основному для виявлення переломів кісток склепіння та підстави 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2
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черепа; дозволяє виявити також пороки розвитку черепа, непрямі 
ознаки підвищення внутрічерепного тиску, патологію турецького сідла; 
- рентгенографію хребта − інформативна при травмах хребта, 
больових синдромах в спині та кінцівках, пухлинних поразках хребців; 
- рентгенівську комп'ютерну томографію і магнітно-резонансну 
томографію − дозволяють виявити патологічні зміни в черепі та 
хребті, вогнищеву патологію головного і спинного мозку судинного і 
пухлинного характеру, зміни шлуночкової системи головного мозку; 
- електроенцефалографію − використовується як один з методів 
визначення функціонального стану ЦНС, а також для діагностики 
травм і захворювань головного мозку (головним чином епілепсії); 
- ехоенцефалографію − використовують в діагностиці внутрішньо-
черепних крововиливів, пухлин і інших об'ємних процесів в 
головному мозку на попередньому етапі обстеження, коли не 
доступні комп'ютерна томографія або магнітно-резонансна 
томографія;  
- реовазоенцефалографію − використовують в діагностиці порушень 
кровообігу в басейні сонних і хребетних артерій, що дозволяє судити 
про стан мозкового кровообігу; 
- электронейроміографію або стимуляційну електроміографію  − 
застосовують в діагностиці захворювань периферичної нервової 
системи і нервово-м'язового апарата; 
- лабораторні методи дослідження спинномозкової рідини (тиск, 
зміст білка, глюкози, лейкоцитів, еритроцитів, бактерій, специфічних 
кліток). 

В процесі регулярних фізичних тренувань змінюється 
функціональний стан ЦНС – підвищується збудливість і лабільність 
нервових клітин, що збільшують силу, рухливість і врівноваженість 
нервових процесів, поліпшується самопочуття, сон і настрій. 
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7.2. Електроенцефалографія. Суть методу і основи 
методики. Значення в обстеженні спортсменів 
 

Електроенцефалографія − метод реєстрації електричної 
активності (біострумів) мозкової тканини з метою об'єктивної оцінки 
функціонального стану головного мозку. Вона має велике значення 
для діагностики травми головного мозку, судинних і запальних 
захворювань мозку, а також для контролю над функціональним 
станом спортсмена, виявлення ранніх форм неврозів, для лікування і 
при відборі в спортивні секції (особливо з боксу, карате та іншим 
видам спорту, пов'язаним із завданням ударів по голові). 

 Фізіологічні поточні зміни біоелектричної активності мозку на 
ЕЕГ представлені у вигляді хвиль з різною частотою коливань: альфа- і 
бета-хвилі відносять до основних ритмів мозку, а тета- і дельта-ритми 
– до повільних хвиль, які спостерігаються значно рідше (рис. 7.3). 

                   

 
Рис. 7.3. Електроенцефалограма. 

Показники електричної активності головного мозку:                                                      
1 – альфа-ритм; 2 – бета-ритм; 3 – дельта-ритм; 4 – тета-ритм. 
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При аналізі даних ЕЕГ, отриманих як в стані спокою, так і при 
функціональних навантаженнях, різних подразниках ззовні (у вигляді 
світла, звукових сигналів та ін.), враховується амплітуда хвиль, їх 
частота ( в герцах) і ритм. У здорової людини переважають альфа-
хвилі (частота коливань 8-14 в 1 с, тобто 8-14 Гц), що реєструються 
тільки при закритих очах обстежуваного. За наявності аферентної 
світлової імпульсації (розплющені очі) альфа-ритм повністю зникає і 
знов відновлюється, коли очі закривають. Це явище називається 
реакцією активації основного ритму. У нормі вона повинна 
реєструватися.    

Бета-хвилі мають частоту коливань, 15-35 Гц. Тета- (з діапазоном 
коливань 5-7 Гц) і дельта-ритм (з ще меншою частотою коливань – 
0,5-4 Гц) є повільними хвилями. Виділяють ще гамма-ритм, діапазон 
коливань якого перевищує 35 Гц.    

У 35-40 % людей в правій півкулі амплітуда альфа-хвиль декілька 
вище, ніж в лівій, спостерігається і деяка різниця в частоті коливань - 
на 0,5-1 коливання в секунду.                                                                          

При травмах голови альфа-ритм відсутній, але з'являються 
коливання великої частоти і амплітуди і повільні хвилі. ЕЕГ дозволяє 
виявити епілептичну активність мозку, яка вказує на схильність до 
судомних станів; відрізнити дифузне враження мозку від локального; 
встановити ступінь і бік локалізації осередку патологічного процесу, 
глибину його розташування; визначити ступінь вираженості 
коматозного стану та ін. Одним з найважливіших критеріїв, що 
свідчать про смерть головного мозку є відсутність на ЕЕГ ознак його 
біоелектричної активності. Крім того, методом ЕЕГ можна 
діагностувати ранні ознаки неврозів (перевтома, перетренованість) у 
спортсменів. ЕЕГ з використанням стимуляції світлом або звуком 
допомагає віддиференцювати справжні розлади зору та слуху від 
істеричних та від симуляції таких порушень.  

Перевагами цього методу є висока інформативність при 
нешкідливості, безболісності та неінвазивності.      
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7.3. Методи дослідження стану вегетативної нервової          
системи в практиці спортивної медицини 

   
Вегетативна нервова система (ВНС) – частина нервової 

системи, діяльність якої направлена на регуляцію життєво важливих 
функцій організму – кровообігу, дихання, травлення, виділення, 
обміну речовин, терморегуляції – для підтримки гомеостазу і 
забезпечення фізичної і психічної діяльності організму, проте для 
спортивної практики особливе значення має стан вегетативного 
забезпечення серцево-судинної та респіраторної систем [88]. При 
цьому, кора головного мозку робить загальний інтегруючий вплив на 
всі вищі вегетативні центри. 

У ВНС виділяють симпатичний і парасимпатичний відділи. Всі 
внутрішні органи і системи органів мають подвійну (симпатико-
парасимпатичну) вегетативну іннервацію, що забезпечує 
впорядковану діяльність систем, гомеостаз і загальну фізичну і 
психічну діяльність цілого організму. 

Функція ВНС – забезпечення гомеостазу (постійності 
внутрішнього середовища організму), фізичній і психічній діяльності 
людини (табл. 7.2) [34].  

Симпатична (симпатоадреналова) система відповідальна за 
коливання багатьох гомеостатичних констант, що забезпечують 
фізичну і психічну діяльність організму до максимальних амплітуд. 

Парасимпатична (вагоінсулярна) система – базисна – 
відповідає за повернення всіх констант до початкового рівня для 
забезпечення гомеостазу спокою. 

Обидві системи, будучи відносними антагоністами, знаходяться 
в стані рухомої рівноваги, коливальний контур якої різний, з 
мінімальною амплітудою коливання у спокої і максимальною – при 
стресових навантаженнях (фізичних і психічних)[25]. 

Вивчення ВНС проводиться з урахуванням клінічних проявів її 
функціонального стану за допомогою спеціальних методів, що вклю- 
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чають дослідження шкірних, судинних, вісцелярних і ін. рефлексів у 
спортсменів, розрахунок вегетативного індексу Кердо (ВІ) та ін. 

Таблиця 7.2     
Вплив симпатичного та парасимпатичного відділів 

вегетативної нервової системи на функції органів і тканин  
 

Орган, система, 
функція 

Симпатична 
 іннервація 

Парасимпатична 
іннервація 

                
          Око 

Викликає розширення 
очної щілини і зіниці 

Викликає звуження 
очної щілини і зіниці 

            
          Серце 

        Збільшує ЧСС 
 (тахікар дія), підвищує 
АТ, хвилинний об'єм 

Зменшує ЧСС 
(брадикардія), знижує 
АТ, хвилинний об'єм 

     Коронарні       
     судини 

Розширює судини Звужує судини 

     Кровоносні      
     судини 

Звужує судини Розширює судини 

     Кишечник Пригноблює 
перистальтику 

Підсилює 
перистальтику 

     Нирки Знижує діурез Збільшує діурез 
     Кров Підвищує згортуваність 

крові 
Знижує згортуваність 

крові 
Основний обмін Підвищує рівень обміну 

(переважає катаболізм) 
Знижує рівень обміну 

 (переважає анаболізм) 
Тонус і обмін    
речовин в 
скелетних м'язах 

Підвищує тонус і рівень 
обміну 

Знижує тонус і рівень 
обміну 

Фізична і психічна 
активність 

Підвищує  Знижує  

Переважання тонусу симпатичного або парасимпатичного 
відділу вегетативної нервової системи проявлятися специфічними 
клінічними симптомами. Показники клінічної характеристики 
функціонального стану вегетативної нервової системи наведено в 
таблиці 7.3 [63] 
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Таблиця 7.3     
Клінічні характеристики функціонального стану 

вегетативної нервової системи 
 

Симптоми  
і показники 

Симпатичні 
реакції 

Парасимпатичні  
реакції 

Колір шкіри Блідість Схильність 
до гіперемії 

Дермографізм Рожевий, білий Інтенсивно-черво- 
ний    підвищений 

Переноси-
мість холоду 

Задовільна Погана 

Переноси-
мість жари 

Погана, непереносимість 
задушливих приміщень 

Задовільна 

Маса тіла Схильність 
до схуднення 

Схильність 
до збільшення 

Апетит Підвищений Знижений 
Зіниці Розширені Нормальні 

Очні щілини Розширені Нормальні 
Пульс Лабільна тахікардія Брадикардія 

АТ (систолічний 
і діастолічний) 

Підвищений Знижений 
або нормальний 

ЕКГ Синусова тахікардія Синусова  
брадикардія 

Склад слини Густа Рідка 
Темперамент Підвищена збудливість Млявість, 

малорухливість 
Сон Нетривалий, поганий Сонливість 

Фізична робо- 
тоздатність 

Підвищена Знижена 

Психічна 
сфера 

Неуважність, нездатність зосе- 
редитися на чомусь одному, 
активність вище увечері 

Увага задовільна,ак- 
тивність вище в пер- 
шій половині дня 

Переноси- 
мість голоду 

Звичайна Погана 
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Шкірні рефлекси. Шкірна температура відображає стан 
теплорегуляції і тепловіддачі. При визначенні шкірної температури 
спеціальним термоелектричним приладом виявляється асиметрія на 
певних ділянках, сегментах, в біологічно активних точках, загальна 
шкірна гипер- або гіпотермія. 

Місцевий дермографізм викликається тупим кінцем скляної 
палички (або шпателем). При штриховому роздратуванні шкіри у 
здорових людей на цьому місці через декілька секунд з'являється 
біла смуга, що пов'язано з скороченням капілярів (білий 
дермографізм). Така реакція вказує на підвищений судинний тонус 
(симпатикотонію). Якщо роздратування нанести сильніше і 
повільніше, то з'являється червона смуга (червоний дермографізм), 
що свідчить про порушення судинного тонусу і дилятацію капілярів. 

 
Вісцелярні рефлекси і оцінка їх стану.  
Окоруховий рефлекс Ашнера. Лікар визначає ЧСС у вихідному 

положенні лежачи із закритими очима, потім натискає на очні яблука 
пацієнта і через 10-15 с, не припиняючи натискання, ще раз 
підраховує ЧСС. У нормі повинно відбуватися уповільнення пульсу на 
4-10 уд./хв. Уповільнення пульсу більш ніж на 10 уд./хв вказує на 
підвищення збудливості парасимпатичного відділу нервової системи, 
а уповільнення пульсу всього на 2-4 уд./хв або почастішання пульсу – 
збочена реакція – свідчить про переважання симпатичного тонусу.  

Клиностатичний рефлекс Данієлополу. Визначають ЧСС у 
вихідному положенні стоячи, потім пацієнт повинен лягти, через 10-
25 с пульс підраховують знов. У нормі спостерігається уповільнення 
пульсу на 4-6 уд./хв. Уповільнення пульсу більш ніж на 6 уд./хв 
свідчить про підвищення збудливості парасимпатичного відділу 
вегетативної нервової системи, а відсутність реакції або її 
парадоксальний характер (прискорення) вказує на переважання 
симпатикотонії. 
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Ортостатичний рефлекс Превеля. Підраховується пульс у 
вихідному положенні лежачи (пацієнт повинен полежати 4-6 хв), 
потім – в положенні стоячи. У нормі наголошується почастішання 
пульсу на 6-24 уд./хв Почастішання пульсу більш ніж на 24 уд./хв 
свідчить про переважання симпатичного тонусу, менш ніж на 6 уд./хв 
– про парасимпатикотонію. 

Холодова проба. Одну руку обстежуваного занурюють в 
холодну воду (з-під крана). В цей час на іншій руці майже відразу 
вимірюють АТ, а потім – повторюють вимірювання ще двічі - на 1-5-ій 
хвилині. У нормі систолічний тиск повинен підвищитися на 15-25 мм 
рт. ст. При симпатикотонії АТ підвищується більш ніж на 25 мм рт. ст. 

Зіничні рефлекси досліджуються за допомогою ряду тестів: 
реакція зіниць на світло, реакція зіниць на конвергенцію, 
акомодацію, біль. Зіниця здорової людини має правильну круглу 
форму з діаметром 3-3,5 мм. У нормі зіниці однакові за діаметром. 

До патологічних змін зіниць відносяться міоз – звуження зіниць, 
мідріаз – їх розширення, анизокорія (нерівномірність зіниць), 
деформація, розлад реакції зіниць на світло, порушення конвергенції 
і акомодації. 

Дослідження зіничних рефлексів показане при відборі для 
занять в спортивних секціях, при проведенні ПМО спортсменів, а 
також при травмах голови у боксерів, хокеїстів, борців, бобслеїстів, 
акробатів і в інших видах спорту, де трапляються часті травми голови. 

Вегетативний індекс Кердо (ВІ) прийнято вважати одним з 
найбільш простих показників функціонального стану вегетативної 
нервової системи, зокрема співвідношення збудливості її 
симпатичного і парасимпатичного відділів. 

Індекс Кердо розраховують на підставі значень ЧСС і 
діастолічного артеріального тиску ( А Т діаст) за формулою: 

                     
ВІ = (1 - А Т діаст / ЧСС) •100. 
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Принципи оцінки показників ВІ:                                                                                      
- величини в межах ±15 свідчать про врівноваженість симпатичних і   
парасимпатичних впливів;  

- значення від 16 до 30 характеризують переважання тонусу 
симпатичного відділу ВНС; 

- показники  ≥ 31 вказують на виражену симпатикотонію;  
- значення  від – 16 до – 30 притаманні парасимпатикотонії;  
- величини нижче – 30 свідчать про виражене підвищення 

парасимпатичного тонусу. 
Комплексне дослідження функціонального стану ВНС дозволяє 

отримати важливу інформацію щодо регуляції вісцеральних функцій 
та вегетативного забезпечення м’язової роботи організму 
спортсмена. 

 
7.4. Дослідження стану нервово-м'язового апарату і його       

значення в обстеженні спортсменів 
 
Систематичні заняття фізичною культурою і спортивне 

тренування ведуть до морфологічних і функціональних перебудов 
нервово-м'язового апарата. Гіпертрофічна перебудова скелетної 
мускулатури, що характеризується зростанням числа саркомерів, 
мітохондрій, збільшенням саркоплазми, кількості міоглобіну (у 
повільних м'язах) і так далі, супроводжується не тільки значним 
збільшенням числа нутритивних капілярів, але і біоенергетичними 
змінами. 

Для дослідження функції нервово-м'язової системи 
застосовуються опит, огляд, пальпація, визначення основних 
фізіологічних властивостей м'язів – їх збудливості і лабільності. 

Опит з'ясовує, чи немає сіпань, судом, м'язової слабкості, 
порушень чутливості; чи не було захворювань і травм опорно-
рухового апарата. 



 166 

При огляді звертають увагу на ступінь і пропорційність розвитку 
м'язів, наявність атрофії окремих м'язів або груп їх, перевіряють об'єм 
рухів в суглобах.  

Пальпацією визначають твердість (тонус) м'язів, наявність 
інфільтрації, набряклості, болісності м'яких тканин. 

У дослідженні функціонального стану нервово-м'язового апарата 
і його порушень важлива роль належить електроміографії - 
методиці, що дозволяє реєструвати електричні біопотенціали 
скелетних м'язів. Електроміограма (ЕМГ)  характеризується частотою і 
амплітудою осциляцій, що відображають активність біострумів м'язів, 
які скорочуються і розслабляються. Збільшення на ЕМГ числа високих 
осциляцій супроводжується найбільш узгодженим збудженням 
м'язових волокон і вказує на поліпшення функціонального стану 
нервово-м'язового апарата. Реєстрація ЕМГ у спортсменів під час 
різних фізичних навантажень дозволяє визначити функціональний 
стан і функціональні особливості м'язових волокон і рухових одиниць, 
отримати якісну характеристику координації рухів, встановити 
ступінь порушень функціонального стану і стомлення нервово-
м'язового апарата. 

За показниками ЕМГ можна на ранніх стадіях виявити наявність 
(або попередити виникнення) травм м'язів і сухожиль. Результати 
аналізу змін біопотенціалів м'язів дозволяють судити про 
функціональну здатність нервово-м'язового апарату, зокрема м'язів, 
найбільш завантажених в тренуванні. Дані ЕМГ у поєднанні з 
результатами біохімічних аналізів (визначення гістаміну, сечовини в 
крові) допомагають викривати ранні ознаки неврозів (перевтома, 
перетренованість). Крім того, множинною міографією визначають 
роботу м'язів в руховому циклі (наприклад, у веслярів, боксерів). ЕМГ 
характеризує як діяльність м'язів, так і стан периферичного і 
центрального рухових нейронів. 

При аналізі ЕМГ враховують амплітуду, форму, ритм, частоту 
коливань потенціалів і інші параметри. Опріч цього, при аналізі ЕМГ 
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визначають латентний період між подачею сигналу до скорочення 
м'язів і появою перших осциляцій на ЕМГ, а також латентний період 
зникнення осциляцій після команди припинити скорочення. 

До інструментальних методів дослідження стану нервово-
м’язового апарата відносяться також міотонометрія, 
хронаксиметрія та динамометрія (вимірювання сили м'язів). 

Міотонометрія – метод дослідження тонусу м'язів, він 
відноситься до інструментальних методів дослідження стану 
нервово-м'язового апарата і проводиться за допомогою пружинного 
або електричного міотонометра. Ці прилади мають спеціальний щуп, 
що здатний оцінити той опір, який надає м'яз при занурюванні в  
нього щупа. На щупі прилада є кільцева нарізка, завдяки якої він 
завжди натискається з однією і тією ж силою. Шкала приладу має 
поділки від 0 до 100. Цифра 100 відповідає твердості скла. Величина 
тонусу виражається в умовних одиницях – міотонах. Один міотон 
рівний одній одиниці поділки шкали. Вимірювання тонусу 
проводиться в симетричних точках спочатку при максимально 
розслабленому стані, а потім при максимальному скороченні 
досліджуваного м'яза. Таким чином вимірюється тонус напруги і 
тонус розслаблення. Величина тонусу напруги дозволяє оцінити 
скоротливу функцію м'язів, показники тонусу розслаблення – 
здатність м’язів до розслаблення. За змінами показників 
міотонометрії до і після фізичного навантаження можна судити про 
ступінь стомлення нервово-м'язового апарата та час відновлення 
його функцій.  

Хронаксиметрія – метод дослідження функціонального стану 
нервово-м'язової апарата за порогом збудження (рухова реобаза) та 
за швидкістю виникнення збудження (рухова хронаксія) 

Для визначення реобази – мінімальної сили роздратування, яка 
викликає скорочення м'яза, – на досліджуваний м'яз наносять 
електричне роздратування, використовуючи для цього спеціальний 
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прилад – хронаксиметр. Отже, чим менше реобаза, тим більше 
електрозбудливість досліджуваного м'яза. 

 Хронаксія – час, необхідний для відповідної реакції м'яза при 
роздратуванні його електричним струмом, рівним двом реобазам. 
Вона характеризує рухливість нервово-м'язового апарата, його 
лабільність, тобто швидкість, з якою в м'язі виникає стан збудження. 
Хронаксія виражається в сигмах. 

Показники реобази і хронаксії різних м'язів неоднакові. Так, 
реобаза двоголового м'яза плеча коливається в межах від 20 до 50 
вольт, а хронаксія – 0,06-0,14 сигм, реобаза чотириглавого м'яза 
стегна – 70-105 вольт, її хронаксія – 0,08-0,24 сигм. За допомогою 
хронаксиметрії можна визначити готовність нервово-м'язового 
апарата до виконання великих фізичних навантажень. 

З поліпшенням функціонального стану нервової та м'язової 
систем змінюються дані реобази і хронаксії та зближуються (стають 
майже однаковими) показники м'язів-антагоністів. 

Хронаксиметрію використовують також для оцінки відновлення 
нервово-м'язового апарату після травм і захворювань. 

Динамометрія, тобто вимірювання сили м'язів, − найбільш 
поширений метод дослідження м'язової системи. Найчастіше 
вимірюються сила рук і станова сила, тобто сила м'язів, що 
розгинають тулуб в тазостегнових суглобах. Для цієї мети служать 
спеціальні динамометри. 

В залежності від завдань дослідження вимірюється сила 
найрізноманітніших м'язових груп: сила згинання в ліктьовому 
суглобі, сила згиначів і розгиначів кисті та ін. 

Недолік динамометрії (неможливість автоматичної реєстрації 
результатів дослідження і проведення тривалих спостережень) 
заповнює динамографія, яка заснована на передачі м'язового зусилля 
спеціальному приладу, що записує динамографічну криву. Графічна 
запис динамометрії дозволяє не тільки визначити ступінь м'язового 
зусилля, але і з'ясувати, як довго воно може триматися на певному 



 169 

рівні, тобто дає можливість оцінити витривалість м'язів до статичних 
навантажень. У спортивній практиці великого поширення набув 
прилад для визначення функції нервово-м'язового апарату – 
полідинамометр А. У. Коробкова, Г.І. Черняєва і Н.Д. Третьякова. 
Даним приладом є верстат у вигляді столу особливої конструкції, що 
дозволяє створювати стандартні положення при дослідженні певних 
м'язових груп. При полідинамометрії тіло закріплюється так, що 
виключається рух всіх груп м'язів, окрім досліджуваної. На цьому 
приладі можна також визначити статичну витривалість різних 
м'язових груп. Отримані абсолютні показники сили розраховуються 
на 1 кг ваги тіла, тобто визначається відносна сила окремих м'язових 
груп. 

Вивчення топографії сили окремих груп м'язів дає можливість 
виявити особливості їх розвитку, пов'язані із заняттями тим або іншим 
видом спорту (специфіка спортивної діяльності накладає певний 
відбиток на топографію сили визначених груп м'язів) і залежні від 
кваліфікації спортсмена і рівня його функціонального стану. 

Полідинамометрія дозволяє виявляти відставання в розвитку тих 
або інших груп м'язів, що допомагає тренерові раціональніше 
використовувати фізичні вправи. 

Лабільність нервово-м'язової системи характеризують 
швидкість рухової або іншої відповідної реакції, максимальна частота 
і швидкість рухів верхніх і нижніх кінцівок. Ці параметри можуть бути 
використані для оцінки ступеня стомлення, ходу відновних процесів і 
виявлення передпатологічних станів і патологічних змін нервово-
м'язового апарата. Для цієї мети застосовуються різні типи 
рефлексометрів, які фіксують реакцію спортсмена у відповідь на 
звукову або світлову дію.  

Дані, отримані при дослідженні нервово-м'язового апарата під 
час НТЗ, тренувань і змагань, дозволяють судити про ступінь дії 
навантаження на цю систему і відповідно правильно її розподіляти. У 
зв'язку з цим, викладачеві та тренерові необхідно вміти 
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використовувати прості методи дослідження нервової та м’язової  
систем у своїй практичній діяльності. 

 
7.5. Кардіоінтервалографія та її роль в обстеженні  

спортсменів 
 

Кардіоінтервалографія (КІГ) – метод дослідження 
вариабельности серцевого ритму (ВСР), тобто вираженості коливань 
ЧСС по відношенню до їх середнього рівня.  

Послідовний ряд кардіоінтервалів не є набором випадкових 
чисел, а має складну структуру, яка відображає регуляторні впливи 
на синусовий вузол серця з боку вегетативної нервової системи і 
різних гуморальних чинників. Тому аналіз структури ВСР дає важливу 
інформацію про стан вегетативної регуляції серцево-судинної 
системи і організму в цілому. 

Відповідно міжнародним стандартам для аналізу ВСР 
здійснюють реєстрацію ЕКГ впродовж 5-15 хв і вимірюють значення 
всіх інтервалів часу між зубцями R нормальних комплексів QRS − так 
звані RR або NN (normal-to-normal) – інтервали. 

Для проведення КІГ використовуються спеціальні 
комп'ютеризовані установки із спеціальним програмним 
забезпеченням.  

Методика. У спокої і горизонтальному положенні реєструють 
кардіоінтервалограму. Потім випробуваний поволі, без зайвих рухів 
встає і в зручному положенні стоїть. Відразу ж у вертикальному 
положенні проводять реєстрацію КІГ. Потім випробовуваний знов 
лягає й відразу ж після укладання реєструють КІГ. 

Трактування. 
Нормальні реакції: при вставанні спостерігається скороминуще 

збільшення ЧСС до 30 уд. в 1 хв від початкової величини, що 
відображає зниження тонусу парасимпатичного і підвищення тонусу 
симпатичного відділів вегетативної нервової системи. Після 
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повернення в горизонтальне положення показники КІГ повинні 
прийти до початкового рівня. 

Порушення вегетативного забезпечення діяльності 
виявляється наступними ознаками: 

1. Збільшення ЧСС при вставанні більш ніж на 30-40 уд. в 1 хв, 
свідчить про значну активацію симпатичного відділу вегетативної 
нервової системи. Дані зміни вказують на надмірне вегетативне 
забезпечення, а також функціональну напругу симпатичного відділу.   

2. Під час стояння падіння ЧСС нижче за початковий рівень 
виявляє підвищення тонусу парасимпатичного ВІДДІЛУ ВНС. При 
цьому можуть спостерігатися скарги на похитування та відчуття 
слабкості у момент вставання. Дані явища трактують як недостатнє 
вегетативне забезпечення, а також порушення адаптації. 

Таким чином, кардіоінтервалографія є методом дослідження 
вегетативної регуляції серцевої діяльності. Добре збалансована 
вегетативна регуляція дозволяє спортсменові максимально 
використовувати свої функціональні можливості, забезпечує 
необхідну економізацію функцій і визначає швидкість відновних 
процесів. 

 
7.6. Психофізіологічні дослідження нервової системи 

    
Психофізіологія – наука, яка вивчає фізіологічні механізми 

психічних процесів і станів на мікро- і макрорівні. 
Вона нерозривно пов'язана з нейропсихологією, фізіологією 

центральної нервової системи, психологією і богатьма іншими 
дисциплінами. У зв'язку з цим, значна кількість методів обстеження, 
які застосовуються при проведенні досліджень в цих дисциплінах, 
широко використовується і в психофізіології [46,92]. 

Знання про функціональну організацію мозку людини і тварин є 
результатом використання таких методичних прийомів: 

1) порівняно-анатомічних спостережень;  
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2) фізіологічного методу роздратування окремих ділянок мозку;  
3) методу руйнування обмежених ділянок мозку (у тварин), а під 

час дослідження функціональної організації мозку людини − клінічних 
спостережень за зміною поведінки хворих з локальним ураженням 
мозку;    

4) нейрофізіологічних методів дослідження.  
Кора головного мозку людини отримує, переробляє і зберігає 

інформацію, а також створює нові програми поведінки, регуляції і 
контролю свідомої діяльності. 

Метод роздратування окремих ділянок мозку дає можливість 
отримувати відомості про безпосередню функцію тих або інших 
мозкових структур і цілих систем. 

Метод руйнування полягає в тому, що дослідники руйнують 
визначені зони мозку тварин і простежують її поведінку. Методу 
руйнування (а також спостереженню за хворими, у яких поранення, 
крововилив або пухлина зруйнували певні ділянки мозку) судилося 
зіграти основну роль в становленні нової науки про функції мозку - 
нейропсихології і надалі розвитку психофізіології. 

Серед нейрофізіологічних методик найбільш поширеними є такі: 
електроенцефалографія, метод викликаних потенціалів, 
електроміографія, дослідження електрошкірного опору, 
комп'ютерна термоенцефалографія, реєстрація імпульсної 
активності нервової клітини та ін.  

Окрім перерахованих вище методів дослідження, в 
психофізіології застосовують також численні експериментально-
психологічні методи (тести на дослідження уваги, пам'яті, розумової 
роботоздатності та ін.). В останні десятирічча психофізіологічні 
дослідження почали  дуже широко використовувати в спортивній 
практиці. Доведено, що результат спортивної діяльності та здоров’я 
спортсмена значною мірою залежить від здатності функціональних 
систем його організму адаптуватися до умов підвищеної 
інтенсивності фізичних і психоемоційних  навантажень. 
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Психоемоційні реакції, які виникають у спортсменів, під час тренувань  
та  змагань, обумовлені, в першу чергу, змінами психофізіологічних 
функцій, тому визначення цих змін за допомогою сучасних методів 
дослідження є  важливішою задачею як спортивної медицини і 
фізіології спорту, так і спортивної психології. 

Психологічні дослідження в спорті спрямовані на визначення 
мотивації  до спортивної діяльності; вивчення емоційних станів, 
насамперед пов’язаних із змаганнями, індивідуально-типологічних 
властивостей нервової системи; особистісних характеристик 
спортсмена та тренера [ 84]. 

Результати досліджень психофізіологічних функцій дають 
можливість отримати важливу додаткову інформацію про 
функціональний стан організму спортсменів, останнє пов’язано з 
трьома аспектами:  

- психофізіологічні функції являють собою біологічну основу 
індивідуально-типологічних властивостей вищої нервової 
діяльності, що може використовуватися в диференційній 
діагностиці функціональних станів; 

- психофізіологічні функції характеризують процес 
формування і вдосконалення спеціальних навичок, тобто 
вони відбивають стан функціональної системи, 
відповідальної за рівень технічної підготовленості 
спортсменів; 

- стомлення нервових центрів при м’язовій діяльності 
обґрунтовує  та надає можливість використовувати  зміни  
стану психофізіологічних функцій як чутливий індикатор 
розвитку втоми та перенапруження. 

          Отже, психофізіологічна діагностика дозволяє [ 84]: 
●  прогнозувати рівень емоційної напруженості, занепокоєння, 
здатність до самоконтролю емоційного стану в різних умовах 
спортивної діяльності;   
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● визначати схильність  спортсмена до  емоційної стійкості чи 
нестійкості,  самоаналізу та організованості поведінки, замкнутості чи 
відкритості, впевненості чи невпевненості у своїх можливостях;                 

  ●  прогнозувати особливості поведінки спортсмена в різних умовах 
спортивної діяльності,  його взаємин з тренером  і  членами 
спортивної команди;                  
 ●   визначати профіль розвитку особистісних якостей спортсмена; 
  ●   складати індивідуальну  психологічну характеристику спортсмена.  

За результатами  психофізіологічних досліджень здійснюють 
прогноз успішності спортивної діяльності та проводять індивідуальну 
корекцію як навчально-тренувального, так і змагального процесів.   
Дослідження з психофізіологічної діагностики стану спортсменів 
організуються за такою загальною  схемою (рис. 7.4)  

Обстеження спортсмена повинно бути комплексним і 
включати*: 

- визначення індивідуально-типологічних властивостей нервової        
  системи та  нейродинамічних (сенсомоторних) функцій; 
- оцінку стану основних психічних функцій; 
- діагностику рівня тривожності та емоційної стабільності; 
- характеристику особистісних якостей. 
Для визначення індивідуально-типологічних властивостей 

вищої нервової діяльності та  сенсомоторних функцій 
використовують комп’ютерну систему «Діагност-1» (авторська 
розробка М.В. Макаренка та В.С. Лизогуба, 2003), яка має три режими 
тестування: оптимальний, зворотнього зв’язку та нав’заного ритму. 

Оптимальний режим, в свою чергу, має три реєстри: 
- визначення простої зорово-моторної реакції; 
- визначення складної зорово-моторної реакції вибору одного з  
  трьох подразників;                                                       

_______________________ 
*Примітка: описання (скорочене) психофізіологічних методик надано  
за В.О.Дрюковим із співав., 2004 [84]. 
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Рис. 7.4  Блок-схема організації психофізіологічної діагностики підготовки спортсменів 

високої  кваліфікації (за В.О.Дрюковим із співав., 2004). 
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- визначення складної зорово-моторної реакції вибору  двох з  
   трьох подразників. 
Режим  зворотнього зв’язк має два реєстри: 
- визначення рівня функціональної рухливості  нервових 

процесів; 
- визначення сили нервових процесів. 

          Режим нав’заного ритму має два реєстри: 
- тренування у режимі нав’заного ритму; 
- визначення рівня функціональногї рухливості та сили 

нервових процесів. 
Оцінку стану основних психічних функцій  спортсмена дають 

на підставі вивчення основних структурно-функціональних факторів, з 
яких складається когнітивна діяльність людини (рис. 7.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7.5 Структурно-функціональна схема когнітивної діяльності 

людини (за В.О.Дрюковим із співав., 2004). 
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 Рвень тривожності (особистісної та  реактивної) і емоційної 
стабільності спортсменів  визначався за  допомогою опитувача 
Spielberger C.D., який є складовою частиною комп'ютерної системи 
«Прогноз». Методика дозволяє прогнозувати рівень емоційної 
напруженості та здатності до самоконтролю, вміння концентрувати 
увагу на конкретному завданні.  

Особистіша тривожність характеризує стійку схильність 
сприймати навколишні ситуації як загрозу, і реагувати на подібні 
ситуації станом тривоги. Реактивна (ситуативна) тривожність 
характеризується напруженням, неспокійністю, нервозністю. Дуже 
висока ситуативна тривожність корелює з наявністю невротичного 
конфлікту, з емоційними невротичними зривами і із 
психосоматичними захворюваннями. Показники реактивної та 
особистішої тривожності розраховуються за відповідними форму-
лами.  

          Інтерпретація результатів за опитувачем  Spielberger C.D.:                                                                                                                                  
30   балів    − низька тривожність,                                                                                                        
31-45 балів − помірна тривожність,                                                                                                                            
46 балів та більше −  висока тривожність. 

Індивідуальні та типологічні характеристики особистості 
спортсмена: екстраверсія - інтроверсія, нейротизм - емоційна 
стабільність вивчаються за опитувачем Айзенка Г.(60 питань), який 
входить до комп'ютерного комплексу «Кандидат». Методика 
прогнозує здатність до саморегуляції емоційного стану у різних 
умовах спортивної діяльності. 

При інтерпретації результатів за тестом  Айзенка необхідно 
враховувати  таке: 

− коли  сума балів за «шкалою достовірності» складає 6 і більше 
балів, відповіді визнаються недостовірними і у подальшій обробці 
результатів тестування немає сенсу; 
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−якщо отримана сума за цією шкалою менше 6 балів необхідно 
проводити  подальшу обробку отриманого матеріалу за всіма 
шкалами.  

 
Оцінка результатів шкали екстраверсія-інтроверсія:  

0-10 балів - інтроверсія;  
11-12 балів -врівноваженість за ексраверсією - інтроверсією; 
 13-24 балів - екстраверсія. 

Оцінка результатів шкали нейротизму-емоційної стабільності:  
0-6 балів - низький рівень нейротизму;  
7-12 балів - невеликий ступінь нейротизму;  
13-18 балів - значний нейротизм;  
19-24 балів - високий ступінь нейротизму. 
 
Згідно сучасним уявленням з фізіології вищої нервової 

діяльності, Ганс Айзенк  вважав, що сильний і слабкий типи за І.П. 
Павловим дуже близькі до екстравертованого та інтровертованого 
типів особистості. Природа інтро- та екстраверсії пов'язана із 
вродженими властивостями центральної нервової системи, які 
забезпечують врівноваженість процесів збудження та гальмування. 
Проте у реальній психодіагностиці необхідно враховувати той факт, 
що переважання тих чи інших властивостей темпераменту в чистому 
вигляді зустрічається дуже рідко. 

Багатофакторне дослідження особистості спортсмена 
проводять за тестом Кеттела.  Американським психологом 
Р.Кеттелом у 1950 році був створений 16-факторний особистісний  
опитувач , який фключав 105 питань, пізніше (у 1957 р.) його було 
модифіковано. Тест дозволяє  описати особистість, спираючись на 16 
функціонально незалежних психологічно змістовних понять, які 
отримано за допомогою  факторного аналізу.Шляхом математичного 
аналізу з 16 основних факторів можно виділити ще 4  додаткових 
(вторинних) факторів. Аналіз результатів дає інформацію про 
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індивідуальні особливості  особистості за наведеними низче 
факторами. 
Фактор  А: замкнутість – товариськість; 
Фактор  B: рівень інтелекту; 
Фактор  C: емоційна неврівноваженість – врівноваженість; 
Фактор  E: підпорядкованість – домінантність;     
Фактор  F: стриманість – експресивність;    
Фактор  G: схильність до чутливості–висока нормативність  поведінки;    
Фактор  H: сором’язливість, боязкість – сміливість; 
Фактор   J: суворість, жорстокість – душевна м’якість, чутливість;  
Фактор   L: довірливість – підозрілість;  
Фактор  M: практичність – розвинута уява;  
Фактор  N: прямолінійність – дипломатичність; 
Фактор  O: спокій, впевненість у собі – тривожність, непевність у собі; 
Фактор Q1: консерватизм – радикалізм; 
Фактор Q2: самостійність – залежність від групи; 
Фактор Q3: низький самоконтроль – високий самоконтроль; 
Фактор Q4: розслабленість – напруженість. 

Додатковий фактор MD – адекватність самооцінки. 
На основі первинних  розраховуються вторинні фактори: 

F1 –  тривожність – пристосованість; 
F2 –  екстраверсія – інтроверсія;    
F3 – раціональність –  емоційність;  
F4– незалежність – покірність. 

Для інтерпретації даних за опитувачем Кеттела виділені наступні 
блоки факторів: 

1. Інтелектуальні особливості: фактори B, M, Q1. 
2. Емоційно-вольові особливості: фактори  C, G, J, O, Q3, Q4. 
3.  Комунікативні властивості і особливо міжособистісних 

взаємодій: фактори A, E, F, N, L, H, Q2.  
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Спорт і темперамент. Особливості вищої нервової діяльності 
людини значною мірою обумовлені такими спадковими 
властивостями нервової системи як сила, врівноваженість і рухливість 
нервових процесів. У їх основі знаходиться швидкість змін процесів 
гальмування і збудження.    

І.П. Павлов виділив чотири типи людей з різним функціональним 
станом їх вищої нервової діяльності: холерики, сангвініки, 
флегматики, меланхоліки. Відомо, що характер темпераменту у 
певному ступені визначається активністю ендокринних залоз. 
Гормональна активність грає значну роль і в досягненні високих 
результатів при заняттях фізичними вправами. Тобто спорт – це той 
фон, на якому темперамент людини здатний особливо яскраво 
виявлятися. 

Сучасні спортивні психологи надали характеристику всіх 
чотирьох видів темпераменту з урахуванням їх відношення до спорту. 

Холерик – неурівноважений тип, для якого характерна 

циклічність дій: сильні нервові підйоми, а потім – виснаження і спад. 
Холерик, як правило, найактивніший уболівальник, дуже любить 
відвідувати найрізноманітніші спортивні змагання, більш віддаючи 
перевагу енергійним видам спорту. Більше всього холериків на 
футбольних стадіонах, на хокейних трибунах, на майданчиках, де 
відбуваються масові змагання і турніри. Холерики обожнюють 
командні види спорту. Ще вони небайдужі до достатньо агресивних 
видів спорту, таких, як бокс, боротьба і т. п. Холерикові потрібен 
виплеск енергії, тому спорт для нього важливий як розрядка. 

Холерики здатні проявляти і негативні риси: вони найбільш 
збудливі і жорстокі уболівальники. Якщо холерик сам бере участь в 
змаганнях, то він буде одним з найактивніших і швидших, захоче 
стати капітаном команди або лідером в ній, але в той же час він може 
не зважати на інших гравців команди і проявляти такі негативні 
якості, як лють і заздрість. 
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Сангвінік – сильний урівноважений тип, діяльність його 
проходить без скачків, рівномірно, рідко відбуваються спади в 
діяльності від перевтомлення. Сангвінік найдоброзичливіший і 
спокійніший, при цьому він швидко думає і здатний на прояв дуже 
швидкої реакції. Якості, незамінні в спорті. З сангвініків виходять 
відмінні спортсмени, дуже часто цей темперамент можна 
спостерігати у знаменитих чемпіонів. 

Сангвініки витримані, цілеспрямовані, володіють хорошою 
волею. З видів спорту вони можуть вибрати будь-який, але 
найчастіше їм подобаються такі види спорту, в яких можна 
найяскравіше проявити свої особисті якості, наприклад, де треба 
подолати перешкоди: альпінізм, спуск на байдарках, біг з 
перешкодами, десятиборство, карате і т. п. 

Сангвінікові підходять і командні ігри, оскільки він добре грає в 
команді і швидко знаходить спільну мову з рештою гравців. З 
сангвініків, так само як і з флегматиків, виходять відмінні шахісти. 
Також сангвінікові цікаві види спорту, зв'язані з азартом і ризиком: 
гірські лижі, дельтапланеризм, фехтування і т. п. Важливо тільки, щоб 
при цьому в сангвініку не виявлялася і зворотна сторона: 
переважання постійного азарту над всім іншим, прояв певного 
фанатизму. 

Флегматик – урівноважений тип, добре виконує таку роботу, 
яка потребує рівномірної витрати сил, діяльної і методичної напруги; 
володіє високою витривалістю; більш ніж спокійний, можна навіть 
сказати, трохи повільний. Тому він з цікавістю дивиться хокей, 
футбол, ватерполо та інші видовищні змагання, але по телевізору, а 
не з трибун стадіону. Йому цікаві інтелектуальні види спорту: шахи, 
шашки, більярд, тобто такі, де треба розрахувати точність удару, 
прорахувати дії на декілька кроків вперед, побудувати багатоходову 
комбінацію. Ще флегматики досить витривалі, тому їм підходять види 
спорту, зв'язані саме з цією якістю: біг на довгі дистанції, лижі, 
підняття штанги, велосипедний марафон. 
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Флегматика можна побачити серед борців східного 
єдиноборства, де більше філософії, ніж власне спорту. Також з 
флегматиків виходять хороші тренери, оскільки у них є здібності до 
викладацької роботи і їм не набридає пояснювати одне і те ж багато 
разів. В той же час, флегматик може проявляти упертість і надірватися 
там, де треба зупинитися. Потім йому може все набриднути, і він 
захоче раптово кинути спорт. 

Меланхолік – слабкий неурівноважений тип, переважає 
збуджувальний процес над гальмівним, наймлявіший і апатичний зі 
всіх темпераментів. Він рідко займається спортом, особливо 
активним. Хоча іноді любить подивитися що-небудь з енергійних 
видів спорту по телевізору, але і те для того, щоб порівняно із 
спортом на екрані краще відчути власний комфорт і спокій. З 
цікавістю меланхоліки дивляться особливо видовищні види спорту – 
крупні Олімпіади і усесвітні змагання, спортивні танці, фігурне 
катання. 

З меланхоліків виходять відмінні яхтсмени: один на один або, 
принаймні, всього декілька чоловік з морем. У меланхоліку слабка 
врівноваженість; тверезий розрахунок, тому він здатний займатися 
такими видами спорту, як спортивна стрілянина, метання диска або 
списа. Меланхоліки добре ладнають з тваринами, тому успішно 
займаються верховою їздою. З негативних якостей меланхоліка в 
спорті – це здатність почати займатися то одним видом спорту, то 
іншим, а також швидка втрата інтересу до тренувань.  
 
Контрольні питання до розділу 7  
1. Клінічні методи дослідження центральної і периферичної нервової 
системи. 
2. Неврологічні синдроми, які виявляють при обстеженні рухової        
     сфери. 
3. Параклінічні методи дослідження центральної і периферичної      
     нервової системи. 
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4. Метод електроенцефалографії та його значення в обстеженні 
спортсменів. 

5. Клінічні характеристики функціонального стану вегетативної 
нервової системи. 

6. Вісцеральні рефлекси Ашнера, Данієлополу, Превеля і оцінка їх      
                             стану. 

7. Холодова проба і зіничні рефлекси для оцінки стану вегетативної 
нервової системи. 

8. Вегетативний індекс Кердо, його визначення та роль в оцінці  
функціонального стану нервової системи спортсмена. 

 9. Клінічні методи  дослідження стану нервово-м’язового апарату. 
10.Інструментальні методи дослідження стану нервово-м’язового       
      апарату. 
11.Метод електроміографії в дослідженні стану нервово-м’язового      
      апарату. 
12.Міоотонометрія, хронаксиметрія і динамометрія, і їх значення в   
      дослідженні нервово-м’язового апарату. 
13. Кардіоінтервалографія та її роль в обстеженні спортсменів. 
14. Що вивчає психофізіологія та з якими науками вона має тісний            
       зв,язок? 
15. На що спрямовані психофізіологічні дослідження в спорті?    
16. Що дозволяє визначити психофізіологічна діагностика в      
        спортсменів?   
17. За якою схемою організують дослідження для проведення      
         психофізіологічної  діагностики? 
18. Характеристика видів темпераменту з урахуванням їх     
          відношення  до спорту. 
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Розділ 8. Особливості дослідження системи крові 
в спортсменів 

 
Система крові виконує найрізноманітніші функції в організмі.  
Дихальна функція крові полягає в доставці кисню від легенів до 

тканин і вуглекислого газу від тканин до легенів. Кисень переноситься 
переважно еритроцитами у вигляді з'єднання з гемоглобіном, яке 
називається «оксигемоглобін», вуглекислий газ – плазмою крові у 
формі бікарбонатних іонів. Загальний об'єм крові в організмі людини 
складає близько 5 л, а в 1 л крові міститься 140-160 г гемоглобіну. 
Якщо при диханні повітрям 1 г гемоглобіну приєднує 1,34 мл кисню, 
то кількість кисню, пов'язаного з гемоглобіном, в ній буде складати 
біля одного літра. 

Захисна функція крові перш за все полягає у формуванні 
імунітету – суворо специфічної реакції організму, що забезпечує його 
захист від чужерідних біологічних об’єктів, до яких належать мікроби, 
віруси та ін. Ці об’єкти узагальнено називають антигенами. Імунітет 
може бути як природженим, так і придбаним. Розрізняють також 
гуморальний та клітинний імунітет.  

У відповідь на потрапляння в організм антигенів імунна система 
для їх нейтралізації починає створювати антитіла, які є білками 
сироватки крові – імуноглобулінами, останні забезпечують 
гуморальний імунітет.  

Основою клітинного імунітету є фагоцитоз (в якому провідна 
роль належить лейкоцитам) та функції Т-лімфоцитів (знищення 
пухлинних клітин, відторгнення чужерідних тканин, регуляція 
створення антитіл та ін.) [ 47, 99, 62, 63].  

Транспортна функція крові полягає в перенесенні всіх 
необхідних для життєдіяльності організму речовин (живильних 
речовин, газів, гормонів, ферментів, медіаторів та ін.). 
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Трофічна (живильна) функція крові обумовлена перенесенням 
амінокислот, глюкози, жирів, вітамінів, ферментів і мінеральних 
речовин від органів травлення до тканин, систем і депо. 

Терморегуляторна функція забезпечується участю крові в 
перенесенні тепла від органів і тканин, в яких воно виробляється, до 
органів, що віддають тепло, що дозволяє підтримувати постійність 
температури тіла. 

Функція виділення спрямована на перенесення продуктів 
обміну від місць їх утворення до органів виділення (нирки, легені, 
потові і слинні залози та ін.). 

Регуляторна функція полягає в здійсненні гуморальної 
регуляції діяльності органів і систем організму за допомогою 
переносу гормонів від місця їх виробітки до міста їх використання, а 
також за допомогою переносу, перерозподілу та віведення речовин, 
які приймають участь у життєдіяльності організму . 

У спортивній медицині вивчається в основному дихальна і 
захисна функція клітин крові. 

 
8.1. Основні методи дослідження системи крові 

 
Дослідження системи крові включає [63] : 

- аналіз скарг, огляд і збір анамнезу; 
- дослідження морфологічного складу крові; 
- дослідження згортаючої системи крові; 
- аналіз морфологічного складу кісткового мозку. 

Основні скарги. При захворюваннях системи крові турбують: 
- слабкість; 
- легка стомлюваність; 
- запаморочення; 
- задишка при фізичному навантаженні; 
- серцебиття; 
- зниження роботоздатності; 
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- лихоманка; 
- зниження апетиту; 
- свербіння шкіри; 
- схуднення; 
- підвищена кровоточивість; 
- тяжкість і біль в лівому і правому підребер’ях. 

Більшість загальних скарг, таких як слабкість, легка 
стомлюваність, запаморочення, задишка при фізичному 
навантаженні, серцебиття, зниження роботоздатності, можуть бути 
проявом анемій. Проте ці ж симптоми можуть спостерігатися і при 
деяких інших захворюваннях крові (наприклад, при лейкозі – 
злоякісному захворюванні крові) чи бути проявами хвороб інших 
систем. Так, при гостро виниклій і рясній кровотечі (наприклад, 
шлунково-кишковій) раптово з'являються різка слабкість, 
запаморочення, спостерігається непритомний стан. 

При огляді хворих із захворюваннями крові звертають увагу на 
колір шкіри слизових оболонок: для анемій характерна блідість шкіри 
і видимих слизових оболонок. При різних видах анемії їх відтінок 
буває різним: від зеленуватих до жовтяничних. При хронічних 
лейкозах шкіра набуває землисто-сірий відтінок. При геморагічних 
діатезах на шкірі і слизових оболонках з'являються крововиливи у 
вигляді плям різної величини і форми. При деяких видах лейкозів 
можуть бути виявлені припухання на шиї, над ключицями, в пахвових 
западинах і в пахових областях, обумовлені значним збільшенням 
відповідних лімфатичних вузлів. 

В клініці найширше застосовують морфологічне дослідження 
крові, яке носить назву загального клінічного аналізу. Він включає 
вивчення кількісного складу формених елементів крові: визначення 
числа еритроцитів і вмісту в них гемоглобіну, швидкості осідання 
еритроцитів (ШОЕ), визначення загального числа лейкоцитів і 
співвідношення окремих форм серед них, визначення числа 
тромбоцитів (табл 8.1). 
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Таблиця 8.1                       
Функції формених елементів крові та їх показники в нормі, при 

значних фізичних навантаженнях і деяких захворюваннях  
 

Показники 
системи крові 

 

Зміни при значних фізичних 
навантаженнях 

і деяких захворюваннях 

Функції фор- 
мених  еле- 
ментів крові 

  Еритроцити  
 
  Зміст у крові: 
  у чоловіків –  
  4,1- 5,1 млн у 
1мкл; 
 
  у жінок −  
  3,7 - 4,7 млн у 1 
мкл 

Еритропенія (зменшення числа 
еритроцитів) Може виникати: 
в результаті тривалих фізичних 
навантажень, що виконуються в 
інтенсивному режимі, та дефіциту 
білка; при анемії, кровотечі , 
злоякісних пухлинах і ін. 
Еритроцитоз (збільшення числа 
кров'яних тілець) Може виникати:  
 в результаті великих фізичних 
навантажень; при деяких 
хворобах системи крові. 

 
 

Дихальна 

Нв (гемоглобін) 
Зміст у крові:  у 
чоловіків– 130 - 
160 г/л; у жінок − 
120 - 140 г/л 

Зменшення буває при тривалих 
навантаженнях. 
Зменшення або підвищення при 
деяких захворюваннях крові та ін. 
органів і систем.  

 
Дихальна 

ШОЕ  
У чоловіків–  
2−10 мм/годину; 
 у жінок – 
 2−15 мм/годину 

Підвищення: при фізичних наван- 
таженнях і відновних процесах; 
при загостренні осередків 
хронічної інфекції, при запальних 
процесах та ін. 

 

Лейкоцити 
 Зміст у крові:   
  у чоловіків і у 
жінок −  
4000 - 8000 в 
1мкл 

Лейкоцитоз (збільшення числа 
лейкоцитів) - при запальних 
процесах до 20 000 і більш в 1мкл. 
Лейкопенія (зменшення  
числа лейкоцитів) - при 
променевій хворобі, ураженнях 
печінки, захворюваннях крові. 

Захисна фаго- 
цитоз (захоп- 
лення і пере- 
варювання 
чужорідних 
білкових тіл,  
бактерій) 
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   Нейтрофіли: 
  паличкоядерні  
     1-6 % 
  сегментоядерні   
    47-72 % 

Збільшення їх кількості свідчить 
про активну лейкоцитарну 
реакцію на будь-яке ушкодження 
організму 

Захисна, 
фагоци-тарні 
властивості 

  Еозинофіли  
     0,5-5 % 

Збільшення при алергічних 
реакціях, бронхіальній астмі та ін. 

Беруть участь 
в різних 
алергічних 
реакціях 

    Базофіли 
     0-1 % 

Рідко - число збільшується Беруть участь 
в алергічних 
реакціях та в 
згортанні 
крові 

   Лімфоцити  
    19-37 % 

 Лімфоцитоз (збільшення числа 
лімфоцитів) –у спортсменів 
зустрічається рідко; - 
спостерігається при кашлюку, 
туберкульозі, базедовій хворобі та 
ін. 

Імунний 
захист 
організму 
(клітинний 
імунітет) 

   Моноцити  
     3-11 % 

Моноцитоз (збільшення числа 
моноцитів) спостерігається при 
вірусних захворюваннях (вітряна 
віспа, краснуха) 

Фагоцитарна 
функція 

  Тромбоцити 
  180000-320000  
    в 1 мкл 

Тромбоцитопенія (зменшення 
числа тромбоцитів до 80 000 в 1 
мкл) − прояв гемофілії 
(спадкового захворювання, що 
характеризується надмірною 
кровоточивістю), а також хвороби 
Верльгофа 

Забезпечують 
згортував-
ність крові 
при різних 
кровотечах 

    
Проте, лікарю для встановлення діагнозу потрібні не тільки 

загальна кількість лейкоцитів в крові, але й лейкоцитарна формула 
– співвідношення кожного з видів лейкоцитів до їх загальної кількості, 
підрахованої під мікроскопом в пофарбованому мазку крові та 
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вираженої у відсотках. Підрахунок найчастіше проводиться на 100 
клітин з використанням спеціального приладу – гематологічного 
аналізатора. 

Загальний клінічний аналіз крові – одне з основних 
лабораторних досліджень, що дозволяє оцінити еритропоез, 
лейкопоез, тромбоцитоутворення, діагностувати анемію, 
контролювати стан організму, лікувальні та реабілітаційні заходи. 

 
8.2. Особливості  функціонального  стану  системи  крові  

в спортсменів 
 

Під впливом фізичних навантажень, зокрема тих, що потребують 
значної витривалості, підвищуються вимоги до киснево-транспортної 
системи, провідною ланкою якої є кров, що обумовлює необхідність 
пристосувальних змін деяких її параметрів. Адаптаційні зміни 
гематологічних показників безпосередньо пов'язані з регулюючим 
впливом нервової та ендокринної систем. Одним з основних 
механізмів адаптації системи транспортування кисню до  підвищення 
фізичної активності є збільшення об'єму крові та загальної кількості 
гемоглобіну. Остання як важливий чинник аеробної продуктивності та 
фізичної роботоздатності тісно корелює з показником МСК.  

При обстеженні спортсменів різних видів спорту встановлено, 
що під впливом фізичного навантаження спостерігається збільшення 
кількості еритроцитів і гемоглобіну. Деякі автори вважають, що 
збільшення даних показників відбувається за рахунок виходу крові з 
депо, а також її згущування внаслідок дегідратації. Ця реакція 
розцінюється як показник хорошої підготовленості спортсменів. 

Проте, поряд з даними про збільшення кількості еритроцитів і 
гемоглобіну в крові при фізичному навантаженні, в літературі є 
відомості про їх зменшення. Так, встановлено, що при інтенсивних 
фізичних навантаженнях руйнується певна частина еритроцитів і 
показники червоної крові істотно змінюються . 
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Подібна реакція пов'язана із зниженням резистентності 
формених елементів, але в основному вона відбувається за рахунок 
надходження тканинної рідини в кровоносне русло, що пов’язано із 
збільшенням хлоридів в крові в наслідок посиленого потовиділення 
при м'язовій діяльності. Одночасно наступає наростання кількості 
ретикулоцитів (молодих еритроцитів), у зв’язку із збільшення їх 
вироблення кістковим мозком і посиленого дозрівання в ньому 
еритробластів(в результаті роздратування його продуктами розпаду 
еритроцитів). Окрім того, в науковій літературі є відомості про 
відносне пониження вмісту гемоглобіну в периферичній крові в 
спортсменів, які тренуються на витривалість та щодо спостережень 
анемії, що пов’язана із спортивною діяльністю. 

Анемії найчастіше реєструються у бігунів (в першу чергу, у жінок) 
на довгі і наддовгі дистанції. Причини виникнення спортивних анемій 
ще не зовсім з’ясовані. Найбільш обґрунтованими припущеннями є 
такі: 

- гемоліз еритроцитів в капілярах нижніх кінцівок (коли мова 
йде про бігунів);  

- підвищена деструкція еритроцитів в результаті збільшення їх 
крихкості;  

- системні зміни обміну білка у відповідь на додаткові 
навантаження;  

- дефіцит заліза. 
Більшість фахівців схильна вважати, що саме дефіцит заліза є 

однією з основних причин спортивної анемії. Виникнення такого 
стану може бути пов’язано з дієтою, яка має дефіцит заліза (особливо 
у жінок-спортсменок), зниженням поглинання заліза ( при гастритах із 
секреторною недостатністю та ін.), посиленими втратами заліза у 
складі поту, а також через травний тракт і систему сечовиділення. 

У кожному конкретному випадку виникнення анемії у 
спортсменів. в першу чергу, слід виключити причини, що не пов'язані 
з напруженою м'язовою діяльністю (мікрокрововтрати при 
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нерозпізнаних захворюваннях шлунково-кишкового тракту, 
кровоточивость ясен та ін.), і осередки хронічної інфекції. Якщо ж такі 
відсутні, а вид спортивної спеціалізації дозволяє запідозрити 
наявність істинно спортивної анемії, необхідно, по-перше - значно 
зменшити об'єм та інтенсивність тренувальних навантажень; по-друге 
- забезпечити достатнє надходження заліза з їжею.  

Потрібно враховувати, що на процес поглинання організмом 
заліза впливає безліч чинників. Так, залізо у формі гема (м'ясні 
продукти, риба, птах) всмоктується на 20-50 %, негемна ж форма 
заліза (зернові, овочі, молочні продукти) абсорбується значно 
слабкіше, засвоюючись приблизно на 5%. Зокрема, зниження 
всмоктування заліза з м'ясної їжі спостерігається у присутності 
молочних продуктів, чаю, кави, яєць, на тлі хронічного запального 
процесу. В присутності аскорбінової кислоти воно, навпаки, 
збільшується. 

Оцінку поточних змін показників червоної крові під впливом 
фізичних навантажень здійснюють за такими типами реакцій [63] : 

- I тип реакції – односпрямоване підвищення концентрації 
гемоглобіну (іноді еритроцитів) і показника гематокриту (відношення 
об'єму еритроцитів до загального об'єму крові), що не 
супроводжується виразними змінами змісту ретикулоцитів 
(тривалість змін – в середньому 1 доба); 

- II тип реакції – ізольоване підвищення показника гематокриту, 
що не супроводжується виразними змінами концентрації гемоглобіну 
і ретикулоцитів, або ізольоване зниження концентрації гемоглобіну 
(тривалість змін – в середньому 2-3 доби); 

- IIIа тип реакції – виразне зниження концентрації гемоглобіну, 
що супроводжується зростанням концентрації еритроцитів і 
ретикулоцитів (тривалість змін − в середньому 3-7 доби); 

- IIIб тип реакції – виражене падіння (до зони низьких значень) 
концентрації еритроцитів, гемоглобіну і показника гематокриту, що 
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супроводжується різким зростанням концентрації ретикулоцитів 
(тривалість змін в середньому 5-7 доби). 

Якщо є відхилення в показниках червоної крові, особливо при 
появі анемії, потрібно вносити корективи в тренувальний процес, а 
при відсутності ефекту - проводити лікувальні та реабілітаційні 
заходи.  

Стосовно змін білої крові (лейкоцитів) встановлено, що після 
активної м'язової діяльності спостерігається поява міогенного 
лейкоцитозу (збільшення числа лейкоцитів), який залежить від 
інтенсивності фізичного навантаження і функціонального стану 
організму. Вперше міогенний лейкоцитоз був описаний А.П. 
Єгоровим ще в 1926 р., але і досі причини його виникнення не 
повністю з’ясовані. Вважають, що збільшення кількості лейкоцитів 
обумовлене згущуванням крові, яке відбувається в основному за 
рахунок переходу рідкої частини плазми в працюючі м'язи, а також 
частково через збільшене потовиділення. Разом з тим, припускають, 
що лейкоцитоз з’являється внаслідок посилення серцевої діяльності і 
прискорення циркуляції крові, що приводить до надходження в кров 
пристінних лейкоцитів і вимивання лейкоцитів з внутрішніх органів в 
потік крові. 

Виділяють 3 фази міогенного лейкоцитозу.  
Перша фаза спостерігається при легкому навантаженні. 

Лейкоцитоз досягає 10-12 тис. в 1 мкл, лейкоцитарна формула 
зрушується у бік переважання лімфоцитів - до 50 % замість 37 % 
максимального значення в нормі (тому її називають 
лімфоцитарною), зменшення кількості еозинофілів і відносної 
кількості нейтрофілів. 

Друга фаза позначається як нейтрофільна. Вона розвивається 
при тривалих та інтенсивних навантаженнях. Лейкоцитоз досягає 16-
18 тис. в 1 мкл, в периферичній крові переважають нейтрофіли, 
зокрема юні та паличкоядерні, що говорить про реакцію кісткового 
мозку на фізичне навантаження. 
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Третя фаза – інтоксикаційна. Вона виявляється в двох 
варіантах:  

- регенеративному, який характеризується різким 
лейкоцитозом (до 35-50 тис. в 1 мкл), різким зростанням нейтрофілів 
(особливо молодих форм), зменшенням числа лімфоцитів, 
зникненням еозинофілів;  

- дегенеративному, який має схожу з наданою вище 
лейкоцитарну формулу, але не такий виражений лейкоцитоз (10-15 
тис. в 1 мкл). 

Якщо перша фаза міогенного лейкоцитозу спостерігається не 
тільки при легкій, але і при напруженій фізичній роботі, це свідчить 
про високий функціональний стан організму спортсмена.  

Нейтрофільна і особливо інтоксикаційна фази міогенного 
лейкоцитозу указують на зниження рівня функціонального стану 
організму, особливо якщо робота не була надмірною (В.Л. Карпман, 
1987). 

Виникнення I фази пояснюється перерозподілом лейкоцитів в 
кровоносному руслі та їх вимиванням із селезінки. Причиною ж II і III 
фаз є вихід лейкоцитів з кісткового мозку, що доводиться появою 
юних і дегенеративних форм лейкоцитів. Проте не завжди 
лимфоцитарна фаза переходить в нейтрофільну. Так, у добре 
тренованих спортсменів навіть після значного навантаження такого 
переходу не спостерігається, що свідчить про достатньо високу 
адаптацію організму до фізичної роботи. 

Виходячи з цього, поява в периферичній крові лімфоцитарної 
фази міогенного лейкоцитозу у відповідь на значне навантаження є 
позитивною прогностичною ознакою високого функціонального стану 
спортсмена, і навпаки, поява нейтрофільної або інтоксикаційної фази 
після відносно невеликого навантаження свідчить про його 
недостатню підготовленість до виконання роботи. В той же час 
відсутність змін у відповідь на фізичне навантаження відносної 
кількості формених елементів в лейкоцитарній формулі слід вважати 



 194 

ознакою або поганої пристосовності організму до фізичних 
навантажень, або надто високої фізичної напруги для даного 
індивідуума.  

Г.А. Макарова (2010) пропонує наступні принципи оцінки 
термінових післянавантажувальних зрушень лейкоцитарної 
формули крові: 

- сприятливе зрушення – укладається в рамки лімфоцитарної 
фази і лише при виключно великій напрузі – в початок нейтрофільної 
фази; лейкоцитоз незначний, число еозинофілів, якщо і зменшується, 
то трохи, кількість лімфоцитів в межах норми або декілька вище, 
нейтрофільне зрушення вліво до 10 %, збільшення суми 
паличкоядерних (П) і юних (Ю) форм по відношенню до початкових 
цифр не більше 50 %; 

- задовільне зрушення – лейкоцитоз нерізкий, але помітний вже 
по мазку, еозинофіли нижчі, але не менше 1 %, нейтрофільне 
зрушення до 12-15 %, збільшення П+Ю не більш, ніж в 2-2,5 разу 
проти початкових даних, лімфопенія не нижче 15%; 

- несприятливе зрушення: лейкоцитоз різко виражений, 
еозинофілія нижче 1%, зрушення нейтрофілів від 15 до 50%, 
збільшення П+Ю більш, ніж в 3 рази проти початкового (до 4,5), 
лімфопенія нижче 10%; часто спостерігаються дегенеративні явища; 

- неприпустиме зрушення (небезпечно для здоров'я) – 
лейкоцитоз виражений слабо, абсолютна анеозинофілія (відсутність 
еозинофілів), зрушення нейтрофілів вліво до 50% і вище, 
дегенеративні зміни, лімфопенія нижче 8%. 

Оцінка поточних змін показників білої крові за Г.А. Макаровою 
(1990) проводиться таким чином: 

- реакція хронічного стресу – число лімфоцитів нижче 26%, 
сегменто-ядерних нейтрофілів – вище 60 %; 

- реакція тренування – число лімфоцитів 26-32%, сегменто-
ядерних нейтрофілів – 55-60%; 
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- реакція спокійної активації – число лімфоцитів 33-38%, 
сегменто-ядерних нейтрофілів – 50-54 %; 

 - реакція підвищеної активації – число лімфоцитів 39-45%, 
сегменто-ядерних нейтрофілів – 44-49%; 

- реакція переактивації – число лімфоцитів вище 45%, 
сегменто-ядерних нейтрофілів – нижче 44%.     

   Значення тромбоцитів в життєдіяльності організма людини 
не обмежується лише їх роллю в згортаючий системі крові, вони 
можуть впливати на агрегацію (склеювання) еритроцитів, сприяючи 
тим самим погіршенню киснево-транспортної функції крові. 
Доведено, що під впливом фізичного навантаження збільшуються 
кількість тромбоцитів і агрегація як тромбоцитів, так і еритроцитів. 
Виявлено певний взаємозв'язок між рівнем функціонального стану 
організму і агрегацією тромбоцитів і еритроцитів, який 
спостерігається і у спортсменів, і у нетренованих осіб. Дані показники 
навіть можна використовувати в якості критеріїв оцінки 
функціонального стану спортсменів. Так, при недостатньо високому 
рівні функціонального стану організму під впливом фізичного 
навантаження спостерігається значне збільшення вказаних 
показників, яке є цілком закономірним і пов'язано з порушеннями в 
системі мікроциркуляції. 

Таким чином, під впливом фізичного навантаження в 
периферичній крові спортсменів спостерігаються эритро-, лейко- і 
тромбоцитоз та зрушення лейкоцитарної формули, вираженість 
яких залежить від потужності та інтенсивності навантаження.  

Своєчасне виявлення несприятливих та патологічних змін 
функціонального стану системи крові дозволяє ефективно 
коректувати тренувальний процес для підвищення спортивного 
результату і збереження здоров’я спортсмена. 
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8.3. Біохімічні методи дослідження та показники фізичної    
роботоздатності спортсменів 

 
Біохімічні методи значно доповнюють і розширюють можливості 

оцінки функціонального стану спортсмена, допомагають об'єктивно 
судити про перебіг обмінних процесів і правильно оцінювати ступінь 
тих або інших відхилень в стані його здоров'я. Вони достатньо 
інформативні та точні, що при проведенні досліджень в динаміці 
дозволяє вивчати спрямованість обмінних процесів, контролювати 
зміни рівня тренованості, стежити за перебігом захворювання, 
ефективністю реабілітаційних і профілактичних заходів тощо. У 
даному відношенні найбільш важливими є показники вуглеводного і 
білкового обмінів [18].  

Вуглеводний обмін оцінюють за змістом в крові цукру (глюкози) 
та молочної кислоти (лактату). 

Концентрація глюкози в крові в нормі – 4,4-6,6 ммоль/л. При 
тривалих фізичних навантаженнях наявність цукру в крові знижується, 
особливо у недостатньо тренованих спортсменів під час участі в 
змаганнях, що проводяться в жаркому і вологому кліматі. 

Молочна кислота – це кінцевий продукт гліколізу, її рівень в 
крові дозволяє судити про співвідношення процесів аеробного 
окислення і анаеробного гліколізу. В нормі концентрація лактата в 
крові складає 0,33-0,78 ммоль/л. 

Гіпоксія при фізичному навантаженні призводить до збільшення 
вмісту молочної кислоти в крові. Лактат, що утворився при роботі, діє 
несприятливо на скоротливі процеси в м'язах. Кількість молочної 
кислоти в крові достатньо точно характеризує спрямованість 
тренувань. При компенсуючому характері тренувань вміст молочної 
кислоти в крові складає менше 2,5 ммоль/л, стабілізуючому 
аеробну роботоздатність – 2,5-4 ммоль/л, розвиваючому 
анаеробну роботоздатність – більше 8 ммоль/л. 
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За рівнем глюкози і молочної кислоти в крові можна судити про 
співвідношення аеробного і анаеробного процесів в працюючих 
м'язах. 

Білковий обмін вивчають шляхом визначення наявності його 
метаболитов в крові: залишкового азоту, сечовини, креатиніну. 
Збільшення даних показників у спортсменів указує на переважання в 
організмі катаболічних процесів (розпаду). До цього призводять 
перенапруження та перетренованість, хронічне стомлення, 
порушення функції нирок і ін. 

Величина змісту сечовини в крові в стані спокою складає 4,5-6,5 
ммоль/л. Верхня межа змісту сечовини залежить від надходження 
білків з їжою, при  добовому прийомі білків більше ніж 2,5 г на 1 кг 
маси тіла зміст сечовини в сироватці крові може досягати навіть 10 
ммоль/л. 

Проте, у спортсменів (особливо циклічних видів спорту) 
нормалізація змісту сечовини після тренувань, як правило, не 
наступає. Останнє є наслідком посиленого розщеплювання (розпад) 
білків, оскільки постачання енергії за рахунок розщеплювання 
вуглеводів і жирів при інтенсивній та достатньо тривалій роботі 
виявляється недостатнім. 

Зміст сечовини в крові є одним з показників преребігу процесів  
відновлення після фізичних навантажень. Отже, якщо рівень 
сечовини в крові, яку взяли зранку натщесерце, перевищує 7 ммоль/л 
(для чоловіків) або 5 ммоль/л (для жінок), це свідчить про надмірне 
навантаження. 

У тому випадку, коли тренувальне навантаження напередодні 
було достатнім та адекватним для організму , зміст сечовини в крові  
буде знаходитися в  таких межах:  для чоловіків  –  6-7 ммоль/л, для 
жінок −  4-5 ммоль/л. Більш низьки показники свідчать про 
недостатність навантаження [18,40,41]. 

Вміст сечовини в крові дозволяє зробити висновок про ступінь 
стомлення (або хронічного стомлення), що треба розглядати як 
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симптом недостатнього відновлення і/або незбалансованого 
живлення (недолік тваринних білків і вітамінів). За спортсменами із 
збільшеним показником сечовини треба спостерігати особливо 
уважно. 

 Слід також матин на увазі, що при деяких патологічних процесах 
також може спостерігатися підвищення змісту сечовини в крові. 

Із зростанням роботоздатності спортсмена вміст креатину і 
сечовини в крові після навантаження зменшується. Адаптований до 
фізичної діяльності організм реагує на неї меншим підвищенням 
рівня даних показників, чим нетренований. Тривале збереження 
підвищеного рівня сечовини і креатину в крові свідчить про 
недостатню інтенсивність біохімічних реакцій. Чим більше 
підвищується тренованість спортсмена, тим меншими біохімічними 
змінами в крові організм відповідає на фізичні навантаження. 

Виділяють три типи реакції організму на навантаження з 
врахуванням відставлених змін змісту сечовини в крові. 

- Для реакції I типу характерна пряма кореляція між динамікою 
вмісту сечовини та об’ємом і інтенсивністю навантажень. Найбільший 
вміст сечовини в крові, як правило, не перевищує впродовж 2 днів 
підряд середньогрупові нормативи (для чоловіків – 6,4 ммоль/л, для 
жінок – 4,8 ммоль/л). Пряма кореляція між вмістом сечовини і 
об'ємом навантажень указує на збалансованість катаболічних 
(розпаду) і анаболічних (синтезу) процесів, а також свідчить про те, 
що тренувальні навантаження, відповідають діапазону 
функціональних можливостей організму спортсмена. 

- При II типі реакції взаємозв'язок динаміки вмісту сечовини і 
навантажень порушується: подальше збільшення навантажень 
приводить до парадоксального зменшення рівня сечовини, іноді 
нижче початкового. Подібне зниження слід розцінювати як 
незавершеність відновних процесів. Спортсмени, у яких реєструється 
подібний тип реакції, відзначають, що в них виникають труднощі при 
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виконанні швидкісних навантажень і незадовільне загальне 
самопочуття. 

- При III типі реакції не спостерігається ніякої залежності між 
зміною навантажень і вмістом сечовини. Рівень сечовини впродовж 
двох днів і більш, як правило, вище за середню стандартну норму. 
Цей тип реакції спостерігається  випадках високоінтенсивних 
навантажень «стресового характеру». Після такої «ударної» дії 
високий рівень сечовини має тенденцію до продовження підвищення 
незалежно від величини подальших навантажень. Даний тип реакції 
указує на невідповідність між функціональними можливостями 
організму і тренувальними навантаженнями. 

Слід враховувати, що у деяких випадках збільшення сечовини в 
крові може бути пов'язане з недостатнім вмістом вуглеводів в 
харчовому раціоні спортсменів (Г.А. Макарова, 2008). 

Принципи оцінки термінового приросту вмісту сечовини в 
сироватці крові після фізичних навантажень:  

- < 1 ммоль/л – недостатнє навантаження; 
- 1 − 2,5 ммоль/л – середнє навантаження; 
- > 2,5 ммоль/л – високе навантаження (Г.А. Макарова, 2008). 
Для оцінки ефективності швидкісно-силового і швидкісного 

тренування визначається вміст неорганічного фосфату в сироватці 
крові. Кров для дослідження береться до навантаження і через 4 хв 
після його закінчення; при цьому тривалість безперервної роботи не 
повинна перевищувати 10-16 с (інакше включаються лактатні 
компоненти утворення енергії). Серія вправ складається з 4-5 
повторень з інтервалом відпочинку – 1 хв. 

Вміст неорганічного фосфату розраховується на одиницю часу (у 
1 хв). Підвищення його на 0,2 ммоль/л за 1 хв вважається хорошим 
показником, на 0,3 ммоль/л за 1 хв – дуже хорошим, на 0,4-0,6 
ммоль/л за 1 хв при хвилинному навантаженні – відмінним. 

Таким чином, напружена м'язова діяльність супроводжується 
значними метаболічними змінами. Біохімічні показники дозволяють 
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вже на ранній стадії діагностувати ознаки перевтоми і вносити 
корективи до тренувального процесу та за необхідністю 
застосовувати реабілітаційні заходи. 
 
Контрольні питання до розділу 8  

1. Функції крові в організмі. 
2. Основні методи дослідження системи крові. 
3. Показники системи крові в нормі. 
4. Зміни показників системи крові при значних фізичних 

навантаженнях і деяких захворюваннях. 
5. Особливості функціонального стану системи червоної крові у 

спортсменів. 
6. Оцінка поточних змін показників червоної крові під впливом 

фізичних навантажень. 
7. Особливості функціонального стану системи білої крові у 

спортсменів під впливом фізичних навантажень. 
8. Принципи оцінки термінових післянавантажувальних зрушень 

лейкоцитарної формули крові. 
9. Біохімічні методи дослідження для оцінки фізичної 

роботоздатності спортсменів (показники вуглеводного і 
білкового обмінів). 

10.Типи   реакції    організму    на    навантаження    з    врахуванням   
      відставлених  змін змісту сечовини в крові. 
11. Принципи   оцінки    термінового    приросту    вмісту сечовини в  
      сироватці крові після фізичних навантажень. 
12. Оцінка      ефективності     швидкісно-силового    і     швидкісного  
       тренування по вмісту неорганічного фосфату. 
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Розділ 9. Визначення функціональних 
можливостей основних аналізаторів у 

спортсменів 
 
Аналізатор - це функціональна система, що складається з 

рецептора, аферентного провідного шляху і зони кори головного 
мозку, куди проектується даний вид чутливості. 

ЦНС отримує інформацію про зовнішній світ і внутрішній стан 
організму від спеціалізованих, налаштованих на сприйняття 
роздратувань органів рецепції. 

Рецепторами є сприймаючі роздратування нервові закінчення (у 
тканинах, органах), що реагують на певні зміни в навколишньому 
середовищі. 

Рецептор – це периферична ланка аналізатора, а в ЦНС – його 
кінцева ланка. На визначену зону кори головного мозку проектується 
певний вид чутливості і ця зона позначається як аналізатор (за І.П. 
Павловим). 

Класифікація рецепторів. Рецептори підрозділяють на 
внутрішні і зовнішні. Внутрішні рецептори – інтерорецептори – 
посилають імпульси, що сигналізують про стан внутрішніх органів 
(вісцерорецепторів), а також про положення і рух тіла та окремих 
його частин в просторі (вестибулорецептори і пропріорецептори). 
Зовнішні рецептори – екстерорецептори – сприймають 
роздратування, що поступають із зовнішнього середовища, і 
посилають в головний мозок імпульси, що сигналізують про 
властивості предметів і явищ навколишнього світу, про дію їх на 
організм. 

В процесі регулярних фізичних тренувань функції аналізаторів, їх 
узгодженість та взаємодія удосконалюються. У всіх видах спорту 
важлива роль належить вестибулярному, зоровому, слуховому, 
шкірному і руховому аналізаторам. 
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9.1. Методи дослідження функціональних можливостей 
вестибулярного апарату та їх важливість для   спортивної 

практики 
Вестибулярний аналізатор  здійснює функцію рівноваги тіла як у 

стані спокою, так і під час руху. Він  складається з периферичного та 
центрального відділів, які з’єднує між собою присінково-завитковий  
нерв (провідникова частина) – УІІІ пара черепних нервів.     

Периферична частина знаходиться в середньому  вусі та включає 
до себе два відділа: присінок (отолітовий аппарат) та  три кісткові 
півколові протоки, що розташовані  в трьох взаємо перпендикулярних 
площинах  (ампулярний аппарат). Порожнину пристінку і півколових 
протоків заповнено прозорою рідиною  − перилімфою, в якій 
знаходяться перетинкові утворення, що вміщують більш густу рідину 
−  ендолімфу (рис. 9.1). 

Рецептори, розташовані в присінку відповідають за координацію 
тіла в стані спокою (статику), а рецептори півколових проток 
відповідають за координацію тіла під час руху (кінематику). Разом 
вони виконують стато-кінематичну функцію.  

Особливості функціонування вестибулярного аналізатора: 
-  на відміну від інших аналізаторів він ніколи не перебуває в 

стані спокою, тому що постійно зазнає подразнення в результаті дії на 
нього сили земного тяжіння (відсутність такого подразнення в стані 
невагомості призводить до численних порушень в організмі);    

-  двобічний зв’язок  з вунтрішніми органами. Наприклад, 
взаємозв”язок із шлунково-кишковим трактом: подразнення 
вестибулярного аналізатора викликає нудоту та блювоту, а  виразка 
шлунку та дванадцятипалої кишки, панкреатит, гепатохолецистит 
можуть викликати запаморочення як наслідок рефлеторного впливу 
на рецептори даного аналізатора. 

Центральний відділ вестибулярного аналізатора представлений 
ядрами в довгастому мозку та пов'язані з мозочком, ядрами 
глазодвигательних нервів і центрами вегетативної нервової системи. 
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Вищі коркові центри вестибулярного аналізатора розташовані в 
скроневій області великих півкуль головного мозку.  

Від стану вестибулярного аналізатора значною мірою залежить 
орієнтування в просторі, а також утримання рівноваги тіла. Це 
особливо важливо в деяких складних видах спорту (акробатика, 
батут, стрибки у воду, фігурне катання, стрибки з трампліну, 
спортивна гімнастика та т. ін.). 

Для дослідження вестибулярного аналізатора проводяться 
спеціальні координаційні проби і проби з обертанням ( в тому числі 
обертання в кріслі Барані), проба Ромберга, пальце-носова проба та 
ін.  

Проба Яроцкого ґрунтується на визначенні часу збереження 
рівноваги при обертанні головою по колу, в нормі рівновага 
зберігається 27 с; у спортсменів – 90с. 

Проте у спортсменів як основні критерії функціональних 
можливостей вестибулярного аналізатора найширше 
використовуються результати обертальних проб Воячека, Лозанова, 
Брянова із закритими очима в кріслі Барані. У пробі Воячека 
спортсмен сидить (голова притиснута до грудей). У пробі Лозанова 
обертання спортсмена проводять в положенні сидячи з нахиленою 
вперед головою (<α = 90°). У пробі Брянова спортсмен сидить, тулуб 
нахилений по відношенню до осі обертання на 90°. 

При порушеннях функції вестибулярного апарата спостерігається 
ністагм (мимовільні ритмічні судомні рухи очного яблука), 
промахування при пальце-носовій пробі, нестійкість в простій і 
ускладненій позах Ромберга. 

При тренуваннях функція вестибулярного апарата і його стійкість 
поліпшуються. 
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9.2. Методи дослідження функціонального стану зорового і 
слухового аналізаторів 

 
Для визначення функціонального стану зорового аналізатора 

досліджують гостроту зору, поле зору, кольоровідчуття, окорухові, 
зіничні рефлекси та ін. 

Гострота зору досліджується за допомогою таблиць, 
віддалених від досліджуваного на відстань 5 м. Гострота зору має 
велике значення при відборі для занять спортом. Так, наприклад, для 
стрибунів у воду, штангістів, боксерів, борців при зорі «-5» і нижче 
заняття спортом протипоказані! 

Кольоровідчуття досліджується за допомогою набору 
кольорових смужок паперу або спеціальних таблиць. При травмах 
(поразках) підкіркових зорових центрів і (частково або повністю) 
кіркової зони порушується розпізнавання кольорів, частіше червоного 
і зеленого. Такі зміни можуть бути і генетично обумовлені. 
Порушення кольоровідчуття носить назву – дальтонізм. 

При дальтонізмі протипоказані авто- і велоспорт і деякі інші 
види спорту.  

Поле зору визначається спеціальним апаратом − периметром. 
При стомленні зорового аналізатора межі полів зору зменшуються. 

У ряді видів спорту при регулярних тренуваннях, особливо в тих 
видах, де зоровому аналізатору належить провідна роль (спортивні 
ігри, фігурне катання, бокс, гірськолижний спорт, акробатика, батут і 
ін.), поле зору розширюється і удосконалюється окоруховий апарат. 

Слуховий аналізатор досліджують за допомогою розмовної 
мови і мови, вимовленої пошепки, камертона, а також методом 
аудіометрії. Відстань в 5 м є нормальною межею чутності мови, яка 
вимовлена пошепки. Пониження слуху у спортсменів, що 
супроводжується порушенням слухової орієнтації і як наслідок цього 
– запізненою реакцією на звуковий сигнал, - може стати причиною 
зниження спортивного результату і навіть травми. Найнебезпечніше 
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воно в спортивних іграх і єдиноборствах, особливо в боксі. У 
стрільців, боксерів, гравців у ватерполо і деяких інших спортсменів 
нерідко діагностуються неврит і травми слухового нерва. Ці 
порушення можуть несприятливо позначитися на спортивній 
роботоздатності та привести до зниження спортивного результату. 

 
9.3. Методи дослідження функціонального стану шкірного і    

рухового аналізаторів 
 
Шкірний аналізатор. Досліджуються ступінь і симетричність 

сприйняття роздратувань больових, тактильних, температурних. 
Больова чутливість досліджується нанесенням легких уколів 

гострим кінцем шпильки на симетричних ділянках тіла; у нормі ця дія 
сприймається, як укол, при патології – як тупий дотик. 

Тактильна чутливість визначається дотиком до шкіри 
симетричних ділянок тіла м'яким пензликом і т. п. При патології 
випробовуваний не відчуває цих дотиків. 

Температурна чутливість оцінюється прикладанням до 
симетричних частин тіла пробірок то з холодною, то з теплою водою. 

Всі ці дослідження проводяться при виключенні зорового 
аналізатора, тобто випробуваний не повинен бачити дії випробувача. 
Це досягається закриванням очей або накладенням на очі пов'язки. 

Розлади чутливості можуть свідчити про патологію в будь-якій з 
ланок схеми: рецептор – провідник – корковий кінець шкірного 
аналізатора.  

Нормальне функціонування даного аналізатора для тих, хто 
займається фізичною культурою та спортом, дужу важливо , бо 
розлади чутливості можуть призвести до  тяжких спортивних травм. 

 
Руховий аналізатор. Завдяки руховому (пропріоцептивному 

або суглобово-м'язовому) аналізатору людина має так зване м'язово-
суглобове (або суглобово-м'язове) відчуття, завдяки якому формуєтся 
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уявлення про положення частин тіла в просторі. Роздратування від 
пропріорецепторів, що знаходяться в м'язах, сухожиллях, суглобах, 
окісті поступають в ЦНС - у відповідну моторну зону великих півкуль 
мозку. 

Для оцінки функціонального стану рухового аналізатора 
використовують наведені нижче прості тести, котрі проводять також 
при виключенні зорового аналізатора. 

Тест на точність відтворення заданого руху – згинання 
кінцівки в ліктьовому суглобі під заданим кутом з вимірюванням 
кутоміром. Випробуваний в початковому положенні стоячи піднімає 
руку убік і згинає її під кутом 90°, а потім повторно згинає ліктьовий 
суглоб до певного кута, контролюючи рух поглядом. Зазвичай 
вибирають три положення – гострий (до 90°), прямий (90°) і широкий 
(більше 90°) кут. Потім цей тест повторюють 6-8 разів, але вже без 
зорового контролю. Нормальною вважається така пропріорецептивна 
чутливість, коли помилка не перевищує 10°. Якщо помилка 
перевищує цю величину, то пропріорецептивна чутливість оцінюється 
як низька. Тест застосовується в акробатиці, спортивній гімнастиці, 
стрибках у воду, фігурному катанні, стрибках на батуті та інших видах 
спорту, де необхідно фіксувати різні положення (пози) частин тіла без 
зорового контролю. 

Тест з оцінкою зусилля, що додається до динамометра 
виконується на кистьовому і становому динамометрах. 
Випробуваний, не дивлячись, повинен встановити на динамометрі в 
кілограмах задане зусилля, динамометр повинен бути з фіксатором 
показників. 

Допустиме відхилення від завдання – не більш ніж ± 10-20 %, 
помилка, що перевищує цю величину, вказує на зниження 
пропріоцептивної чутливості.  
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Контрольні питання до розділу 9  
1. Поняття «аналізатор». 
2. Класифікація рецепторів. 
3. Методи дослідження функціональних можливостей 

вестибулярного апарату у спортсменів. 
4. Методи дослідження функціонального стану зорового 

аналізатора – гострота зору, поле зору, кольоровідчуття, 
окорухові та зіночні рефлекси. 

5. Методи дослідження функціонального стану слухового 
аналізатора у спортсменів. 

6. Методи дослідження функціонального стану шкірного і рухового 
аналізаторів. 

7. Значення функціонального стану аналізаторів для спортивної 
діяльності. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 209 

Розділ 10. Лікарський контроль при оздоровчо-
фізкультурних і спортивних тренуваннях різних 

контингентів населення  
 
10.1. Залежність лікарського контролю від віку та статі осіб, 

які тренуються. Вікова періодизація. Визначення 
біологічного віку 

 
Кризові явища, які виникли в Україні в останні роки, призвели до 

погіршення демографічних показників, збільшення захворюваності, 
інвалідності, смертності та зменшення тривалості життя її мешканців. 

Таке положення потребує концентрації уваги фахівців 
відповідного профілю на питаннях зміцнення здоров’я та підвищення 
рівня загальної фізичної підготовленості населення [9,10,21]. Дана 
позиція спирається на державні законодавчі програми, які сприяють 
розвитку оздоровчої фізичної культури та спорту в нашій країні [4, 5, 
56, 54, 98]. 

Однак правильно побудувати заняття фізичними вправами і 
спортивні тренування для осіб різного віку, статі та фізичних 
спроможностей неможливо без знань біологічних особливостей 
організму дитини, підлітка, юнака, дівчини, жінок і осіб середнього і 
старшого віку. 

В спортивній медицині на основі вікових і статевих анатомо-
фізіологічних особливостей розроблені певні вимоги і рекомендації з 
побудови навчально-тренувального процесу для різних контингентів 
населення. Тренер із спортивного чи оздоровчого тренування, як і 
викладач з фізичного виховання повинні не тільки знати ці вимоги і 
рекомендації, але і грамотно використовувати їх у своїй практичній 
діяльності, щоб правильно застосовувати фізичні вправи та досягати 
бажаних результатів на тлі укріплення здоров’я осіб, що займаються 
фізичною культурою або спортом.      
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Основними характеристиками та критеріями, що відображають 
міру впливу на фізичний стан людини, та від співвідношення яких 
залежать особливості пристосувальних змін організму є: вид вправ, 
оздоровчий потенціал, особливості енергозабезпечення, оздоровчі 
ефекти, обсяг та інтенсивність навантаження, кратність занять, 
розподіл навантаження в часі та взаємозв’язок навантажень різної 
спрямованості [51, 52, 59, 102].  

У залежності від вікових і статевих особливостей тих, хто 
тренується, існують певні відмінності у проведенні медичних 
досліджень і оцінці їх результатів, про що також повинні знати 
викладачі та тренери.  

Так, для проведення медичного контролю в оздоровчий 
фізичній культурі у залежності від віку та статі виділяють три групи, в 
кожній з яких медичне обстеження має свої особливості  та  
організується відповідно поставленим завданням : 

І група  - особи дитячого, підліткового і юнацького віку; 
ІІ група - жінки; 
ІІІ група - особи похилого віку. 
Врахування вікових особливостей як при оздоровчих, так і при 

спортивних тренуваннях є дуже важливим. Саме тому характер і 
обсяг медичних обстежень в фізичній культурі та спорті значною 
мірою залежать від віку осіб, які йому підлягають.  

          Особистісні та морфо-функціональні характеристики людини 
формуються впродовж всього життя. При цьому кожен вік є якісно 
новим етапом  і відрізняється специфічними  змінами. Особливості 
віку залежать від  багатьох факторів: умов життя ( в тому числі від 
навколишнього середовища та суспільства, до якого належить 
індивідуум), стосунків з людьми, рівня розвитку психологічної 
структури особистості, накопичених знань і мислення, сукупності пев-
них фізіологічних ознак. Отже, людина  в процесі свого розвитку та 
формування проходить ряд етапів, які відрізняються один від одного 
рівнями  фізичного, психічного, духовного та інтелектуального 
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розвитку; тобто згідно сучасним науковим поглядам процес  росту та 
розвитку супроводжується визначеними змінами в функціонуванні  
організму, що дозволяють відрізнити один етап від іншого. Всі ці  
зміни мають міцний зв’язок з віком людини і є підґрунтям концепції 
вікової періодизації. 

           В межах даної концепції  науковцями (Ельконін Д.Б., Виготський 
Л.С., Леонтьєв А.Н. та ін.) було запропоновано багато різноманітних 
вікових періодизацій, в основу яких покладено  певні критерії 
розвитку або зміни якоїсь одної ознаки чи ін. Наприклад, П.П. 
Блонський  пропонував періодизацію дитячого віку будувати на 
підставі зміни зубів (фізіологічна ознака). 

В залежності від наукових підходів (фізіологічного, 
психологічного,   педагогічного) та практичних завдань вікові 
періодизації мають суттєві відмінності. Так, якщо згідно найбільш 
загальної періодизаціі в житті людини відокремлюють такі періоди:  
дошкільний, шкільний  та соціальної зрілості — дорослість; то 
педагогічна вікова періодизація, що відображає практику навчання і 
виховання дітей у дошкільних закладах, зумовлює такий поділ 
дитинства: 

- ранній вік (від народження до 2 років),                                                                          
- молодший дошкільний вік (від 2 до 4 років),                                                                      
- середній дошкільний вік (від 4 до 5 років),                                                                                                       
- старший дошкільний вік (від 5 до 6 — 7 років), який є особливо      
важливим, бо передує навчанню в школі.  

          Програми виховання у дошкільних закладах, що складені за 
такою «дрібною» віковою періодизацією,  сприяють конкретизації 
завдань, змісту і методів виховання і  навчання дітей у період їх 
швидкого росту і розвитку. 

         У більш поширеній педагогічній віковій періодизації на підставі 
динаміки вікового розвитку організму виділяють такі вікові групи: 
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1) переддошкільна – від 1 до 3 років; 
2) дошкільна  – від 4 до 6 років; 
3) молодша шкільна – 7-11 років; 
4) середня шкільна – 12-15 років; 
5) старша шкільна – 16-18 років.           

 
          Однак найбільше визнання знайшла вікова періодизація, яка 
була прийнята на УІІ Всесоюзній конференції з проблем вікової  
морфології, фізіології та біохімії в 1965 році [71] (табл. 10.1) 
                                                                                                            Таблиця 10.1                       

Вікова періодизація життя людини 
                                                                                    

Назва вікового 
періоду 

 

Тривалість періоду, 
дні, роки 

хлопчики/чоловіки дівчата / жінки 

Період ново- 
народженості 

                 перші 10 днів 

Грудний період               від 10 днів до 1 року 

Раннє дитинство                            1 -    3 роки 

Перше дитинство                            4 - 7 років 

Друге дитинство 8-12  років 8-11 років 

 Підлітковий період 13-16  років 12-15 років 
Юнацький період 17-21 років 16- 20 років 

Зрілий вік, 
1-й період 

22-35 років 21- 35 років 

Зрілий вік, 
2-й період 

36-60 років 36- 55 років 

Похилий вік 61-74 років 56-74 років 
Старечий вік                            75-90 років 

Довгожителі                     90 років і більше 
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Як  видно з  даної таблиці  перші чотири та останні два періоди  для 
жінок і чоловіків однакові. Протягом періоду другого дитинства та 
наступніх двох періодів у статевому розвитку жіночий організм 
випереджає  чоловічий  і навіть період першого зрілого віку  в жінок 
наступає на рік раніше. Отже і процеси інволюції (старіння) у жінок 
починаються раніше ніж у чоловіків, про що свідчать вікові межі другого 
зрілого та похилого віків.  Стисла характеристика вікових періодів життя 
дорослої людини  надано нижче (характеристика деяких  вікових етапів 
росту та розвитку організму представлена в підрозділі  10.2). 

Перший період зрілого віку і в жінок, і в чоловіків триває до 35 
років. Він найпродуктивніший у житті людини, пора, коли 
розвиваються її здібності, можливості їхнього прояву в конкретній 
сфері діяльності. У цей період людина здебільшого створює сім'ю, 
народжує і виховує дітей.  

Другий період зрілого віку у чоловіків  довший ніж  у жінок. 
Протягом цього періоду людина намагається реалізувати себе в 
обраній професії. Проте в  п'ятому десятиріччі вже починають 
відбуватися зміни, які визначають процес старіння. Водночас 
вмикаються і механізми, які забезпечують адаптацію організму до 
цих змін, а також у жінок і чоловіків настає клімактеричний період - 
поступове згасання функції статевих залоз, дітородної здатності. 

Похилий вік починається з 61 року в чоловіків і з 56 років у 
жінок. Незважаючи на те, що процеси старіння в похилому віці 
посилюються, багато людей зберігають у цей період  достатньо 
високу професійну роботоздатність.  

Старечий вік у чоловіків та жінок починається у 75 років. 
Старіння − загальнобіологічна закономірність,  що притаманна всім 
живим організмам. Віковий період − старість є заключним етапом 
онтогенезу, що відрізняється суттєвими структурними, 
функціональними і біохімічними змінами, які обмежують  
пристосувальні можливості  організму. Однак  і в  цьому віці  багато 
людей ще мають ясний розум і здатні до творчої праці.    
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Довгожителів, яким більше ніж 100 років  на Землі відносно 
небагато. Між тим, за різними підрахунками, людина генетично 
«запрограмована» на тривалість життя 120–150 і навіть більше. Чому 
ж живе вона набагато менше?  В  цьому винні хвороби, стреси й 
екологічна ситуація. Однак є країни де відсоток  довгожителів значно 
вище ніж в інших. Серед цих країн передує Японія, потім йдуть 
Швейцарія, Великобрітанія та Куба.  

Є також страни,  в окремих регіонах яких спостерігається 
підвищена концентрація людей віком більше за 100 років – западна 
частина Китаю, Тібет, Шанхай та ін.  У нашій країні (за даними 
геронтолога С. Кузнєцової) є регіони, де відсоток людей, які прожили 
понад 100 років, значно вище, ніж  у середньому по Україні. Це 
декілька сіл у Вінницькій області, а також у Свалявському районі 
Закарпатьської області. 

   Таким чином, вік можна позначити як тривалість існування 
організму від моменту народження до тепер. Розрізняють поняття 
календарного (паспортного) і біологічного віку.  

Календарний вік (КВ) виміряється кількістю обертань Землі 
навколо Сонця і виражається в календарних роках. Між тим, 
календарний вік не може служити повною мірою показником 
здоров'я та роботоздатності різних осіб того ж самого року 
народження. Спроби орієнтованого визначення віку за зовнішнім 
виглядом дуже часто призводять до значних помилок, бо у людей 
одного календарного року народження  бувають суттєві відмінності в 
темпах розвитку чи старіння організму, які обов’язково позначаються 
як на зовнішності, так і на морфо-функціональному стані всіх його 
систем. 

У зв’язку з цим, для оцінки життєздатності та фізичного стану 
організму доцільніше використовувати не календарний, а біологічний  
вік, що більш адекватно висвітлює міру вікових змін організму, його 
біологічні можливості у відношенні майбутньої життєдіяльності, 
темпи розвитку і старіння.  
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Біологічний вік (БВ) — поняття, що відбиває індивідуальний 
фактично досягнутий рівень морфо-функціональної зрілості окремих 
тканин, органів, систем і організму у цілому. Біологічний вік залежить 
від генетичних особливостей людини, а також від умов 
навколишнього середовища, в яких вона росла, розвивалася та 
проживає на момент дослідження — соціальних, побутових, 
матеріальних та інших факторів, що визначають спосіб життя [70, 101, 
40, 41]. 

Якщо біологічний вік випереджає календарний, це свідчить про 
передчасне старіння.  У довгожителів, навпаки, біологічний вік значно 
менше календарного.  

На сьогодні універсальних методів визначення біологічного віку 
не існує. Проте запропонований ряд тестів (наприклад, показники 
артеріального тиску, стан акомодації зору, слуховий поріг та ін.) з 
наступним розрахунком біологічного віку за відповідними 
формулами.          

Найбільш поширеними є методики оцінки біологічного віку та 
темпів старіння організму, які запропоновано В.П. Войтенко (1991). З 
розроблених ним варіантів  нижче наведено два найбільш простих, 
що не потребують складного діагностичного обладнання, та можуть 
бути використані в будь-яких умовах (Маркина Л. Д., 2001; Рубан 
Л.А.,2015)[89].  

Обстеження за даною методикою включає: 
1. Визначення календарного віку в роках.        
2. Вимірювання маси тіла (МТ) в кг. 
3. Вимірювання артеріального тиску (АТ) : 
    - систолічного (АТС), 
    - діастолічного (АТД), 
    - пульсового (АТП), який дорівнює різниці між величинами АТС     
      та АТД. 
4. Проба Штанге − затримка дихання після глибокого вдиху  
     (ЗДвд) в с. 
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5. Проба Генча − затримка дихання після глибокого видиху  
      (ЗДвид) в с. 
6. Визначення життєвої ємності легенів (ЖЄЛ) в мл. 
7. Дослідження статичного балансування (СБ) в с. 
8. Визначення індексу самооцінки здоров’я (СОЗ) за спеціальною     
     анкетою в балах. 
9. Розрахунок біологічного віку в роках за відповідними  
    формулами, які є різними для чоловіків і жінок:  

- фактичного біологічного віку (ФБВ), 
- належного біологічного віку (НБВ).  

 Статичне балансування визначається стоячи на лівій нозі, без 
взуття, із заплющеними очима та руками, які опущені вздовж тулуба. 
Проба проводиться без попередньої підготовки. Враховується кращий 
результат з трьох спроб, що проводяться з інтервалом 1-2 хвилини.        

Суб’єктивна оцінка здоров’я проводиться за відповідною 
анкетою (табл. 10.2)       

                                              Таблиця 10.2. 
Анкета «суб’єктивна оцінка здоров’я» (СОЗ) 

 
№  
з/р 

                                                  Запитання Відпо- 
віді 

 1 Чи турбує Вас головний біль?  

 2 Можливо Ви легко прокидаєтесь від будь-якого шуму?  

 3 Чи турбує Вас біль у ділянці серця?  

 4 Чи вважаєте Ви, що в останні роки в Вас погіршився зір?  

 5 Чи вважаєте Ви, що в останні роки в Вас погіршився слух?  

 6 Чи намагаєтеся Ви пити тільки кип’ячену воду?  

 7 Чи вступають Вам місце в автобусі, тролейбусі, трамваї 
молодші за віком? 

 

 8  Чи турбує Вас біль у суглобах?  

 9 Чи буваєте Ви на пляжі?   

10 Чи впливає на Ваше самопочуття зміна погоди?   
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11 Чи бувають у Вас такі періоди, коли із-за хвилювань Ви 
втрачаєте сон?  

 

12 Чи турбує Вас закріп?   

13 Чи вважаєте Ви, що зараз Ви так само працездатні, як 
раніше?  

 

14 Чи турбують Вас болі в області печінки?   

15 Чи бувають у Вас запаморочення?   

16 Чи вважаєте Ви, що зосередитися зараз Вам стало важче, 
ніж в минулі роки?  

 

17 Чи турбують Вас послаблення пам'яті, забудькуватість?   

18 Чи відчуваєте Ви в різних частинах тіла печіння, 
поколювання, "повзання мурашок"?  

 

19 Чи бувають у Вас періоди, коли Ви відчуваєте себе 
радісним, збудженим, щасливим?  

 

20 Чи турбують Вас шум і дзвін у вухах?   

21 Чи тримаєте Ви для себе в домашній аптечці один з 
наступних медикаментів: валідол, нітрогліцерин, серцеві 
краплі?  

 

22 Чи бувають у Вас набряки на ногах?   

23 Чи доводиться Вам відмовлятись від деяких страв?   

24 Чи буває у Вас задуха при швидкій ходьбі?   

25 Чи турбують Вас болі в області попереку?   

26 Чи доводиться Вам вживати в лікувальних цілях яку-
небудь мінеральну воду?  

 

27 Чи турбує Вас неприємний смак у роті?   

28 Чи можна сказати, що Ви стали легко плакати?   

29 Як Ви оцінюєте стан свого здоров'я?   

 
Підраховується загальне число несприятливих відповідей. Ця 

величина СТВО вводиться у формулу для визначення БВ. При 
ідеальному здоров'ї число несприятливих відповідей "0", при 
поганому - "29". 
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Потрібно відповісти на всі 29 запитань анкети. На питання з 
першого по 28-е (включно) можливі відповіді «так» або «ні»; при 
цьому, несприятливими вважають відповіді «так» на питання : №№  
1-8, 10-12, 14-18, 20-28  та “ні”  на питання : №№ 9, 13, 19. Для 29-го 
запитання можливі відповіді : «гарний», «задовільний», «поганий», 
«дуже поганий»; несприятливими вважають дві останні відповіді. 

Підраховується загальна кількість несприятливих відповідей, яка 
складає величину СОЗ та вводиться в формули для визначення БВ. 
При ідеальному здоров’ї СОЗ дорівнює «0», при поганому – «29». 

Розрахунок БВ можна здійснювати за двома варіантами 
формул. 
                                          Перший варіант 

Чоловіки:   ФБВ = 44,3 + 0,68*СОЗ + 0,40*АТС – 0,22*АТД – 0,004*ЖЄЛ 
–   0,11*ЗДВ + 0,08*ЗДВид – 0,13*СБ 

НБВ = 0,661*КВ + 16,9  

Жінки:  ФБВ = 17,4 + 0,82*СОЗ + 0,005*АТС + 0,16*АТД + 0,35*АТП – 
0,004*ЖЄЛ + 0,04*ЗДВ – 0,06*ЗДВид – 0,11*СБ                                                             

НБВ = 0,629*КВ + 15,3 

                                             Другий варіант  

Чоловіки: БВ = 26,985 + 0,215*АТС - 0,149*ЗДВ + 0,723*СОЗ - 0,151*СБ 

НБВ = 0,629*КВ + 18,56 

Жінки:  ФБВ = – 1,463 + 0,415*АТП + 0,248*МТ + 0,694*СОЗ – 0,14*СБ 

НБВ = 0,581*КВ + 17,24 

Ступінь старіння для жінок і для чоловіків розраховується за 
такою формулою:          

Ступінь старіння  = ФБВ - НБВ 
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Якщо ФБВ – НБВ = 0 , то ступінь старіння відповідає статистичним 
нормативам; коли різниця даних показників більше 0 – ступінь 
старіння великий, необхідно звернути увагу на спосіб життя даної 
людини та рекомендувати їй пройти додаткові обстеження; різниця 
показників менше за 0 свідчить про малий ступінь старіння. 

Отримані оцінки є відносними, оскільки точкою відліку повинен 
служити популяційний стандарт – середня величина ступеня старіння 
в даному календарному віці для даної популяції. Такий підхід 
дозволяє ранжирувати осіб одного КВ за ступенем «вікового зносу», 
спираючись на величину відхилення БВ від популяційного стандарта 
(Маркина Л. Д., 2001) : 

I ранг – від 15 до 9 років (вказує на різке уповільнення старіння) ;  
II ранг – від 8,9 до 3 років ;  
III ранг – від  -2,9 до  +2,9 року (БВ приблизно відповідає КВ) ; 
IV ранг – від +3 до + 8,9 року ;  
V ранг – від 9 до + 15 років (вказує на різке прискорення 

процесів старіння). 
Особи, що віднесені за темпами старіння до IV та V рангів, 

повинні разглядатися як загрозливий за станом здоров’я контингент, 
тому що в них, спостерігається найбільш висока захворюваність. 

Для організму дитини, який росте і розвивається, значне 
випереджання або відставання БВ від календарного теж можна 
розцінювати як ознаку зниження рівня зоров’я. 

Деякі науковці крім БВ виділяють ще руховий вік (РВ), який теж 
порівнюють з паспортним віком. Поняття БВ ширше, ніж РВ, бо воно 
включає всі аспекти морфо-функціональної зрілості організму 
людини. Для визначення РВ також використовують термін «фізична 
кондиція», який є близьким до терміну «фізична підготовленість», 
однак більш вузьким, тому що відображує лише стан фізичних 
якостей людини. 

Методика оцінки РВ запропонована Ю.Н. Вавіловим із 
співавторами [23]. Переваги даної методики в тому, що існуючи 
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способи оцінки фізичної підготовленості дозволяли характеризувати її 
лише в окремих вікових групах, проте розроблена методика дозволяє 
здійснити інтегральний комплексний підхід до оцінки фізичної 
кондиції людини протягом всього її життя. 

Авторами методики розроблена спеціальна карта «Перевір 
себе». 

Завдання карти такі: 
 - особиста зацікавленість кожної людини у перевірці своєї 

фізичної кондиції і вдосконалення своєї фізичної підготовленості; 
- залучення до основ здорового способу життя; 
- задоволення природної потреби кожної людини у фізичній 

активності; 
- отримання комплексної оцінки фізичної кондиції людини в 

онтогенезі, за допомогою якої лікар, тренер, викладач фізичного 
виховання, вчитель фізичної культури в школі і сам чоловік можуть 
коригувати фізичну підготовку; 

- прийняття самостійних рішень щодо організації спортивно-
оздоровчих занять. 

Вибір конкретних засобів і методів впливу на ту або іншу 
функцію людини залежить від інтегральної оцінки його фізичної 
кондиції і її складових, тобто оцінки окремих конкретних показників 
фізичних якостей. 

В основу пропонованої Карти закладений такий спосіб оцінки 
фізичної кондиції людини, який дозволяє за допомогою створення і 
апробації універсального комплексу фізичних вправ (що відповідають 
критеріям стандартизації тестів для людей різного віку) оцінювати 
свій власний рівень фізичної кондиції протягом практично всього 
життя і порівнювати «себе з самим собою» за єдиними вимогами. 

З допомогою створення універсального комплексу контрольних 
фізичних вправ, що відображають рівень фізичної кондиції людини 
від 6 до 60 років і старше, стає можливим проводити порівняльну 
оцінку фізичної кондиції різних вікових і професійних груп населення. 
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В карті «Перевір себе» виділені фізичні вправи, що охоплюють 
практично весь спектр основних фізичних якостей, які 
опосередковано відображають функціональний стан організму 
людини і в якійсь мірі визначають стан його здоров'я.  

Карта складається з наступних розділів: 
- вихідні дані учасника контрольних випробувань; 
- опис фізичних вправ і порядку їх виконання; 
- таблиці вікових оціночних нормативів; 
- спосіб оцінки індивідуального рівня фізичної кондиції людини; 
- оцінка рівня фізичної кондиції людини; 
- графічне зображення індивідуального профілю фізичної 

кондиції людини; 
- спосіб визначення рухового віку людини; 
- приклади заповнення Карти. 
Запропоновані в Карті вправи найбільш часто зустрічаються у 

вітчизняних і зарубіжних програмах тестових випробувань населення. 
      

10.2.  Лікарський контроль за дітьми, підлітками, юнаками й 
дівчинами при заняттях фізичною культурою і спортом 

 
Заняття фізичною культурою і спортом у дитячому, підлітковому 

і юнацькому віці: 
• позитивно впливають на ріст і розвиток організму, 
• зміцнюють здоров’я, 
• сприяють кращому протіканню пластичних процесів, 
• збільшують функціональні можливості всіх систем організму, 
• мають велике виховне значення. 
Проте ці заняття забезпечують гармонічний розвиток організму 

школяра тільки за умови, що вони проводяться з урахуванням 
особливостей вікового розвитку і під контролем спортивного лікаря. 

При побудові тренувального процесу з дітьми і підлітками 
необхідно враховувати, що розвиток їх організму відбувається 
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хвилеподібно й кожний вік має свої особливості. Ріст тіла в довжину 
змінюється нерівномірно: періоди уповільненого росту (7-10 років) 
змінюються періодами прискореного росту (11-12 років у дівчинок і 
13-14 років у хлопчиків). Найбільше підвищення маси тіла припадає 
на період відносно уповільненого росту тіла в довжину, тобто з 7 до 
10 років і з 17 до 20. Періоди посиленого росту характеризуються 
значним підвищенням енергетичних і пластичних процесів в 
організмі, однак у дані терміни організм найменш стійкий до 
фізичних і психоемоційних перевантажень, інфекцій, 
переохолодження, недостатнього харчування та інших несприятливих 
факторів зовнішнього середовища. Навпаки, в періоди значного 
збільшення маси тіла і відносно уповільненого росту стан організму 
відрізняється більшою стійкістю до пошкоджуючих факторів.  
           Пубертатний вік (від  лат. рubertas, pubertatis – змужнілість, 
статева зрілість; синоніми – підлітковий вік, старший шкільний вік) 
потребує особливої уваги, тому що це перехідний період від 
дитинства до статевой зрілості, протягом якого відбувається активація 
статевих желез, що обумовлює  прискорення соматичного та 
статевого розвитку. Він загалом відповідає періоду статевого 
дозрівання: в дівчаток з 12 до 16 років; в хлопчаків — з 13 до 17 — 18 
років. На кінець статевого дозрівання організм вже готовий до 
продовження роду. Пубертатный вік —  характеризується  відсутністю 
гармонії. Вытягується тулуб, непропорційно ростуть кінцівки. Підліток 
не встигає звикнути до такого швидкого зростання, тому рухи його 
вуглуваті, хода вайлувата. 

Темпи й рівень фізичного розвитку підлітків значною мірою 
залежать від ступеня статевого дозрівання. В тих випадках, коли 
поява вторинних статевих ознак затримується, показники фізичного 
розвитку і фізичної підготовленості нижчі, ніж у підлітків з ознаками 
більш раннього статевого дозрівання. 

У системі фізичного виховання всі нормативні вимоги 
побудовані за паспортним віком. Проте у дітей, підлітків і юнаків 
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одного року народження часто спостерігаються значні розходження в 
ступені статевого дозрівання і рівні фізичного розвитку, в зв’язку з 
тим, що між біологічним і паспортним віком можуть бути значні 
розбіжності (особливо у віці 11-15 років у дівчинок і 13-16 років у 
хлопчиків). Наприклад, при однаковому паспортному віці один 12-
річний підліток за своїми показниками може відповідати 14-річному, 
а інший – 11-річному чи навіть 10-річному. Отже, вирішальна роль в 
оцінці розвитку дітей і підлітків грає біологічний рівень зрілості 
їхнього організму, який виявляється на підставі: 

- визначення виразності вторинних полових ознак; 
- вивчення показників фізичного розвитку. 
Вищевикладене обґрунтовує необхідність враховувати 

біологічний вік підлітків при складанні програм тренувальних занять. 
Дітей, що випереджають своїх однолітків за темпами статевого 

дозрівання і фізичного розвитку, називають акселератами; тих, які 
мають середній рівень фізичного розвитку (за довжиною тіла) і 
відповідні йому за величиною залежні ознаки – масу тіла і обхват 
грудної клітки – медіантами; дітей, які відстають у фізичному 
розвитку і дозріванні організму від паспортного віку – 
ретардантами (Земцова І.І., 2008). У ДЮСШ в основному попадають 
акселерати. При оптимальному тренувальному режимі вони швидко 
показують високі результати. Однак нераціональна побудова 
тренувального процесу у гонитві за спортивними досягненнями 

(швидке збільшення спеціальних фізичних навантажень, недостатнє 
застосування засобів загальної фізичної підготовки та ін.) може 
завдати шкоди організму акселерата.  

Дітям властива висока збудливість нервової системи, у тому 
числі й центрів, що регулюють діяльність рухового апарату і 
внутрішніх органів. Для дітей і підлітків характерна більша рухливість 
коркових процесів і значна лабільність нервово-м'язового апарату. До 
13-15 років відбувається інтенсивний і різнобічний розвиток рухової 
функції, у підлітків легко утворюються найрізноманітніші рухові 
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навички. Разом з тим, функціональні можливості серцево-судинної й 
дихальної систем у дітей, підлітків і навіть у юнаків та дівчат ще 
значно нижчі ніж у дорослих. Слід враховувати, що серце в них за 
масою й розмірам менше в порівнянні з дорослими і тому ударний і 
хвилинний об'єми серця у юних спортсменів значно нижчі величин, 
які спостерігаються у дорослих. Так, у дорослих спортсменів під час 
напруженої роботи ударний об'єм серця дорівнює 190-200 мл, 
хвилинний об'єм – 35-40 л, а в 13-14 років відповідно − 112-116 мл та 
21-22 л/хв. 

Менші в порівнянні з дорослими функціональні резерви 
серцевої і дихальної систем у юних спортсменів є причиною того, що 
однакова з дорослими робота виконується ними менш економно. Це, 
зокрема, проявляється в тому, що юні спортсмени, як правило, 
пристосовуються до роботи за рахунок відносно більшої частоти 
пульсу й меншого підйому систолічного тиску, чим це спостерігається 
при аналогічних навантаженнях у дорослих. Тривалість відновлення 
частоти серцевих скорочень у юних спортсменів при невеликих 
навантаженнях часто не перевищує таку у дорослих спортсменів. Від 
функціонального стану серцевої і дихальної систем залежить 
величина аеробної продуктивності, або максимального споживання 
кисню. Абсолютні величини МСК у юних спортсменів нижчі ніж у 
дорослих спортсменів. З віком МСК закономірно збільшується. При 
розрахунку МСК на 1 кг маси тіла, вікові розходження у спортсменів 
незначні: у юних спортсменів ці величини ненабагато менші ніж у 
дорослих. Проте якщо розрахувати споживання кисню на 1 кг маси 
тіла і 1 кг виконаної роботи, то виявляються менш економічні витрати 
кисню у підлітків в порівнянні з юнаками і дорослими. 

Пристосування функції дихання до навантажень у юних 
спортсменів також відбувається менш раціональним шляхом у 
порівнянні з дорослими. При фізичних навантаженнях, що вимагають 
витривалості, чим менше вік спортсменів, тим раніше й частіше при 
підвищенні навантаження зменшується відсоток утилізації кисню із 
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вдихуваного повітря і значно збільшується легенева вентиляція. 
Виходячи з цього, щоб забезпечити працюючі органи та тканини 
необхідною кількістю кисню, юний спортсмен провентильовує тим 
більше повітря, чим менше його вік. Економічність роботи при цьому 
значно знижується. 

У дітей і підлітків не розвинена в такому ступені, як у дорослих, 
здатність працювати в анаеробних умовах, тобто величина 
максимально допустимого кисневого боргу у юних спортсменів 
менше, ніж у дорослих, і вони гірше переносять гіпоксичні умови. 

Враховуючи більшу вразливість організму юних спортсменів 
внаслідок вказаних морфо-функціональних вікових відмінностей, 
рекомендується крім систематичних оглядів дітей, підлітків, юнаків і 
дівчат, широко застосовувати лікарсько-педагогічні спостереження, 
уточнюючи з їхньою допомогою оцінку здоров’я, функціонального 
стану різних систем організму й адекватність навантажень, що 
використовуються.                                                                                                                               

До спортивного тренування повинні допускатися тільки 
абсолютно здорові діти. Багато відхилень у стані здоров’я, які не 
порушують роботоздатності при звичайних заняттях у школі, 
обмежують або виключають заняття спортом, пов’язані з інтенсивним 
тренуванням. В першу чергу це стосується вчасного виявлення у дітей 
і підлітків осередків локальної хронічної інфекції, які роблять юних 
спортсменів більш схильними до застудних захворювань, 
гнійничкових уражень шкіри та ін., особливо в період інтенсивних 
фізичних навантажень. Причиною цього може бути стомлення і 
зниження імунітету через напружену м’язову діяльність. Для 
попередження таких наслідків перед початком інтенсивних занять 
спортом дітей і підлітків всі осередки хронічної інфекції повинні бути 
ліквідовані. 

 У зв’язку з дуже високою лабільністю нервових процесів у 
підлітків і юнаків часто виявляються порушення ритму серцевих 
скорочень, що завжди вимагає спеціального лікарського обстеження, 
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тому що ці порушення в деяких випадках можуть бути проявами 
органічного ураження серця. 

Частота пульсу й величина АТ у підлітків через їхню підвищену 
реактивність досить мінливі.  

Відомо, що з віком пульс поступово стає рідше:  
- на першому році життя пульс дорівнює в середньому 120-130 

уд. за 1 хв, 
- в  5-6 років – 90-100 уд./хв,  
- в 7 років – 90 уд./хв,  
- в 12 років – 80 уд./хв,  
-  в 14-15 – 76-80 уд./хв . 
У юних спортсменів пульс рідше, ніж у їхніх однолітків. Так, у 

юнаків, що тренуються ( особливо в циклічних видах спорту) часто 
спостерігається брадикардія в межах 50-60 уд. за 1 хв. 

Артеріальний тиск, навпаки, з віком збільшується: 
- в 4-6 років він дорівнює 75-85/50-60 мм рт. ст.,  
- в 11-12 − 90-95/55-60 мм рт. ст.,  
- в 13-14 − 95-110/60 мм рт. ст.,  
- в 15-16 − 105-110/60-70 мм рт. ст. 
У період статевого дозрівання у підлітків іноді з'являється так 

звана «юнацька» гіпертонія, розвиток якої пов’язаний з порушенням 
судинного тонусу, що виникає при перебудові діяльності залоз 
внутрішньої секреції (статевих, щитовидної й надниркових залоз). 
Раціональна побудова занять фізичною культурою й спортом сприяє 
зниженню АТ. Для цього варто зменшити тренувальні навантаження 
й, в першу чергу, необхідно обмежити кількість змагань (в деяких 
випадках навіть до їхнього виключення) для зменшення емоційного 
збудження. Потрібно також виключити вправи з обтяжуванням, 
особливо зі штангою, тому що вони можуть сприяти подальшому 
підвищенню АТ в наслідок натужування.  

У підлітків і юнаків іноді зустрічається деяке відставання 
розмірів серця від росту й збільшення маси тіла – так зване «мале» 
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серце. Адаптація апарата кровообігу до фізичного навантаження при 
«малому» серці здійснюється з більшою напругою й менш економно. 
У зв’язку із цим, роботоздатність у таких підлітків знижена. Фізичні 
вправи і заняття спортом впливають на підлітків з «малим» серцем 
благодійно, однак при цьому необхідні дуже поступове та обережне 
підвищення навантажень і ретельний лікарський контроль. 

Для оцінки функціональних показників дихальної системи також 
важливо знати їхні зміни з віком. Частота дихання стає рідше. Вона 
змінюється з 35-40 в 1 хв в 1-3 роки до 18-20 в 6-10 років і 16-20 в 15-
20 років. Одночасно дихання стає глибше – з 150-200 до 400-500 мл. З 
віком збільшується також життєва ємність легенів, максимальна 
вентиляція легенів і МСК. 

Для оцінки функціонального стану юних спортсменів 
застосовуються різні проби. Для 7-10-літніх застосовується проба з 20 
присіданнями або 60 підскіками, виконуваними за 30 с. Для більш 
старших і юних спортсменів, які систематично тренуються, 
використовуються проби з 15-секундним бігом на місці в 
максимальному темпі і 1-2-хвилинним бігом на місці в темпі 180 
кроків за 1 хв, проба Летунова, підйоми на сходинку певної висоти, 
велоергометричні навантаження та ін. Принципи оцінки проб такі ж, 
як і у дорослих, але з врахуванням наведених вікових особливостей.     
          Фізичну роботоздатність дітей та підлітків може бути оцінено 
кількісно за допомогою Гарвардського степу-тесту, проте висота 
сходинки, тривалість і темп сходження повинні відповідати віку та 
статі (табл. 10.3). 

У юних спортсменів велике значення має визначення індексу 
фізичної робото здатності за Гарвардським степ-тестом в динаміці. 

При дослідженні дітей та підлітків відносно більше значення ніж 
у дорослих, має оцінка фізичного розвитку. У дітей кістяк дуже 
пластичний, а в віці від 4 до 12 років м’язи тулуба ще недостатньо 
добре фіксують хребет при втриманні статичних поз, що при зайвому 
навантажені може призвести до патологічних викривлень хребта. У 
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зв’язку із цим, викладачі й тренери повинні постійно спостерігати за 
збереженням дітьми правильної постави. 

Таблиця 10.3 
Параметри Гарвардського степ-тесту для  дітей і підлітків  у 

залежності від віку та статі 
 

Групи 
дітей, підлітків та юнаків 

Висота 
сходинки  

(см) 

Тривалість 
сходження  

(хв) 

Кількість 
сходжень 
 (за 1 хв) 

Хлопчики й дівчатка 
молодше 8 років 

35 2 30 

Хлопчики й дівчатка 
8-12 років 

35 3 30 

Дівчини 12-18 років 40 4 30 
Юнаки 12-18 років 50 4 30 

  
Важливо також звертати увагу на симетричний розвиток м’язів 

правої й лівої половин тулуба, кінцівок і м’язів стопи. Останнє 
необхідне для попередження плоскостопості, що може виникнути у 
дітей внаслідок високої пластичності м’язів і зв’язок стопи й гомілки 
на тлі надмірних фізичних навантажень, особливо при зниженні 
амортизаційної функції хребта (порушення постави, сколіоз тощо). 
Плоскостопість, в свою чергу, спричиняє додаткове навантаження на 
м’язово-зв’язковий апарат стопи, що ще більше погіршує її 
функціональний стан та призводить до прогресування порушень. 
Плоскостопість не завжди вдається ліквідувати навіть при тривалому 
комплексному лікуванні. 

Умови, яких необхідно дотримуватися при заняттях дітей і 
підлітків спортом: 

1. Здійснення систематичного лікарського контролю з 
врахуванням вікових особливостей тих, хто тренується. Діти, підлітки, 
юнаки й дівчини повинні проходити лікарське обстеження не менш 
ніж 2 рази за рік. 
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2. Суворе виконання викладачем і тренером рекомендацій 
лікаря. 

3. Допуск до спортивного тренування тільки абсолютно 
здорових дітей, віднесених лікарем до основної групи. 

4. Розподіл юних спортсменів на групи, однорідні за біологічним 
віком і рівнем підготовленості; обов’язкова індивідуалізація  
навантажень. 

5. Суворе дотримання режиму (побуту, харчування), достатній 
відпочинок між навантаженнями (юні спортсмени повинні спати не 
менш 9-10 годин за добу), у період іспитів − різке зменшення 
фізичного навантаження. 

6. Обов’язкове дотримання регулярності й поступовості в 
збільшенні навантажень. Спеціалізація юних спортсменів повинна 
будуватися на базі загальної фізичної підготовки. 

7. Не допускати перенесення особливостей режиму і методики 
тренування дорослих спортсменів у практику роботи з підлітками, 
юнаками і дівчинами. Заборонено: 

- вузькоспеціалізована підготовка без достатнього застосування 
загально-розвиваючих вправ; 

- часте використання максимальних (граничних) навантажень; 
- застосування тренувань з високою інтенсивністю, або з 

великим обсягом навантажень. 
8. Викладач і тренер повинні завжди пам’ятати про те, що: 
- заняття дітей фізичною культурою і спортом повинні бути 

емоційними, нешаблонними за будовою, з різноманітними вправами 
і прийомами; 

- одноманітні, монотонні вправи швидко призводять до         
стомлення дітей; 

- необхідно чергувати навантаження окремих м’язових груп,       
широко використовувати у навчальних і тренувальних заняттях різні 
рухові ігри; 
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- діти добре переносять швидкісні вправи і погано (через швидку 
втому) тривалі (на витривалість) та статичні      навантаження; 

- діти добре виконують вправи на спритність, координацію      
рухів, але складні за координацією вправи дітям шкільного віку 
виконувати важко і такі вправи значно збільшують  навантаження на 
ще недостатньо розвинуті функціональні системи дитячого організму. 

 
Недооцінка роботи над підвищенням всебічного фізичного 

розвитку, надмірні й одноманітні навантаження, до подолання яких 
дитячий організм ще не пристосований, призводить до фізичних і 
нервових перенапруг. Наприклад, перехід юних спортсменів в групу 
дорослих на ранніх етапах спортивного тренування іноді може 
призвести до повного припинення росту майстерності.  

Негативний вплив на стан здоров’я і розвиток дітей та підлітків 
може спричинити: 

- передчасний початок занять деякими видами спорту, 
- ранні виступи в змаганнях, 
- участь у змаганнях з дорослими. 
Існують вікові нормативи для початку занять у дитячих 

спортивних школах залежно від обраного виду спорту, для початку 
виступів у різних за масштабами і змістом спортивних змаганнях, а 
також для переходу в категорію дорослих спортсменів (табл. 10.4). 

Якщо спеціалізація починається в юному віці без достатньої 
різнобічної підготовки, стресовий вплив фізичних навантажень на 
юного спортсмена веде до зниження імунітету, затримці росту і 
розвитку, до частих захворювань і травм. Рання спеціалізація дівчаток 
(особливо в гімнастиці, стрибках у воду, акробатиці та ін. видах 
спорту) впливає на статеву функцію. У них, як правило, пізніше 
починається менструація, іноді спостерігаються порушення 
менструального циклу та ін. 

Засоби фізичної культури і спорту при тренуваннях дітей й 
підлітків  слід  підбирати   залежно  від  етапу   спортивної підготовки,  
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Таблиця 10.4 
    Вікові норми для початку занять різними видами спорту 
 

Вік Яким видом спорту можна займатися 
(початкова підготовка) 

7-8 Плавання, гімнастика спортивна 
8-9 Фігурне катання 

7-10 Настільний теніс і теніс 
9-10 Стрибки у воду, лижний спорт (стрибки з трампліна), 

гірськолижний спорт, стрибки на батуті 
9-12 Лижні перегони 

10-11 Художня гімнастика, бадмінтон 
10-12 Ковзанярський спорт, лижний спорт (двоєборство), футбол, 

легка атлетика, вітрильний спорт, шахи, шашки 
11-12 Акробатика, баскетбол, волейбол, ручний м'яч, водне поло, 

хокей із шайбою й м’ячем, стрілянина з лука  
12-13 Боротьба класична, вільна, самбо, кінний спорт, веслування 

академічне, стрілянина, фехтування 
12-14 Бокс 
13-14 Велосипедний спорт, веслування на байдарках і каное 
14-15 Важка атлетика 

    
розрахованої на декілька років: І етап – початкова підготовка, ІІ етап – 
спеціальна підготовка, ІІІ етап – спортивне вдосконалювання. 

На етапі початкової підготовки дітей і підлітків основний зміст 
занять становлять навчання техніці обраного виду спорту та всебічна 
загально-фізична підготовка. Тривалість етапу – 1-2 роки. Перша 
участь дітей і підлітків у змаганнях повинна бути наприкінці цього 
етапу. 

На етапі спеціальної підготовки все більшу питому вагу займає 
вдосконалювання техніки і тренування у обраному виді спорту. 

На етапі спортивного вдосконалювання (який починається 
після 2-3 років систематичних занять) поряд з тренуванням у 
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обраному виді спорту не втрачають свого значення засоби загальної 
фізичної підготовки, обсяг яких лише трохи знижується. 

Поступовість у змагальних навантаженнях установлюється 
шляхом дозування їхнього числа протягом року: в 13-14 років – не 
більше 5-10 змагань, в 17-18 років – до 20. Ураховується також 
масштаб змагання. У молодшому шкільному віці дозволяється брати 
участь тільки в змаганнях у межах своєї школи, в середньому – в 
міських, у старшому – в республіканських і Міжнародних змаганнях.  

Таким чином, особливості організму дітей і підлітків вимагають 
ретельного лікарського контролю та систематичних лікарсько-
педагогічних спостережень в процесі занять фізичними вправами й 
спортом. 

 
10.3. Лікарський контроль за жінками, які тренуються 

 
Враховуючи негативні тенденції в стані здоров’я населення 

України, зокрема, зниження демографічних показників, особливої 
уваги потребує покращення здоров’я жінок репродуктивного 
(дітородного) віку, бо  стан їх здоров’я, певною мірою, впливає на 
майбутнє нашої нації.  

Функціонування усіх систем жіночого організму підпорядковано 
специфічному впливу біологічної циклічності, якому підлегла не 
тільки репродуктивна система, але і усі функціональні системи 
організму [81,12,110,43]. Зовнішнім проявом циклічних змін 
репродуктивної системи жінки є овуально-менструальний цикл 
(ОМЦ).  Отже, жіночий організм відрізняється від чоловічого не тільки 
анатомічними особливостями, але й особливостями фізіології окремих 
систем і організму у цілому, ступенем розвитку основних фізичних 
якостей: сили, швидкості і витривалості, а також темпами росту і 
фізичного розвитку. 

Фізичний розвиток дівчаток до 10-11 років не відрізняється від 
розвитку хлопчиків, за винятком маси тіла, що менше у дівчаток. В 12-16 
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років дівчатка обганяють хлопчиків за ростом маси тіла і деякими іншими 
антропометричними показниками. В 17-18 років юнаки у фізичному 
розвитку доганяють і переганяють дівчат [11]. 

У загально біологічному аспекті жінки краще пристосовуються 
до змін навколишнього середовища та в них більша тривалість життя.  

Проте м'язова маса в них менша − близько 35% від загальної 
маси тіла, у той час як у чоловіків маса м'язів досягає 40-45%. В жінок 
менша площа поперечного розрізу м'язових волокон; разом з тим, 
для однакової кількості м'язової маси не існує різниці в силі між 
статтю [101,64]. Систематичні заняття спортом сприяють збільшенню 
м'язової маси у спортсменок, але вона не досягає рівня, властивого 
спортсменам. 

Слабкіший розвиток м'язів у дівчат і жінок проявляється й у більш 
низьких показниках сили м'язів кистей, рук, ніг, спини та ін. В зв’язку з цим, 
деформація хребта у дівчат шкільного віку зустрічається частіше ніж у 
хлопчиків. Викладач і тренер повинні звертати особливу увагу на розвиток 
даних груп м'язів у дівчат. Разом з тим, необхідно систематично 
зміцнювати й розвивати м'язи черевної стінки і тазового дна, тому що 
при недостатньому їхньому розвитку виконання вправ, пов'язаних з 
підвищенням внутрішньочеревного тиску і зі значними струсами тіла при 
бігу, стрибках, зіскоках та інших вправах може привести до 
неправильного положення матки.  

У жінок відносно ширше і більш потужна структура тазової ділянки та 
центр тяжіння розташовано низче в порівнянні з чоловіками, що  
забезпечує їм більш стійку рівновагу. Жінки в середньому більш 
гнучкі, ніж чоловіки і тому можуть тренувати свої м’язи в більш 
широкому діапазоні рухів [7]. 

Жирова тканина у жінок, навпаки, становить відносно більшу 
частину маси тіла (28%) в порівнянні з чоловіками (18%), при цьому в 
жінок жир відкладається не рівномірно, а в «проблемних» ділянках 
(на животі, сідницях та стегнах). Збільшення жирового прошарку 
відбувається з початком статевої зрілості під впливом естрогенів: 
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гормонів, завдяки яким проявляються жіночі статеві ознаки. 
Естрогени впливають і на специфічність розподілу жирової тканини. 
Волокна підшкірної клітковини жінок розташовані у вигляді щільника, 
саме тому лише для жінок характерне явище збурення шкіри 
«проблемних» ділянок ― целюліт. Під час безперервних 
довготривалих вправ жінки використовують вуглеводи та жири, на 
відміну від чоловіків, які в якості джерела енергії використовують 
головним чином вуглеводи [114,115] 

Тулуб жінок довший, плечі вужче, таз ширше, ноги і руки коротше і 
менш мускулисті, центр маси тіла, що грає значну роль у механізмі рухів, 
розташований нижче, ніж у чоловіків. Ці особливості статури сприяють 
виконанню вправ у рівновазі з опорою на нижні кінцівки, але обмежують 
швидкість бігу, висоту стрибків. 

Для серцево-судинної системи жінок у порівнянні з чоловіками 
характерні: менша маса (на 10-15%) й розміри серця, більша частота 
серцевих скорочень (на 10-15 ударів за 1 хв), менший систолічний (на 10-
15 мл) і хвилинний (на 0,3-0,5 л) об'єми серця в спокої. При фізичній 
роботі хвилинний об’єм серця в жінок не досягає тих величин, які 
спостерігаються в чоловіків. Збільшення хвилинного об’єму серця при 
роботі в жінок більшою мірою ніж у чоловіків, відбувається за рахунок 
збільшення частоти його скорочень; систолічний об'єм, навпаки, у жінок 
зростає менше. 

Частота дихання в жінок у спокої становить 20-24 за 1 хв. Життєва 
ємність легенів і максимальне споживання кисню у жінок менше ніж у 
чоловіків, відповідно на 1000-1500 і 500-1000 мл. 

При виконанні фізичних вправ у жінок відзначається трохи більша 
частота пульсу й дихання, менш виражене підвищення максимального 
АТ й більш тривалий період відновлення. 

Під впливом систематичних тренувань розходження у 
функціональних показниках різних систем організму у жінок і чоловіків 
стають ще більш значними. Наприклад, максимальне споживання 
кисню в спортсменок в середньому дорівнює 3-4 л/хв, а в спортсменів − 
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4-5 л/хв. Тому вправи, що вимагають значної сили і витривалості, у 
програмах фізичного виховання жінок займають значно менше місце ніж 
у чоловіків. 

Біологічний підхід до вивчення різниці між чоловіками і жінками 
не дозволяє враховувати усе різноманіття складного і варіативного 
характеру поведінки, що обумовлена статтю.  Між чоловіками  та 
жінками існує істотна різниця як у психосоціальній орієнтації, так і в 
мотиваційних пріоритетах щодо занять фізичною культурою [31, 104]. 
Жінки більше збудливі і емоційні. Відмічена менша стійкість жінок до 
стресових ситуацій. Прояви стресу в них більш виражені, ніж у 
чоловіків, що підтверджено змінами формули крові та збільшенням 
рівня адреналіну [112,27]. Нервова система жінок має більш 
підвищену збудливість. Все це обов’язково повинні враховувати у своїй 
роботі викладач і тренер, щоб не знизити ефективність тренувального 
процесу.  

При тренуванні жінок необхідно обов'язково враховувати 
фізіологічні процеси, які пов'язані з овуально-менструальним циклом. 
Сутність його полягає в тім, що у дітородному віці в яєчнику відбувається 
дозрівання зародкових клітин і перетворення їх у граафов пухирець. У 
міру дозрівання пухирець наближається до поверхні яєчника, лопається, з 
нього виливається прозора рідина, яка захоплює за собою яйцеклітину та 
спрямовується у фаллопієву (маткову) трубу і матку, тобто відбувається 
процес овуляції. У яєчнику на місці лопнувшого граафового пухирця 
утворюється так зване жовте тіло. Жовте тіло спричиняє набрякання 
слизової оболонки матки, прилив крові до неї й підготовку її до 
сприйняття яйцеклітини. Надалі, якщо вагітність не наступає, жовте тіло 
відмирає. В цей час слизова оболонка матки відшаровується, кровоносні 
судини її розриваються й наступає кровотеча - менструація. Одночасно в 
яєчнику починає дозрівати наступний граафов пухирець. Всі зміни в 
організмі, що протікають в момент овуляції, спрямовані на 
виникнення вагітності. Але запліднення можливо тільки під час 
овуляції, яка проходить в середині циклу (якщо цикл 28 днів, то на 12-
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14 день). Овуляція повторюється в яєчнику циклічно протягом усього 
періоду полової зрілості жінок (з 11-15, а іноді з 16-17 до 48-50 років) і 
припиняється в так званий клімактеричний період. 

Відомо, що тривалість ОМЦ вимірюють починаючи з першої 
доби початку менструації до першої доби наступного циклу. За 
нормальних умов функціонування цикл повторюється через рівні 
проміжки часу, котрі є індивідуальними та складають від 21 до 42 
днів [79,110,111,12]. Менструації повторюються регулярно з визначеною 
періодичністю (звичайно, через кожні 21, 28 або 30 днів) і тривають від 2 
до 7 днів. За змінами складу крові та характеру обмінних процесів під 
час ОМЦ виділяють 5 основних фаз (яєчниковий цикл): 
● менструальну — тривалістю 3-5 днів, 
● постменструальну — 7-9 днів, 
● овуляційну — 2-3 дні, 
●  постовуляційну — 7-9 днів, 
● передменструальну — 3-5 днів [ 79, 91].  

Існує тісний взаємозв’язок між здібністю жінки переносити 
фізичне навантаження та фазами ОМЦ, який пояснюється тим, що на 
роботоздатності жінок суттєво впливають коливання рівня гормонів 
протягом менструального циклу [ 22,79,110,12]. 

Найважчою для жінки вважається передменструальна фаза, 
для якої притаманні психоемоційна нестійкість, низькі 
пропріоцептивна чутливість та лабільність нервових процесів. 
Зниження витривалості та швидкості відновлення, найнижча загальна 
і спеціальна роботоздатність та висока функціональна вартість 
виконаної роботи підтверджують, що ця фаза є фазою фізіологічної 
напруги, однак у даний період спостерігається досить висока 
рухливість у суглобах [27,6,110]. У зв’язку з цим, у даній фазі 
необхідно обмежити або виключити вправи з навантаженням на 
м'язи живота і тазового дна, стрибкові елементи і глибокі присідання, 
особливо з обтяженнями. Оскільки силові можливості в цей період 
менші, ніж у інші фази циклу (за винятком менструальної), а рівень 
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рухливості в суглобах підвищується в передменструальній фазі краще 
віддавати перевагу вправам на розвиток гнучкості [79,110]. 

 В менструальній фазі в багатьох жінок порушується 
співвідношення процесів збудження і гальмування в ЦНС, знижується 
лабільність нервових процесів, погіршується пропреоцептивна 
чутливість. Безпосередньо в дні менструації не рекомендується 
виконувати силові вправи, що супроводжуються натужуванням, 
різкими рухами та охолодженням тіла [73]. Слід враховувати, що в 
даній фазі навантаження на м'язи черевного преса доповнюють 
навантаження на зв'язковий апарат тазових органів, яке обумовлене 
набряком останніх, і можуть призвести до зміни положення 
(найчастіше опущенню) органів малого таза, зокрема матки, з 
наступним порушенням функцій. Із зростанням фізичних навантажень 
крововиділення може переходити в кровотечу або, навпаки, зовсім 
зменшуватись, аж до припинення [109,110,50]. Тому навантаження в 
цей період необхідно знизити до 50%, також не варто розпочинати 
опанування нових рухів зі складно-координаційною структурою, 
через те, що в жінок продовж наведених фаз спостерігається 
розпорошування уваги [79]. Уразливість, неадекватні реакції, 
підвищена збудливість або зниження збудливості, байдужність до 
навколишнього світу, які спостерігаються в менструальній фазі, 
можуть порушити психологічний клімат – бути причиною 
неадекватної реакції на зауваження тренера та інше. Отже в 
менструальну фазу зменшуються можливості проявляти силові та 
швидкісно-силові фізичні якості, знижується загальна і спеціальна 
роботоздатність жінок та швидкість відновлення функцій після 
фізичних навантажень, а також адаптація організму до фізичних 
навантажень. Однак у менструальну, як і в передменструальну фазу 
спостерігається покращення рухливості в суглобах [6,109,110].  

У передменструальній і менструальній фазах спостерігаються зміни з 
боку різних органів і систем: може частішати пульс і зростати АТ, 
підвищуватись ритм дихання і легенева вентиляція та знижуватись 
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економічність подиху. У деяких випадках відмічається загальне 
нездужання, головний біль, млявість, розбитість, послаблення слуху, 
болі в попереку і внизу живота, іноді буває нудота, блювання, розлади 
функції кишечника, приливи крові до голови, відчуття холоду або жару. 
У перші дні менструації може відбуватися зменшення систолічного і 
хвилинного об’єму серця, величини максимального споживання кисню, а 
до кінця цього періоду знижується АТ, уповільнюється пульс і дихання, 
зменшується кількість еритроцитів і зміст гемоглобіну в крові. 

Враховуючи, що менструальна фаза є однією з фаз фізіологічної 
напруги (поряд із передменструальною і овуляторною), тренеру при 
плануванні обсягу, інтенсивності і спрямованості тренувальних 
навантажень необхідно полегшувати режим тренувань, а також 
створювати для жінок сприятливий психологічний клімат [79,81,110].  

Овуляторна фаза має велике значення в збереженні 
репродуктивної функції жінки. У даній фазі, навіть під час відпочинку, 
для організму жінок характерна визначена напруга усіх фізіологічних 
процесів: порушення точності та координації рухів, зниження 
лабільності нервових процесів та пропріоцептивної чутливості. Саме 
тому, вдосконалювання координаційної підготовленості жінок у 
даний період є нераціональним, проте допустимо використовувати 
більш тривалі, але ненапружені фізичні навантаження [79,109,110, 
43]. Збудливість у порівнянні з постовуляторною і постменструальною 
фазами циклу знижується, але вона залишається вищою, ніж у 
передменструальну і менструальну фази [109,110]. Функціональний 
стан організму жінки в цю фазу вимагає з боку тренера більшої уваги 
та неприпустимості фізичних і психічних перевантажень.  

Відносно фізичних навантажень до оптимальних фаз ОМЦ 
відносять постменструальну і постовуляторну фази. Підвищена 
роботоздатність спостерігається в перші дні після закінчення 
менструації (5-11 доба) та після овуляції (16-25 доба). Саме в цих 
фазах лабільність нервових процесів, пропріоцептивная чутливість та 
швидкість простої рухової реакції найвищі в порівнянні з іншими 
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фазами циклу. У дані фази циклу в жінок спостерігається найвищий 
рівень загальної і спеціальної роботоздатності та найвища швидкість 
відновлення функцій після навантажень, найбільші силові, швидкісно-
силові та координаційні можливості, а також оптимальний 
психофізіологічний стан і економічність функцій респіраторної 
системи [27, 79, 110, 111, 112]. В цілому, постменструальна і 
постовуляторна фази характеризуються оптимальними 
функціональними можливостями і є найбільш сприятливими для 
використання тренувальних навантажень значних за обсягом та 
інтенсивністю, а також фізичного навантаження широкої 
спрямованості. 

Наведені данні свідчать, що тренер повинен здійснювати 
індивідуальний підхід і брати до уваги тривалість та характер 
протікання менструального циклу в кожної окремої жінки. Для 
отримання такої інформації можна використовувати опитування або 
аналіз змісту щоденників самоконтролю. 

Однак у деяких здорових жінок і дівчат роботоздатність, у тому 
числі спортивна, під час менструації не тільки не знижується, а 
підвищується та, навіть, дозволяє показувати гарні спортивні результати. 
Проте це не означає, що всім дівчатам і жінкам можна тренуватися й 
брати участь у змаганнях у цей період. Питання про заняття фізичними 
вправами повинно вирішуватися індивідуально на підставі наведених 
нижче положень.  

1. Тренованим спортсменкам, у яких немає ніяких порушень у 
менструальному циклі (менструації регулярні, не рясні, не тривалі, не 
супроводжуються болями, нездужанням, дратівливістю та ін.), можуть 
бути дозволені тренування в менструальний період, але зі значним 
зменшенням навантаження і зміною його характеру. Отже повністю 
виключаються з тренувань вправи,  пов'язані  із  сильними  струсами,  
великими  зусиллями, натужуванням, охолодженням тіла у воді та ін. З 
дозволу лікаря спортсменки вищих спортивних розрядів можуть брати 
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участь тільки в дуже відповідальних змаганнях, якщо вони здорові та у 
них немає відхилень у оваріально-менструальному циклі. 

2. Новачкам - жінкам, а також і дівчинам (особливо тим, які 
перебувають у періоді полового дозрівання) не слід займатися фізичними 
вправами й брати участь у змаганнях у період менструації. 

3. Спортсменкам, що мають будь-які відхилення в менструальному 
циклі, а також дівчинам з недорозвиненою статевою системою 
(інфантилізм) фізичні вправи в передменструальний і менструальний 
періоди не дозволяються, тому що фізичне навантаження в них може 
несприятливо відбитися на розвитку і функції статевої сфери (припинення 
менструації або, навпаки, сильні кровотечі). 

4. Спортсменкам, які перенесли інфекційні захворювання або 
запальні процеси в порожнині малого таза, в передменструальну й 
менструальну фази оваріально-менструального циклу як змагання, так і 
тренування забороняються доти, поки не будуть ліквідовані усі наслідки 
хвороби, і тільки після нормального перебігу одного-двох циклів. 

5. Спортсменкам, які перенесли аборт, можна приступити до 
напружених тренувальних занять лише по закінченню першої після 
аборту нормальної менструації. 

6. При виконанні спортсменками фізичних навантажень у 
передменструальну і менструальну фази оваріально-менструального 
циклу необхідно ретельне спостереження за ними з боку лікаря, 
викладача й тренера, щоб у випадку несприятливої реакції на дію 
навантажень вчасно вжити необхідних заходів. 

7. Категорично забороняється приймати препарати, що сприяють 
затримці або, навпаки, прискоренню менструації. 

8. У період менструації варто уникати різкого охолодження або 
перегрівання тіла (не можна загоряти на сонці, купатися в холодній 
воді, приймати холодний душ або гарячу ванну), потрібно ретельно 
стежити за правильною діяльністю сечового міхура, тому що 
переповнення цього органу підсилює менструальну крововтрату.  
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Невиконання цих рекомендацій може завдати істотної шкоди 
дітородній функції жінки й привести до безплідності та раннього 
зів'янення - клімаксу. 

Заняття дівчат і жінок фізичною культурою і спортом здійснюються з 
врахуванням їхніх анатомо-фізіологічних особливостей і 
найважливішої біологічної функції − материнства, яка має величезне 
соціальне значення, бо рівень народжуваності в будь-якій країні являє 
собою державну проблему. Регулярні і правильні заняття фізичними 
вправами сприятливо впливають на фізичний розвиток і здоров'я дівчат і 
жінок. Як правило, у жінок, які регулярно і раціонально займаються 
фізичною культурою і спортом, вагітність і пологи проходять легше, з 
меншою кількістю ускладнень, чим у тих, хто має малорухомий спосіб 
життя. 

Однак регулярне використання великих тренувальних 
навантажень, а також недостатнє дотримування принципу 
поступовості в збільшенні їх обсягу та інтенсивності можуть призвести 
до негативних змін; а саме до порушень менструального циклу, його 
регулярності, інтенсивності або до повного припинення менструацій. 
У зв'язку із цим, а також через небезпеку негативного впливу на 
розміщення і функцію матки, в жіночому спорті обережності 
вимагають заняття на розвиток сили (упори, віджимання, виси на руках) 
та значні навантаження, що підвищують внутрішньочеревний тиск. 
Разом з тим, жінки з більшою легкістю виконують вправи, що 
потребують грації, пластичності, почуття ритму, рівноваги, тому що 
вправи такого типу відповідають фізіологічним особливостям 
жіночого організму. 

При тренуванні в однакових видах спорту об'єм і інтенсивність 
фізичних навантажень у жінок повинні бути трохи нижчі ніж у чоловіків. 
Методи тренування також мають визначені відмінності. Неприпустимо, 
щоб жінки й чоловіки змагались між собою, бо це неминуче спричиняє 
перевантаження організму жінок. 
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З настанням вагітності напружені спортивні тренування і змагання 
повинні бути припинені. Однак повністю переривати заняття 
фізичними вправами не можна, оскільки вони підвищують загальний 
тонус організму та позитивно впливають на перебіг вагітності й пологів, а 
також на післяпологовий період. Проте, заняття слід будувати обережно, 
особливо в перші 3-4 місяці вагітності, коли запліднене яйце ще 
недостатньо міцно з'єднане зі слизовою оболонкою матки. Необхідно 
уникати силових та пов'язаних з натужуванням вправ, струсів тіла та ін. 
Особлива обережність потрібна у періоди, які відповідні дням 
менструації. 

Починаючи з 4-го місяця вагітності самопочуття жінок звичайно 
поліпшується. Зв'язок плодового яйця з маткою вже досить міцний. 
Однак і в цей період потрібно виключити спортивні ігри й вправи, що 
супроводжуються різкими поворотами тулуба, поштовхами, сильними 
струсами (стрибки) і значним підвищенням внутрішньочеревного тиску. 
Участь вагітних жінок у змаганнях категорично забороняється. Між тим, 
заняття з невеликим загальним навантаженням, плавання в басейні 
можуть тривати протягом усього періоду вагітності. 

Вважається за необхідне при вагітності зміцнювати м'язи 
черевного преса, спини, тазового дна та міжреберні м'язи спеціальними 
вправами, які сприяють збільшенню рухливості сполучень малого таза й 
поліпшенню в ньому кровообігу. 

На 7-8-м місяці вагітності в результаті інтенсивного росту матки 
більшість вправ рекомендується проводити в положенні лежачи. У цей 
період необхідно навчити вагітну правильно дихати при напруженому 
черевному пресі, напружувати й розслаблювати черевні м'язи  та ін. 

У перші 4-6 тижнів після пологів варто виконувати тільки фізичні 
вправи, що сприяють більш швидкому скороченню матки й підвищенню 
тонусу організму. З 4-го місяця після пологів можна починати легке 
фізичне тренування, дуже поступово збільшуючи навантаження. 

У період годування дитини груддю напружене спортивне 
тренування і змагання протипоказані, тому що це може негативно 
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позначитися на секреції і якості молока. Заняття фізичними вправами в 
даний період повинні більшою мірою носити оздоровчий характер, 
проводитися з невеликим навантаженням 2-3 рази на тиждень. Після 
закінчення годівлі дитини грудьми (але не раніше ніж через 6 місяців 
після родів) спортсменка може приступити до півноцінного 
спортивного тренування, але з поступовим збільшенням навантажень. 

При лікарському контролі за жінками-спортсменками обов'язково 
варто проводити один раз на рік гінекологічне обстеження. Додаткові 
гінекологічні обстеження спортсменок проводяться з появою болів у 
порожнині малого таза, порушеннях менструального циклу, після 
інфекційних захворювань чи запальних процесів в органах черевної 
порожнини, а також при допуску на збори або до участі в змаганнях 
після пологів, абортів, перенесених гінекологічних захворювань. 

У щоденнику самоконтролю спортсменки повинні відзначати ряд 
спеціальних питань: початок і кінець менструації, її особливості, 
самопочуття, наявність болісних відчуттів та ін.), характеризувати 
виділення (рясні, середні, постійні або періодичні, колір, запах). При 
виникненні порушень в оваріально-менструальному циклі 
спортсменка повинна припинити тренування і звернутися до лікаря.  

У  теперішній час серед різноманітних форм рухової активності 
все більше розповсюджується кондиційне тренування, яке особливої     
популярності набуває  заняттях з жінками першого зрілого віку [53]. 

 Кондиційне тренування ― це система засобів фізичної 
культури, що використовуються для досягнення і збереження 
належного рівня фізичного стану. При цьому в якості належного 
приймається його високий рівень  (Иващенко Л. Я. и соавт., 2008). 
Термін «кондиційне тренування» запозичено із зарубіжної наукової 
літератури, він майже ідентичний  поняттю «оздоровче фізичне 
тренування».  

Перед початком таких тренувань рекомендується використовувати 
комплекс методів дослідження, які включають: соціальні (анкетування для 
визначення мотиваційних пріоритетів), антропометричні (в тому числі 
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вимірювання обхватних розмірів тулуба і кінцівок), функціональні (з 
акцентом на визначення стану серцево-судинної та респіраторної систем) 
та  педагогічні. Таке комплексне дослідження дозволяє отримати 
кількісну характеристику функціонального стану організму та виявити 
групу «ризика» серед обстежених жінок. 

Пріоритетною мотивацією для конденційних тренувань в 
більшості жінок є бажання позбавитись надлишкових жирових 
відкладень, зменшити масу тіла та відкоригувати статуру [77]. При 
такій спрямованості занять виникає необхідність додатково 
досліджувати в динаміці склад тіла, зокрема, співвідношення жирової 
та м’язової тканин. Існує досить багато способів визначення складу 
тіла [110]. Самий простий спосіб визначення складу тіла за 
номограмою, побудованою на основі співвідношення зросту та маси 
тіла [38]: від 1 до 1,3 ― перевага м’язової тканини; 1,0 - 2,05 ― 
перевага жирової тканини; 1,3 - 1,5 ― гармонійне співвідношення.  

Однак існують і інші методи оцінки жирової маси, які 
вважаються більш точними. Максимально точно об'єм жирової маси 
при обстежені можна визначити за допомогою біоімпедантного 
аналізу, який визначає не тільки жирову масу тіла, а й м’язову і 
кісткову [104].  

Також жировий компонент можна визначити: 
- за рівнем індексу маси тіла (ІМТ) (табл.10.5); 
-  за  сумою 4 підшкірно-жирових складок (на ділянках 

біцепсу,  трицепсу, під лопаткою та на стегні) за допомогою 
визначеної таблиці [52];  

- за сумою 3 підшкірно-жирових складок (на трицепсі, 
клубовій ділянці та стегні) за допомогою таблиці [98];  

- за розрахунком відсотку жирової тканини за формулою:  
                      

          509 
% жир. тканини = -------------------- ― 465; 

           Щ 
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Щ=1,0994921 – 0,0009929*х1 + 0,0000023*(х1 )2- 0,0001392* х2 ;   
 
де: Щ ― щільність; х1 ― сума 3-х жирових складок (на трицепсі, 
клубовій ділянці та  стегні); х2 ― вік.  

Таблиця 10.5 
Визначення жирового компоненту в залежності від індексу 

маси тіла 
 

Вік, років Індекс маси тіла, кг*м−2 
<20 20-25 26-30 

16-24 25,2 31,2 36,0 
25-34 25,4 31,6 36,5 
35-44 27,9 33,6 38,0 
45-54 30,5 36,1 40,5 
55-64 32,0 32,0 41,0 
 
Однією з найбільш простих і інформативних методик для оцінки 

рівня фізичного здоров’я жінок і на сьогодні залишається експрес-
оцінка, яку було запропоновано В.І.Бєловим (В.И. Белов, 1989). За 
даною методикою стан важливіших систем життєзабезпечення 
організму зведено в чотири групи. Перша група показників дозволяє 
оцінити стан і адаптаційні резерви серцево-судинної та респіраторної 
систем. Друга – рівень основних рухових якостей: загальної та силової 
витривалості, бистроти, гібкості та швидкісно-силових якостей. Трет’я 
група показників відбиває спосіб життя людини як один з факторів, 
що визначає здоров’я. В четвертій – оцінюється стан імунної системи 
та фіксується наявність хронічних захворювань (табл. 10.6). 

Рівень фізичного здоров’я визначається за сумою отриманих 
балів, яку поділено на 9. Для оцінки отриманих  результатів 
виділяють п’ять рівнів здоров’я,що супроводжуються відповідними 
рекомендаціями: 
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Таблиця 10.6 
Експрес-оцінка рівня фізичного здоров’я жінок (В.И. Белов, 1989)  

№ 
з/п 

Показники Рівень показників і бали 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ЧСС в спокою, 
уд.хв-1 

більше 
90 76-90 68-75 60-67 51-59 50 і 

менше 
   

2 
АТ в спокою, 

мм рт.ст. 

більше 
140/90 
менше 
80/50 

131-140 
81-90 
80-89 
50-54 

 
90-99 
55-59 

121-130 
76-80 

100-105 
76-80 

 
111-120 

71-75  106-110 
60-70 

 

3 ЖЄЛ на масу 
тіла, мл/кг 

 
менше 40 40-45 46-50 51-55  56-60  більше 

60  
4 Стаж занять 

фіз. вправами не 
менше 2-х разів на 

тиждень 30 
та більше хвилин 

не 
займається 

до 
1 року 

або 
менше 
2 разів 

 
1-2 

роки 
 

 
3-4 

роки 
 

 
5-7 

років 

 
8-10 
років 

 
понад 

10 років 

5 Час відновлення ЧСС 
після 20 присідань 

за 30 с,  
хв 

понад 
3.00 

 
 

2.01- 
3.00 

1.00-
2.00 

 
  менше 

1.00   

6 Стрибок у довжину 
з місця, см 

 
менше 

140 
 

140-149 
 

150-159 
 

160-169 
 

170-179 
 

180 та 
більше 

   

7 Піднімання тулуба з 
положення лежачи 

на спині, руки за 
головою, разів 

менше 
10 разів 10-19 20-29 30-39 40-49 50 та 

більше    

8 Кількість 
простудних 

захворювань 
протягом року 

понад 
5 4-5 2-3  1   не 

хворіє  

9 Кількість хронічних 
захворювань 

внутрішніх органів. 
понад 

1 1     немає 
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Дуже високий (5,0 і вище). Вашому здоров'ю можна 
позаздрити. Продовжуйте так само тренуватися, загартовуватися і 
правильно харчуватися. 

 Високий (4,0-4,9). Ризик виникнення хронічних захворювань 
починає збільшуватися по мірі зниження рівня здоров'я від 4,9. 

Середній (3,0-3,9). Організм знаходиться в стані передхвороби, 
органи і системи працюють з великим напруженням. 

Низький (2,0-2,9). Терміново переглянете свій спосіб життя. 
Близько 95% осіб, які належать до цієї категорії, хронічно хворі. 

Дуже низький (1,0-1,9). Організм знаходиться в критичному 
стані, необхідно поглиблене медичне обстеження. 

Під час фізкультурно-оздоровчих занять обов’язково повинно 
проводитися педагогічне спостереження, при якому вивчаються 
питання стосовно особливостей організації тренувань з даним 
контингентом, різноманітності використання засобів фізичної 
культури, структури занять та дозування фізичного навантаження в 
залежності від підготовленості та фізичного стану. 

Педагогічне тестування здійснюється для визначення фізичної 
підготовленості жінок. Для цього доцільно використовувати блок 
тестів, запропонований С.А. Душаніним у рамках експрес-системи 
діагностики фізичного стану КОНТРЕКС-2 (табл. 10.7), який 
складається з 5 показників, та дає можливість оцінити: гнучкість, 
спритність, динамічну силу, швидкісно-силову витривалість тулуба та 
верхніх кінцівок жінок першого зрілого віку [35,44,45]. 

Для    оцінки    отриманих    результатів    слід    використовувати 
відповідні   формули   розрахунку   величин   гнучкості,   спритності, 
динамічної сили та швидкісно-силової витривалості для жінок 
першого зрілого віку [45]. Після чого індивідуальне значення 
результатів рухових тестів порівняти з нормативним. 
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Таблиця 10.7 
Нормативні показники рухових тестів для жінок першого 

зрілого віку (за С.А. Душаніним) 
 

Рухові якості Рухові тести: Норматив 
Гнучкість Нахил тулуба уперед, см     8-10 
Швидкість Захват рукою лінійки під час 

 падіння, см 
   16-19 

Динамічна сила Висота стрибка уверх, см     33-39 
Швидкісно-силова 
витривалість 
м’язів тулуба 

Максимальна частота  
піднімання прямих ніг з положен-
ня лежачі на спині за 20 с, рази 

    12-14 

Швидкісно-силова 
витривалість 
м’язів кінцівок 

Максимальна частота згинань рук 
 в упорі на колінах за 30 с, рази 

    16-20 

 
Критеріями ефективності фізкультурно-оздоровчих занять слід 

вважати: 
- зменшення ЧСС та ЧД у стані спокою; 
- нормалізацію АТ; 
- збільшення ЖЄЛ та часу затримки дихання; 
- покращення результатів функціональних проб і рухових тестів; 
- поліпшення індексів пропорційності охватних розмірів та ін. 
Для диференційованого підходу при організації фізкультурно-

оздоровчих занять з жінками репродуктивного віку використовують 
наступні характеристики: 

1.  Фізичний   розвиток   (особливо   показники,   що   
характеризують співвідношення м'язової та жирової тканин). 

2. Фізична підготовленість (відповідність фізичної підгото-
вленості нормативним показникам для жінок визначеної вікової 
групи). 

3.  Рівень фізичного стану. 
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4.  Стан здоров'я жінок (враховується схильність до гіпертензії 
або гіпотонії, перенесенні травми, хронічні захворювання та ін.). 

На основі факторного аналізу було здійснено відбір найбільш 
простих та інформативних показників, які доцільно використовувати у 
поточному контролі за станом жінок першого зрілого віку. До них 
віднесено: індекс маси тіла, ЧСС спокою та індекс фізичного стану, 
розрахований за формулою О.А. Пірогової (див. підрозділ 2.5). 
Перевагу даному методу визначення индексу фізичного стану віддано 
тому, що він дозволяє врахувати зміни як морфологічних, так і 
функціональних характеристик [59]. 

Вищевикладене визначає необхідність того, щоб викладач і тренер, 
які працюють з дівчинами і жінками, мали чітке уявлення про 
особливості жіночого організму та спираючись на ці знання намагалися 
як можна більше індивідуалізувати підходи до занять фізичними 
вправами з усіма своїми вихованками. 

 
 

10.4. Лікарський контроль за особами середнього і  літнього 
віку, які займаються оздоровчою фізичною культурою 

 
На сучасному етапі розвитку суспільства продовження життя і 

збереження працездатності осіб похилого віку і старіше є  
найважливішою соціально-біологічною проблемою, у вирішенні якої 
покликані взяти участь і фахівці в галузі фізичної культури. 

Значення фізичних вправ у боротьбі із хворобами, зміцненні 
здоров’я, покращенні фізичного стану організму, уповільненні 
процесу старіння і подовженні життя людей давно відомо.   

Проблемою подовження життя людей займаються дві науки: 
геронтологія та  геріатрія. 

Геронтологія (від грец. герон – старий) вивчає проблеми 
старіння людини, з'ясовує основні його закономірності –  від 
молекулярного і клітинного рівнів до цілісного організму.  
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Геріатрія – наука про хвороби старості. 
До теперішнього часу в геронтології та геріатрії накопичилася 

величезна кількість даних про вікові зміни організму людини та про 
вповільнення процесів старіння під впливом занять фізичними 
вправами.  

Існують поняття потенційна і середня тривалість життя.  
Потенційна тривалість життя – це скільки повинна прожити 

людина як представник даного біологічного виду. Для людини вона в 
середньому  дорівнює 120-125 рокам. 

Середня тривалість життя – це фактична тривалість життя 
людини. Вона різна в різних країнах, тому що залежить від соціальних 
умов. На 2013 р. тривалість життя населення України в середньому 
складала 71,37 р. У СРСР вона становила близько 70 років. До 
революції в Росії середня тривалість життя була 32 роки.  Ще й зараз у 
деяких слаборозвинених країнах середня тривалість життя становить 
27-30 років. Причини – постійне недоїдання, антисанітарія, епідемії 
інфекційних захворювань і висока дитяча смертність. 

Розрізняють старість фізіологічну й патологічну.  
Фізіологічна старість характеризується гармонічним і поступовим 

вгасанням всіх функцій організму без різкої зміни їхньої якості. При 
фізіологічній старості довгий час зберігається роботоздатність і загальна 
активність. 

Патологічна старість− наслідок різних хворобливих станів, що  
зношують організм і знижують рівень функціонування найважливіших 
систем (серцево-судинної, нейроендокринної, респіраторної та ін.). 

Завдання лікарів і фахівців фізичного виховання полягає в тім, щоб 
сповільнити процеси старіння й не дати розвитися патологічній старості. 

Процес старіння характеризується зниженням функціональної 
діяльності всіх органів і систем організму й інтенсивності окисних 
процесів, зниженням реактивності організму. Зміни вищої нервової 
діяльності виражаються в зменшенні збудливості, рухливості й сили 
збуджувальних процесів, у зниженні коркового гальмування. 
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Відзначається погіршення утворення й зміцнення умовно-
рефлекторних зв'язків, уповільнюється рефлекторна реакція, з'являється 
млявість рухових реакцій. 

Зниження інтенсивності окисних процесів і функції ендокринних 
залоз спричиняють біохімічні й біофізичні зміни в клітинах і тканинах. 
Порушується їхнє живлення, змінюються білкові структури, виникають 
дистрофії і атрофії, відбувається загибель функціональних клітин органів і 
заміщення їх на сполучні й жирові тканини. 

У результаті знижуються резервні можливості не тільки різних 
органів, але і провідних функціональних систем. З боку респіраторної 
системи відмічається зменшення легеневої вентиляції через ослаблення 
сили дихальних м'язів, рухливості ребер і діафрагми; погіршується 
еластичність легеневої тканини, дихання стає більше поверхневим. 
Нерідко спостерігається також порушення моторної й секреторної 
функцій шлунка і кишечника, поява закрепів, здуття кишечника. М'язи 
стають в'ялими, об'єм їх зменшується. Маса мускулатури зменшується до  
20-26% маси тіла. З'являються різні відхилення в поставі, що пов'язані, 
з одного боку, з атрофією м'язів, а з іншого боку - зі змінами в кістках і 
суглобах. У кістках спостерігається остеопороз (зменшення щільності 
кісток). Можуть виникати патологічні зміни в хребті (остеохондроз). У 
суглобах відбувається стовщення синовіальної оболонки, обвапнування 
суглобних хрящів. Вони втрачають еластичність, стають твердими. 
Стоншується і зморщується капсула суглобів. Все це приводить до 
зменшення їхньої рухливості. Знижуються показники сили, швидкості, 
витривалості, спритності, гнучкості. 

Чим старше людина, тим сутужніше стає підтримка сталості 
внутрішнього середовища організму – гомеостазу, знижуються 
пристосовність і опірність  щодо внутрішніх і зовнішніх пошкоджуючих 
факторів. Однак з усім цим можна боротися і, насамперед, засобами 
фізичної культури й спорту. 

Найдійовіший стимулятор всіх фізіологічних функцій - фізична 
активність; вона збільшує адаптаційні можливості людини в будь-якому 
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віці. Фізичні вправи дозволяють не тільки сповільнити процеси старіння, 
подовжити життя, але, що найважливіше, продовжити творчу активність 
людини.  

Є медичні рекомендації  стосовно розподілу людей середнього 
й літнього віку на групи для занять фізичними вправами з 
урахуванням стану їхнього здоров’я і фізичної підготовленості. 
Визначено особливості лікарського спостереження за цим 
контингентом. 

Не знаючи і не враховуючи всього цього, викладач не зможе 
правильно побудувати заняття фізичними вправами для даного 
контингенту населення. 

За станом здоров'я і фізичної підготовленості осіб старших вікових 
груп ділять на 4 групи: 

1) здорові й фізично підготовлені особи; 
2) особи з невеликими відхиленнями в стані здоров'я,      
     невисоким рівнем фізичної підготовленості; 
3) особи  з  вираженими  відхиленнями  в стані здоров'я  і  слабкою  
     фізичною підготовкою; 
4)  хворі. 
Для останньої групи можливі тільки заняття лікувальною 

фізкультурою, для перших трьох – заняття в групах здоров'я з суворою 
індивідуалізацією фізичних навантажень. 

Мінімальний   комплекс   медичних   обстежень   при  допуску  
до  занять  оздоровчою  фізичною  культурою  осіб  середнього та 
літнього  віку повинен включати: 

- збір анамнезу; 
- антропометричні вимірювання; 
- терапевтичне обстеження; 
- ЕКГ (в стані спокою і в процесі фізичного навантаження з 

метою визначення толерантності до нього); 
- рентгенографію органів грудної клітки (1 раз на рік); 
- загальний аналіз крові; 
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- загальний аналіз сечі; 
- визначення вмісту глюкози в сироватці крові; 
- консультацію гінеколога (для жінок); 
- консультацію уролога (для чоловіків); 
- консультацію окуліста (з обов'язковим визначенням 

внутрішньоочного тиску і дослідженням очного дна); 
- за показаннями –  консультації інших фахівців 

(невропатолога, хірурга, оториноларинголога та ін); 
- визначення фізичного стану та загальної фізичної 

роботоздатності. 
При комплектуванні груп важливо враховувати не стільки паспортний 

вік, скільки стан здоров'я, тому що між ними немає суворої залежності. 
Заняття з особами середнього та літнього віку повинні носити 
оздоровчий, загальнозміцнюючий характер і проводитися 
систематично. 

Заняття оздоровчою фізичною культурою для даного 
контингенту  будуються у вигляді уроку, який складається з трьох 
частин: вступної, основної та заключної. Вступна частина (це по суті 
розминка) включає загальнорозвиваючі вправи, ходьбу. В основній 
частині, залежно від поставленої мети,  використовують рухливі ігри, 
елементи з різних видів спорту і т. п. Заключна частина уроку має на 
меті поступове відновлення кардіореспіраторних функцій і включає 
ходьбу, дихальні вправи, вправи на розслаблення, на розтяг і т . п. 

Змагання, у яких беруть участь особи середнього й літнього віку, не 
повинні мати на меті досягнення високих результатів, проводитися на 
швидкість і на час, тобто не повинні бути пов'язані зі значною фізичною й 
емоційною напругою. Число їх варто обмежити. У літньому й старечому 
віці змагань взагалі проводити не слід. 

Проте заняття необхідно будувати емоційно, із широким 
використанням різноманітних вправ і елементів зі спортивних ігор. 
Варто застосовувати порядкові вправи, загальнозміцнюючі вправи зі 
снарядами і без них, вправи на гімнастичних лавках і стінці, танцювальні 
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кроки, вправи на рівновагу та координацію, естафети, ходьбу, плавання, 
лижні прогулянки, біг підтюпцем (дуже тихий і не дуже тривалий), гру в 
бадмінтон і ін. 

 Викладач фізичного виховання завжди повинен враховувати, що  з 
віком значно погіршується спроможність пристосовуватися до вправ на 
швидкість і силу. Організм людини похилого віку відновлюється 
повільно, а тому їй потрібні більш тривалі інтервали відпочинку, ніж 
молодій. Потрібно враховувати, що еластичність м'язів і зв'язок у 
багатьох осіб у віці 50 років і більше значно зменшена. Внаслідок 
зниження рухливості нервових процесів координаційні здатності знижені, 
що значно утруднює формування нових рухових навичок. Не слід 
застосовувати вправи, що вимагають натужування, затримки дихання 
або тривалого опускання голови нижче поясу (через склеротичні зміни 
судин, підвищення артеріального тиску). Велику увагу треба звертати на 
те, щоб дихання під час виконання вправ було правильним. Після 
оздоровчо-фізкультурного  заняття особа похилого віку не повинна 
відчувати стомлення, а лише почуття приємної утоми, мати гарний 
настрій і бажання продовжувати займатися фізичними вправами. Однак 
варто мати на увазі, що оцінка ефективності занять тільки за 
самопочуттям небезпечна, тому що воно, особливо в цьому віці, не 
завжди дозволяє об’єктивно оцінити зміни стану організму. 

Необхідно систематично здійснювати ретельний лікарський 
контроль, звичайно не рідше одного разу в півроку. Велику увагу варто 
приділяти постійним лікарсько-педагогічним спостереженням, що 
допомагають в індивідуалізації фізичних навантажень. 

Протипоказання до занять оздоровчою фізичною культурою осіб 
середнього та літнього віку: 

- захворювання в гострій і підгострій стадіях; 
- прогресуючі захворювання нервової системи; 
- недостатність кровообігу II і III стадії; 
- аневризма серця і великих судин; 
- ішемічна хвороба серця з важкими приступами стенокардії; 
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- часті  внутрішні кровотечі (виразкова хвороба  шлунка  та 
12-палої кишки, геморой, гінекологічні та ін. 
захворювання). 

Особливості контролю за особами похилого віку: 
• допуск до занять фізичними вправами тільки після ЕКГ-

контролю у стані спокою і при дозованому фізичному навантаженні; 
•   скрупульозне регламентування фізичних навантажень; 
• урахування більш тривалого часу входження в роботу і 

відновлення після неї; 
• урахування вікових  змін реактивності  серцево-судинної та 

респіраторної систем  на фізичне навантаження. 
При лікарських обстеженнях осіб середнього та літнього віку 

використовуються звичайні клінічні методи дослідження. Дуже 
важлива електрокардіографія і визначення рухливості хребта (при 
нахилах уперед, уліво, вправо). 

З функціональних проб застосовуються: проба з 20 присіданнями, 
різні степ-тести, ортостатична та інші проби. При оцінці виконання 
особами даного віку проб з фізичним навантаженням варто 
враховувати, що реакція пульсу і артеріального тиску з віком може 
ставати все більше млявою. 

При проведенні ортостатичної проби треба мати на увазі, що в 
деяких осіб старших вікових груп пульс при вимірі в положенні лежачи 
буває частіше, ніж при положенні  сидячи. У зв'язку із цим, при 
проведенні занять з даним контингентом необхідно зменшувати час і 
число повторень вправ у положенні лежачи − тим більше, що в них 
нерідко при переході в положення лежачи різко підвищується 
артеріальний тиск.  

Про позитивний вплив занять фізичною культурою на осіб 
старших вікових груп, в першу чергу, свідчить покращення показників 
реакції серцево-судинної та респіраторної систем на фізичне 
навантаження, наприклад: зменшення ЧСС та скорочення періоду її 
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відновлення при стандартному фізичному навантаженні. Також слід 
звертати увагу на загальне самопочуття, настрій, апетит, сон та ін. 

  
Контрольні питання до розділу 10 

1. Групи осіб, які займаються масовою фізичною культурою, у   
 залежності від віку та статі. 

2. Поняття календарний, біологічний та руховий вік. 
3. Методика визначення біологічного віку. 
4. Методика визначення рухового віку. 
5. Значення занять фізичною культурою і спортом у дитячому, 

підлітковому і юнацькому віці. 
6. Функціональні резерви серцево-судинної і дихальної систем у 

юних спортсменів в порівнянні з дорослими. 
7. Проби, які застосовують для оцінки функціонального стану юних 

спортсменів. 
8. Умови, яких повинні дотримуватися при заняттях спортом дітей і 

підлітків. 
9. Вікові нормативи для початку занять спортом у дитячих 

спортивних школах залежно від обраного виду спорту. 
10.Етапи спортивної підготовки дітей і підлітків. 
11.Різниця особливостей фізіології окремих систем і організму у 
      цілому жіночого організму від чоловічого. 
12.Положення про можливості занять спортом дівчат і жінок в 
період   
      менструації та захворювань в порожнині малого тазу. 
13. Заняття спортивними тренуваннями під час вагітності. 

     14. Поняття потенційної і середньої тривалості життя. 
     15. Старість фізіологічна і патологічна. 
     16. Вікові групи для жінок і чоловіків. 
     17. Групи, на які розподіляють осіб середнього та літнього віку для  
           занять фізичними вправами. 
     18. Мінімальний комплекс медичних обстежень при допуску до  
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           занять оздоровчою фізичною культурою осіб середнього та     
           літнього віку. 
     19. Протипоказання до занять фізичною культурою осіб  
             середнього та  літнього віку. 

20. Особливості контролю за особами середнього та літнього віку. 
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Розділ 11. Лікарський контроль в адаптивній 
фізичній культурі та інваспорті 

 
11.1. Основні аспекти, з якими пов’язані особливості 

лікарського контролю за особами з обмеженими 
можливостями, що займаються фізичною культурою та 

спортом 
 

Згідно зі статистикою кожний десятий мешканець земної кулі є 
інвалідом. Війни, екологічні катастрофи, інфекційні і спадкові 
захворювання, вроджені дефекти, нещасні випадки, травми, 
злочинність, алкоголізм і наркоманія – все це спричиняє збільшення 
числа інвалідів до 23 тис. на день, що становить понад 8 млн на рік. У 
теперішній час на Землі понад 600 млн. інвалідів; інвалід є в кожній 
четвертій родині світу. В Україні кількість інвалідів теж щорічно 
зростає і сьогодні їх нараховується понад 2,8 млн. В нашій державі 
чисельність осіб з особливими потребами на початок 2014 року 
становила 63 людини на 1000 населення, а протягом року лави 
інвалідів поповнило ще 165 тисяч українців, причому інвалідність 
щороку «молодшає» [68,121]. Майже 80% інвалідів в Україні – це 
люди працездатного віку. Половина з них − інваліди І і ІІ груп, які 
формально не можуть самостійно забезпечити власне існування, 
оскільки не можуть працювати [16].  

Протягом останніх десятиріч в більшості цивілізованих країн 
світу прогресивно розвивається тенденція до гуманізації сучасних 
соціально-економічних формацій, яка висуває інтеграцію інвалідів в 
усі сфери суспільного життя в якості однієї з головних загальних 
проблем людства та вимагає шукати шляхи підвищення «якості 
життя» інвалідів [83, 82, 20]. На вирішення цієї проблеми в Україні 
спрямована Державна цільова програма «Національний план дії з 
реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року, 
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а також низка нормативно-правових документів відповідно до 
Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» [85]та інші. 

 Проблема реабілітації та реінтеграції інвалідів в суспільне життя 
актуальна і з економічної точки зору – одиниця капіталовкладень в 
реабілітацію дітей-інвалідів повертається державі в 10 - 30-кратному 
розмірі.  

Наукові дослідження та практичний досвід роботи українських і 
зарубіжних фахівців з інвалідами різних нозологій свідчить, що 
дійовим методом відновлення даного контингенту є реабілітація 
засобами фізичної культури та спорту [121,122]. Проте медичний 
контроль та лікарсько-педагогічні спостереження за особами, з 
обмеженими фізичними можливостями, має певні складнощі – при 
його проведенні необхідно враховувати не тільки вік і стать, але і 
захворювання чи травму, які призвели до інвалідності, групу 
інвалідності, потенційні фактори ризику загострення основного 
захворювання або декомпенсації. Тому при роботі з даним 
контингентом як лікарю, так і тренеру (викладачу) необхідно мати 
уявлення про види інвалідності, групи, наявність функціональних 
резервів, компенсацій, особливості адаптації до фізичних 
навантажень тощо. 

 
11.1.1. Визначення понять «інвалідність»  і  «інвалід», 

класифікація  та групи  інвалідності 
 

Під інвалідністю (від лат. Invalidus – непридатний, безсилий, 
немічний) розуміють стійке порушення (зниження або втрата) 
загальної або професійної роботоздатності внаслідок захворювання 
або травми. Поняття інвалідності є одночасно медичним, соціальним 
і юридичним, оскільки пов’язане зі станом здоров’я людини та його 
трудовою діяльністю. 

Інвалід – це особа із стійкими порушеннями функцій організму, 
унаслідок захворювань, травм або природженої патології, що 
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приводить до обмеження його життєдіяльності і обумовлює потребу 
в соціальному захисті і допомозі. 

«Обмеженням життєдіяльності» вважається повна або часткова 
втрата особою здатності до самостійного пересування, 
самообслуговування, спілкування, навчання і занять трудовою 
діяльністю, а також до контролю своєї поведінки. В наш час слово 
«інвалід» прийнято замінювати терміном «особа з обмеженими 
розумовими або фізичними можливостями», «людина з особливими 
потребами», «недієздатна особа» тощо, тобто підтримувати 
тенденцію до використання більш коректної відносно інвалідів 
термінології. Проте цей усталений термін часто вживається не тільки 
в публікаціях, але і в нормативних та законодавчих актах, зокрема в 
офіційних матеріалах ООН.  

В контексті спортивної діяльності доцільним є використання 
структурно обумовлених термінів «паралімпієць», «дефлімпієць», 
«спецолімпієць». 

Розрізняють природжену і набуту інвалідність. 
Природжена інвалідність є результатом порушення 

внутріутробного розвитку плоду, а також родової травми; набута 
інвалідність виникає в пізньому періоді після народження в результаті 
хвороби або травми. 

У основі класифікації інвалідів за ВООЗ лежать: 
1) причини, що викликають інвалідність, наприклад, 

природжена патологія, хвороба, травма та ін.; 
2) тривалість інвалідності – тимчасова, довгострокова, постійна; 
3) характер пошкодження, наприклад, функціональна 

обмеженість, порушення соціальної поведінки та ін.; 
4) наслідки для самої особи – обмеження або втрата 

незалежності, соціальної інтеграції, професійних можливостей; 
5) наслідки для сім’ї – необхідність догляду за інвалідом, 

фінансове навантаження на сім’ю, порушення соціальних зв’язків; 
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6) наслідки для суспільства – необхідність фінансової підтримки, 
втрата працездатності члена суспільства та ін.; 

7) ступінь зниження роботоздатності – обмеженість у 
самообслуговуванні, можливість участі у трудовому процесі та ін.  

   Розрізняють 5 категорій інвалідів з наступними відхиленнями: 
- фізичні вади чи порушення (з ураженням опорно-рухового 

апарату, в тому числі при дитячому церебральному паралічу); 
- порушення інтелекту і психічні захворювання; 
- порушення слуху (глухі та слабкочуючі); 
- порушення зору (сліпі і слабозорі); 
- порушення роботи внутрішніх органів (цукровий діабет, 

бронхіальна астма, онкохворі, що перенесли резекцію внутрішніх 
органів і таке інше), тобто інваліди по «загальному» захворюванню. 

Групи інвалідності ухвалює медико-соціальна експертна комісія 
(МСЕК). У дорослих визначають три групи інвалідності: 

І група - повна втрата працездатності, потреба в постійному 
догляді; 

ІІ група - менш тяжкі хворі, які здатні до самообслуговування, 
але не здатні до праці в звичайних виробничих умовах; 

ІІІ група – хворі, які здатні працювати в полегшених умовах.  
Проте інвалідність - це не вирок. Відомо, що чимало осіб з 

обмеженими фізичними спроможностями завдяки своїм вольовим 
якостям, цілеспрямованості та наполегливості не тільки стають 
повноцінними, соціально активними і високо ефективними членами 
суспільства, відмінними фахівцями, але і такими життєствердними 
людьми, які надихають на нові досягнення навіть абсолютно 
здорових членів суспільства. 
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11.1.2. Фізична активність – провідний фактор в реабілітації 
інвалідів 

 
Доведено, що найчастіше інвалідами стають люди, робота яких 

пов’язана з максимальними фізичними навантаженнями та 
екстремальними ситуаціями. За вимушеного обмеження рухових 
можливостей пріоритети цінностей інвалідів, ще більше ніж раніше, 
зміщуються в бік активної фізичної діяльності, тому оздоровчі та 
спортивні тренування допомагають їм у самореалізації. 

Гіпокінезія призводить до уповільнення крово- і лімфотока в 
м’язах, послабленню в них венозного тиску, зниженню кисневого 
режиму та обміну речовин, зменшенню мускульного тонусу і сили, 
що у свою чергу уповільнює процеси репаративної регенерації 
травмованих тканин та відновлення порушених функцій. 

Серед найважливіших механізмів у розвитку порушень при 
гіпокінезії є різке зниження постійної рефлекторної стимуляції 
основних вегетативних функцій організму, що забезпечують 
безпосередню регуляцію різних видів метаболізму в органах і 
тканинах. Ослаблення моторно-вісцеральної стимуляції сприяє 
переважанню процесів катаболізму над процесами анаболізму. 
Разом з тим, виникає дефіцит роздратування і збудження ЦНС, в 
першу чергу, за рахунок зменшення потоку аферентних імпульсів, що 
йдуть від пропріорецепторів недіючих м’язів, від механорецепторів і 
багатьох інших органів, тому що гіподинамія неодмінно веде до 
зниження потоку пропріорецептивних впливів на вегетативні функції 
ряду органів і систем [97,90, 86,16]. 

Змінити ситуацію на краще дозволяє лише фізична діяльність, 
яка благотворно впливає на функціональний стан хворого. Вона 
необхідна для профілактики м’язового дисбалансу (атрофії, 
гіпертонусу і т.п.), пролежнів і багатьох інших вторинних порушень і 
ускладнень. 
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Відсутність фізичних навантажень негативно позначається на 
рівні фізичної підготовленості та здоров’я неповносправної особи. 
При цьому не лише знижується її роботоздатність, але і втрачаються 
специфічні навики, які були придбані раніше. В більшості випадків їх 
відновлення потребує наполегливої роботи протягом достатньо 
тривалого періоду і навіть за такі умови далеко не завжди вдається 
повністю відновити функції, втрачені в результаті захворювання або 
травми. 

Припинення рухової активності та обмеження побутової 
діяльності веде до розузгодження координації умовних і безумовних 
рефлексів, об’єднаних у злагоджену систему; при цьому порушення 
будь-якої з її ланок чи несприятливі зміни функціонального стану ЦНС 
можуть призводити до розладу або розпаду складної функціональної 
системи в цілому [36]. 

Таким чином, якщо для здорової людини заняття фізичними 
вправами – потреба, то для інвалідів це життєва необхідність. 

 
11.1.3. Основні відмінності фізичної культури та спорту осіб з 

особливими  потребами 
 

Одне з головних бажання, що висловлюють більшість інвалідів, 
які мають важкі рухові порушення, – мати можливість рівноправної 
участі в житті суспільства. Це свідчить, що вони найбільшою мірою 
відчувають свою нереалізовану потребу в соціальній інтеграції [34].     

З сучасних позицій соціальна інтеграція розглядається як 
головна мета реабілітації даного контингенту населення, а також як 
двосторонній процес взаємного зближення соціальних об’єктів: 
інвалідів, прагнучих до включення в суспільство, і людей, котрі 
повинні створити сприятливі умови для такого включення. Важливо, 
що в нашій країні зміни в житті суспільства характеризуються 
посиленням уваги до соціальної інтеграції інвалідів як до важливого 
державного завдання.  
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Спорт є одним з важливіших факторів, що сприяють соціальній 
адаптації, інтеграції інвалідів. В зв’язку з цим, доречно згадати 
Людвіга Гуттмана, який вважав спорт ефективним  засобом 
відновлення контактів інваліда з оточуючим світом та реінтеграції в 
суспільство, як повноцінного його члена [82, 123]. 

В теперішній час спостерігається активний розвиток та 
поширення спорту інвалідів, виникнення якого датується 20-ми 
роками минулого століття. Його історія значно коротша, в порівнянні 
з олімпійським спортом, і це пояснюється різним відношенням до 
інвалідів в залежності від домінуючих філософських й суспільних 
поглядів, звичаїв та традицій в той чи інший період розвитку 
суспільства: від дискримінації та знищення інвалідів (в стародавній 
Спарті), ізоляції в притулках (в епоху Відродження), сегрегації (в XIX та 
першій половині XX століття) до сучасного етапу інтеграції інвалідів в 
суспільство [20]. 

Спорт інвалідів, як і спорт здорових осіб, передбачає 
систематичні тренування та участь у змаганнях різного рівня. Однак 
тренування спортсменів-інвалідів мають свої особливості та 
відмінності в залежності від категорії інваліда та виду спорту. 

Проте є і загальні вимоги, серед яких дуже важливо: 
- знижувати інтенсивність і тривалість тренувальних занять; 
- збільшувати паузи відпочинку після виконання кожного виду 

фізичного навантаження; 
- подовжувати інтервали між окремими тренуваннями; 
- обирати методи та засоби відновлення роботоздатності з 

врахуванням не тільки виду, інтенсивності та тривалості фізичного 
навантаження, але і характеру захворювання (травми, вади), ступеня 
компенсації порушень, наявності функціональних резервів тощо. 

Для інвалідів заняття фізичною культурою і спортом є головною 
умовою постійної і ефективної боротьби з гіподинамією і її 
наслідками. Тренування перешкоджають «занурюванню» інваліда в 
свою хворобу. Метою таких занять є розвиток самодисципліни, 
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самоповаги, духу змагання і дружби, тобто тих якостей, які мають 
істотне значення для інтеграції або реінтеграції інваліда в суспільство, 
а також протидія порушенням психоемоційного стану і 
антисоціальній поведінці, яка нерідко виникає на тлі важкої 
інвалідності. 

Між тим, не всім категоріям інвалідів показані заняття спортом. 
Неповносправним особам, які відносяться до перших 4 із зазначених 
вище п’яти категорій (тобто, з ураженням опорно-рухового апарату, 
порушенням інтелекту, слуху та зору) можуть бути рекомендовані 
заняття адаптивною фізичною культурою і спортом, в той час як 
останній категорії інваліди (за загальним захворюванням) − більше 
показані заняття ЛФК. 

Сучасний спорт осіб з обмеженими спроможностями має три 
основні напрями розвитку: 

- масовий (рекреаційний) спорт, головною метою якого є 
цілеспрямоване використання засобів і методів спорту для 
укріплення здоров’я, покращення самопочуття, раціонального 
проведення дозвілля, а також соціальної, психічної та соматичної 
компенсації наслідків інвалідності; 

- спорт вищих досягнень (Паралімпійські, Дефлімпійські  ігри, 
Ігри Спеціальних Олімпіад), що спрямований на досягнення 
найвищого спортивного результату; 

-  професійний  спорт,  що скерований на комерційні  заробітки 
спортсменів-інвалідів, за рахунок високого рівня спортивної 
підготовленості (становлення даного напряму тільки  починає 
відбуватися) [83, 82]. 

Рекреаційний спорт  інвалідів  при  медичному  забезпеченні  та  
доцільній побудові тренувального процесу є дуже корисним для 
зміцнення здоров’я та відновлення порушених функцій, що 
відповідає його головній меті. 

Навпаки, спорт вищих досягнень і професійний спорт 
передбачають великі фізичні та емоційні навантаження, які 
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потенційно можуть значно погіршати стан здоров’я даної категорії 
спортсменів, виснажити функціональні резерви їх організму, 
зменшити можливості компенсації порушень й вад та інколи навіть 
активізувати перебіг хвороби, що призвела до інвалідизації. 

З часом ця проблема стає все гострішою, бо сучасний етап 
розвитку спорту характеризується суттєвим поширенням географії 
країн, які приймають участь в міжнародних змаганнях інвалідів, що 
підвищує конкуренцію та сприяє збільшенню тренувальних і 
змагальних навантажень. В зв’язку з цим, однією з першочергових 
проблем спортивної медицини  є  розвиток  медичного контролю та 
медичного забезпечення спорту інвалідів та паралімпійського руху.  

Не тільки спорт, але і заняття фізичною культурою з інвалідами 
вимагають суттєвих змін (корекції та пристосування – адаптації) 
завдань, принципів, методів та засобів базової дисципліни з 
врахуванням особливостей даного контингенту. Все це обґрунтувало 
необхідність виникнення і розвитку відносно нової інтегративної 
галузі освіти, науки і культури – адаптивної фізичної культури [106, 
107]. 

Адаптивна фізична культура - це  вид фізичної культури 
людини з відхиленнями у стані здоров’я, включаючи інваліда, та 
суспільства. Це діяльність і її результати у створенні готовності 
людини до життя; оптимізації її стану і розвитку [34, 39]. 

В даному напряму головною проблемою стає використання 
засобів і методів адаптивної фізичної культури для корекції дефектів і 
порушень, запобігання ускладнень, вторинних відхилень, 
профілактики супутніх захворювань, комплексної реабілітації та 
інтеграції чи реінтеграції в суспільство. 

Виходячи з потреб осіб з обмеженими можливостями було 
виділено такі види адаптивної фізичної культури (Шапкова Л.В., 2003, 
Євсєєв С.П., 2005, Бєгідова Т.П., 2007; Москаленко Н.В. зі співавт., 
2014;): 
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● Адаптивне фізичне виховання (освіта) - вид адаптивної 
фізичної культури, що задовольняє потреби людини зі стійкими 
відхиленнями у стані здоров’я у її підготовці до життя, у побутовій і 
трудовій діяльності, у формуванні позитивного ставлення до 
адаптивної фізичної культури. 

● Адаптивний спорт — вид адаптивної фізичної культури, що 
задовольняє потреби особистості інваліда у самоактуалізації, 
реалізації і зіставленні власних здібностей зі здібностями інших 
людей; потреби у комунікативній діяльності і соціалізації. 

● Адаптивна рухова рекреація — вид адаптивної фізичної 
культури, що задовольняє потреби людини з відхиленнями у стані 
здоров’я (включаючи інваліда) у відпочинку, розвагах, цікавому 
дозвіллі, зміні виду діяльності. 

● Адаптивна фізична реабілітація - вид адаптивної фізичної 
культури, що задовольняє потреби людини з відхиленнями у стані 
здоров’я (включаючи інваліда) у лікуванні, відновленні у нього 
тимчасово втрачених функцій, окрім тих, що стали причиною 
інвалідності. 

● Креативні (художньо-музичні) тілесно-орієнтовані практики 
адаптивної фізичної культури — вид адаптивної фізичної культури, 
який задовольняє потреби людини з відхиленнями у стані здоров’я 
(включаючи інваліда) у творчому саморозвитку, самовираженні 
власної сутності за допомогою руху, танцю, музики, образу, інших 
засобів мистецтва. 

● Екстремальні види рухової активності — в адаптивній 
фізичній культурі задовольняють потреби осіб з відхиленнями стану 
здоров’я у підвищеному напруженні, потреби випробувати себе у 
незвичайних, екстремальних умовах, небезпечних для здоров’я і 
навіть для життя. 

У найбільш узагальненому вигляді завдання в адаптивній 
фізичній культурі можна розділити на дві групи [108, 34, 39].  
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Перша група завдань витікає з особливостей осіб з 
відхиленнями в стані здоров’я і інвалідів, які займаються фізичними 
вправами. Це коректувальні, компенсаторні і профілактичні завдання. 

Друга група – освітні, виховні і оздоровчо-розвивальні завдання, 
тобто найбільш традиційні для фізичної культури.  

При організації занять фізичними вправами з інвалідіами 
необхідно застосовувати два методичних підходи. Перший підхід 
визначає організаційні моменти заняття або спортивного тренування 
виходячи із особливостей складу контингенту, який займається. При 
заняттях з інвалідами можуть бути використані наступні організаційні 
методи: 

   -  індивідуальний; 
   -  груповий; 
   -  індивідуально-груповий; 
   -  самостійних занять. 
Другий підхід визначається групою спортивно-педагогічних 

методів: 
- суворо регламентованої вправи; 
- ігровий; 
- змагальний. 
   Засоби фізичної культури, що використовуються при заняттях з 

інвалідами доцільно систематизувати таким чином: 
 - за переважним проявом рухових якостей; 
 - за характером рухової діяльності; 
 - за видовою ознакою. 
   За переважним проявом рухових якостей виділяють фізичні 

вправи:  
-  силового характеру;  
-  швидкісного характеру; 
-  швидкісно-силового характеру; 
-  для розвитку загальної і спеціальної витривалості;  
-  для розвитку гнучкості; 
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-  для розвитку спритності. 
   За характером рухової діяльності фізичні вправи 

розрізняють на:  
- циклічні;  
- ациклічні;  
- змішані, що включають фізичні вправи циклічного і ациклічні   
   характеру. 

            За видовою ознакою виділяють: 
- гімнастичні вправи;  
- плавання;  
- спортивні та рухливі ігри;  
- туризм і екскурсії;  
- елементи важкої атлетики та атлетичної гімнастики; 
- елементи легкої атлетики;  
- елементи лижного спорту; 
- елементи веслувального спорту;  
- елементи велоспорту;  
- вправи та ігри на інвалідних візках та ін. 
 
Основними формами фізичної культури інвалідів є: 
- самостійні заняття фізичними вправами (ранкова гігієнічна 

гімнастика, прогулянки, ближній туризм, корекційні заняття; 
- організаційні, групові і секційні заняття фізичною культурою і 

спортом (ЛФК і корекційні заняття в лікувально-санаторних установах 
і реабілітаційних центрах, заняття доступними видами спорту в групах 
і секціях суспільних фізкультурних організацій, виробнича гімнастика 
для осіб, зайнятих у сфері матеріального виробництва і служби побуту 
та ін.); 

- спорт інвалідів (тренування, організація і проведення змагань з 
різних видів спорту). 

Все вищенаведене переконливо свідчить , що адаптивна фізична 
культура і спорт інвалідів мають суттєві відмінності від фізичної 



 270 

культури і спорту здорових людей, в зв’язку з цим, виникає 
необхідність вивчення їх особливостей та подальшого розвитку 
медичного забезпечення занять фізичними вправами осіб з 
обмеженими розумовими чи фізичними можливостями. 

 
11.2. Особливості лікарського контролю та лікарсько-

педегогічних спостережень в адаптивній фізичній культурі та 
інваспорті 

    
Людина з обмеженими можливостями в процесі занять 

фізичними вправами потребує ЛК і ЛПС ще більшою мірою, ніж 
здорова, що необхідно враховувати в адаптивній фізичній культурі та 
в інваспорті [106,107,82,96,39]. Виходячи із цього, медичний контроль 
за даним контингентом вирішує такі завдання: 

- вивчення психоемоційної сфери інваліда з метою створення 
адекватних умов для найскорішого його виходу з негативного 
психологічного стану і формування мотивації до активної діяльності, 
занять фізкультурою і спортом; 

- визначення потреб у фізичній і соціальній реабілітації (з 
врахуванням характеру дефекту й супутніх захворювань,   ступеня 
функціональних порушень, можливості їхньої компенсації, 
необхідності в оперативному, реконструктивному, консервативному 
лікуванні, протезуванні, а також тривалість перебування на 
інвалідності); 

- оцінка  ступеня  рухових  порушень і фізичної адаптації та 
компенсації головних рухових функцій (сидіння, стояння, ходьба, 
маніпуляційної діяльності рук); 

- виявлення протипоказань до занять фізичною культурою та 
спортом; 

- вибір засобів фізичного виховання і видів спорту з урахуванням 
індивідуальних порушень та протипоказань; 
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- виявлення обмежуючих факторів, які перешкоджають чи 
обмежують вибір засобів фізичного виховання і спорту або 
інтенсивність тренувальних занять. Наприклад, за наявності 
ушкоджень  шкіри (трофічні виразки, пролежні), келоїдних рубців, 
контрактур, деформацій опорно-рухового апарату, порушень функцій 
органів таза з’ясовують функціональні можливості та уточнюють 
особливості навчальних і тренувальних занять; 

- визначення обсягу й інтенсивності тренувального процесу; 
- вибір спеціальних заходів, які необхідно проводити до і після 

тренувань;  
- оцінка ступеня дії оздоровчих або спортивних тренувань на 

організм (незначний, помірний, значний, надмірний); 
- встановлення класу спортсмена при заняттях спортом. 
Разом з головними завданнями, які характеризують ступінь 

компенсації інваліда, вирішуються допоміжні: оцінка побутової 
залежності, рівень соціальної адаптації та ін.  

 
11.2.1. Лікарський контроль та лікарсько-педегогічні    

спостереженя в адаптивній фізичній культурі 
 
Розвиток адаптивної фізичної культури вимагає розвитку 

відповідного напряму спортивної медицини. Початок занять осіб з 
обмеженими можливостями обов’язково санкціонується лікарем. 
При цьому враховується міра і рівень дефекту, час, що пройшов з 
моменту травми, тренованість, фізичне і психоемоційне самопочуття 
та функціональні спроможності організму людини з особливими 
потребами [24,96].  

При раціональній взаємодії лікаря з тренером (викладачем) 
ефективність роботи кожного з них значно підвищується. Лікарсько-
педагогічний контроль дозволяє визначити стан організму на момент 
дослідження (поточний стан), врахувати попередній стан (генез) і 
прогнозувати можливі стани в майбутньому (прогноз). При цьому, 
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лікарсько-педагогічний контроль вирішує такі загальні завдання [106, 
34, 39]: 

- організація навчально-тренувального процесу; 
- визначення стану здоров’я і функціонального стану організму; 
- оцінка динаміки стану здоров’я під впливом фізичних 

навантажень; 
- оцінка і вибір найбільш ефективних засобів і методів  

проведення навчально-тренувального процесу, а також для 
покращення відновлення після фізичних навантажень; 

- оцінка гігієнічних умов  проведення  занять  (температура 
повітря, вологість, освітлення, вентиляція і т.п.); 

- відповідність спортивного інвентаря (розміри, маса, стан), 
одягу і взуття темі занять і погодним умовам; 

- планування  і  контроль  забезпечення  безпеки  занять  
адаптивною фізичною культурою.  

В адаптивній фізичній культурі ще більше уваги ніж при роботі 
зі здоровими людьми повинно приділятися безпеці навчально-
тренувального процесу. У кожному окремому випадку (при дефекті 
тієї чи іншої сенсорної системи, порушенні тієї або іншої функції) існує 
специфічний ризик травматизму. 

В комплексі організаційно-методичних заходів, спрямованих на 
профілактику травматизму, одне з провідних місць належить 
контролю за якістю спортивного інвентарю. При тренуванні різних 
категорій осіб з обмеженими можливостями слід враховувати, що 
кожна нозологічна форма потребує специфічного оснащення та 
інвентаря. Наприклад, при ураженнях спинного мозку з метою 
фіксації частин тіла, використовуються пояси, полотняні стрічки, 
лямки, манжети, корсети. При дитячому церебральному паралічу 
застосовуються сучасні пристосування, які полегшують пересування 
(антигравітаційні костюми та ін.). При тренуванні слабкочуючих більш 
активно використовують наочні ознаки: прапорці, кеглі та ін. 
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Для слабозорих користуються м’ячами трохи більшої маси, 
максимально круглими і рівними. При цьому колір інвентарю 
повинен контрастувати із загальним освітленням і навколишнім 
середовищем; ще краще, коли його озвучено (до м’яча кладуть 
дзвіночки або бубенці) [105,106,39]. 

 Методичні помилки, що часто призводять до травматизму: 
- порушення принципу регулярності, поступовості й 

послідовності при розвитку рухового вміння (навику); 
- форсування навантажень; 
- перевантаження; 
- невміння забезпечити під час і після занять умови для 

відновлення функціонального стану організму, 
- перевтома і, як наслідок, порушення координації, погіршення 

уваги та захисних реакцій, втрата спритності. 
Сучасний лікарсько-педагогічний контроль містить фізіологічний 

контроль рухових якостей: тестування фізичними навантаженнями з 
метою визначення рівня сили і структури силових можливостей рухів 
у різних суглобах, співвідношення сили і швидкості в діапазоні 
кутових швидкостей рухів, силової витривалості в ізотонічному й 
ізодинамічному режимах; вимірювання енергетичного потенціалу — 
меж аеробної й анаеробної роботоздатності. 

   За результатами лікарсько-педагогічного контролю 
визначається загальне навантаження на організм тих, хто тренується і 
будується «фізіологічна крива» навантаження заняття. Характер 
фізіологічної кривої залежить від періоду занять, функціонального 
стану й індивідуальної реакції організму на фізичне навантаження, 
адекватності навантаження стану організму, інтенсивності та 
раціональності розподілу навантаження протягом заняття. 

В адаптивній фізичній культурі важливо дотримуватися 
етапного, поточного й оперативного контролю[106, 96, 39]. 

Завдання етапного контролю — оцінка рівня розвитку 
функціональних можливостей систем і органів, які забезпечують 
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рухову активність. Проводиться відповідно до етапів навчально-
тренувального процесу. Містить медичне обстеження: огляд 
фахівцями, функціональні проби, лабораторні аналізи й 
інструментальні дослідження. За етапами оцінюється динаміка 
фізіологічних процесів, функціональних якостей, регуляція 
фізіологічних функцій. Етапний контроль проводиться лікарями. 

Завдання  поточного  контролю -  визначення  відповідності  
режиму навантажень фізіологічним можливостям організму через 
оцінку загальної напруженості його  функціонального  стану  ;  оцінка  
відповідності тренувального ефекту поточних навантажень тим, що 
планувалися; визначення адаптаційного потенціалу організму на 
момент дослідження: оцінка змін резервних можливостей основних 
функціональних систем. 

Критеріями є скарги на самопочуття, зміни показників частоти 
серцевих скорочень,  артеріального тиску, функціональних проб і 
результатів лабораторних й інструментальних досліджень. До проявів 
перевантаження відносять: біль або відчуття дискомфорту в ділянці 
грудей, живота, шиї, в щелепах або в руках; відчуття нудоти або появу 
незвичної задишки при чи після виконання фізичних вправ; 
порушення ритму серцевої діяльності; збереження високої частоти 
пульсу після навантаження (більше 5 хв відпочинку); втрату свідомості 
під час тренування. 

Завдання оперативного контролю — оцінка дії кожного заняття 
на організм;  визначення  спрямованості  й  напруженості  
навантажень;  оцінка ступеня досягнень конкретної мети кожного 
заняття; здійснення оперативної корекції тренувального ефекту 
окремих вправ і заняття в цілому. 

 
В оперативному контролі визначають:                            
● під час навантажень — температуру тіла, ЧСС і частоту 

дихання, їхнє співвідношення, легеневу вентиляцію; 
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● після навантажень — характеристики, що відображають 
стомлення; зміни ЕКГ, ЖЄЛ, сили дихальних м’язів; параметрів, які 
характеризують енергозабезпечення навантаження (рівень лактату, 
кислотно-лужну рівновагу крові); метаболічні показники, що 
характеризують навантаження (вміст лактату, сечовини, фосфору, 
креатин фосфату, креатину, вільних жирних кислот, кетонових тіл, 
глюкози та ін.). 

Успішність й ефективність навчально-тренувального процесу 
значною мірою залежить від правильної оцінки психомоторних 
можливостей, попередньо набутого рухового досвіду, розуміння 
мотивацій до навчання і життєвих інтересів кожного учня з 
особливими потребами. Оцінка цих параметрів проводиться за 
стандартними тестами, які є достатньо об’єктивними та надають 
реальне уявлення про стан здоров’я [39].  

Мета тестування - виявити сильні й слабкі якості кожної особи з 
особливими потребами для вибору відповідних до її стану засобів 
фізичної культури. За допомогою тестування оцінюють головні 
фізіологічні компоненти роботоздатності, динаміку змін основних 
функцій організму під впливом тренувань. Від правильно 
проведеного діагностування значною мірою залежить результат 
фізичної й соціальної реабілітації, а також результати занять 
адаптивною фізичною культурою та спортом. 

До медичної діагностики входить: виявлення скарг на стан 
здоров’я, опитування, огляд, пальпація, перкусія й аускультація, 
вимірювання температури тіла, антропометрія та додаткові 
параклінічні методи дослідження, які дозволяють визначити стан 
шкірного покрову і слизових оболонок, лімфатичних вузлів, серцево-
судинної, респіраторної, нервової, ендокринної та сечовивідної 
систем, органів травлення, а також визначення рівня статевого 
розвитку людини. Крім того, досліджують функції органів чуття й 
рухові функції, проводять функціональні проби та необхідні 
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лабораторні аналізі. Мотиваційні пріоритети з’ясовуються на підставі 
результатів опитування або анкетування. 

Визначення фізичного розвитку даного контингенту дітей 
проводиться за загальноприйнятою методикою: вимірювання росту, 
маси тіла, окружності грудної клітки (у деяких випадках - окружності 
голови), для підлітків - ступінь статевого розвитку; отримані 
результати порівнюють з табличними віковими нормами. 

При оцінці психофізіологічного і фізичного розвитку, виділяють 3 
групи на основі сигмальних відхилень від середньої арифметичної 
величини: середній розвиток від М -1σ до М + 1σ; вище середнього - 
більше ніж М + 1σ; нижче середнього — менше ніж М - 1σ. 

Оцінюючи стан опорно-рухового апарату важливо з’ясувати, на 
якому етапі розвитку рухової сфери відбулася затримка. Для цього 
визначають: 

- ступінь вертикальності тіла у просторі (чи може піднімати й 
утримувати голову з положення лежачи на животі і на спині, 
самостійно сидіти, вставати і стояти з допомогою і без неї); 

- сталість (здатність до опору руками в положенні лежачи на 
животі, сидячи, до регулювання загальний центр маси тіла в 
положенні стоячи); 

- рівновагу, в тому числі статичну (здібність балансувати, 
відновлювати рівновагу і т.п.) та динамічну (пройти нарисованою на 
підлозі лінією, з руками на поясі, або витягнутими в сторони чи 
вперед, або за головою); 

-  спосіб переміщення  у  просторі та  його  якісні  характеристики 
(здатність самостійно пересуватися, перевертатися із живота на 
спину, зі спини на живіт,  повзати  лежачи  або  по-пластунськи,  
пересуватися за допомогою інвалідного візка, ходити на милицях, 
спираючись на милиці або одну милицю, ходить самостійно; в 
останньому випадку вивчається хода − відмічають  розхитування, 
нерівномірність  кроків, асиметричність рухів усього тіла) ; 
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- стан суглобів, обсяг рухів, їх гнучкість, наявність тугорухливості, 
контрактур, анкілозів (спочатку визначають обсяг активних і пасивних 
рухів у неушкоджених суглобах кінцівок і сегментах хребта, а потім у 
вражених);  

- м’язовий тонус, його симетричність; 
- точність диференціювання рухів (взяти будь-яку річ, а потім 

покласти її на місце, при цьому відмічають невідповідність рухів меті 
завдання); 

- діадохокінез − здатність швидко, симетрично і рівномірно 
здійснювати протилежні рухи кінцівок (витягнутими руками з 
розставленими пальцями виконують у швидкому темпі протилежні - 
супінаційні і пронаційні рухи; при патології порушується 
симетричність рухів, вони стають незграбними, розгонистими ); 

- здатність маніпуляції дрібними речами. 
Для дослідження координації рухів з існуючих тестів (проба 

Ромберга, пальцево-носова проба, п’ятково-колінна проба та ін.) 
обирають відповідні віку дитини з особливими потребами, тобто які 
легко виконає її здоровий одноліток.  

М’язова сила досліджується за методикою мануального 
м’язового тестування (ММТ), яка незважаючи на існування сучасних 
електродіагностичних та тензодинамометричних методів не втратила 
свого значення. ММТ залишається найбільш інформативним 
методом, тому що будь-який прилад може оцінити лише сумарну 
величину сили, проте рука дослідника здатна визначити тип 
скорочення (концентричне, ексцентричне, ізометричне) та 
послідовність включення в роботу м’язів, установити співдружні 
реакції та інші особливості функціонування м’язів.  
           Головною метою методики є отримання відомості про                                                                       
функціональну здатність окремого м’яза або м’язової групи розвивати 
силу, яка адекватна опору, що чинить дослідник, і про участь м’язів у 
русі. При тестуванні для кожного м’яза або м’язової групи 
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використовують специфічний тестовий рух і тестову позицію, 
тобто визначене вихідне положення, з якого він починається.      

 Оцінка м’язової сили за ММТ проводиться згідно 6 ступеням. 
Однак при дослідженні слід враховувати, що і в нормі в різних людей 
кількісна характеристика сили м’язів може суттєво відрізнятися, тому 
що вона певною мірою залежить від статі, віку, розмірів тіла та 
тренованості. 

М’язи, для яких гравітація є основним критерієм тестування 
оцінюються наступним чином: 

- ступінь 5, нормальний, normal (N): визначає силу відповідного 
здорового м’яза; який може здійснити повний обсяг руху, протидіючи 
гравітації та максимальному мануальному опору;                             

- ступінь 4, сприятливий, good (G): м’яз у змозі здійснити 
повний обсяг руху, протидіючи гравітації та опору , але при цьому 
показує приблизно 75% сили нормального м’яза;                           

- ступінь 3, задовільний, fair (F): м’яз у змозі здійснити повний 
обсяг руху, протидіючи гравітації (додатковий опір не застосовується), 
при цьому показує приблизно 50% сили нормального м’яза;              

- ступінь 2, слабкий, poor (P) : м’яз у змозі здійснити повний 
обсяг руху, але при усуненні гравітації; не може подолати силу 
тяжіння  частини тіла, що тестується, та відповідає приблизно 25-30% 
сили нормального м’яза;   

- ступінь 1, сліди руху, trace (T): при намаганні зробити рух 
спостерігається скорочення м’яза, яке можна бачити та відчувати при 
пальпації, проте м’язу недостає сили, щоб здійснити хоч якийсь рух 
сегментом тіла, що тестується, тобто відповідає приблизно 5-10% 
сили нормального м’яза;                                      

- ступінь 0, nula (N): при спробі зробити рух м’яз не 
скорочується зовсім, тобто рух неможна ні побачити, ні відчути 
пальпаторно. 

Ступені 5,4 та 3 є функціональними. При дослідженні м’язів, для 
яких гравітація не є вирішальним фактором в оцінці м’язової сили, 
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ступені 5 та 4 характеризуються кількістю мануального опору, що 
здійснює лікар. Ступінь 3 відображує виконання руху в повному 
обсязі, а ступінь 2 – у неповному. Для мускулатури обличча, особливо 
в ділянках де немає суглобів і відповідно відсутній обсяг руху, 
критерієм оцінки є специфічна міміка м’яза, що тестується, що 
утруднює об’єктивну оцінку. В зв’язку з цим, було запропоновано 
спрощену схему оцінки: нормальна, задовільна, сліди та нульова.    
   

11.2.2. Лікарський контроль та лікарсько-педегогічні    
спостереження в спорті інвалідів 

 
Із зростанням популярності спорту інвалідів та поширенням 

паралімпійського руху зростає не тільки значення спортивної 
медицини в цілому, але і лікарсько-педагогічного контролю – як 
однієї з важливіших її складових в забезпеченні спорту осіб з 
обмеженими можливостями, оскільки виникає необхідність більш 
глибокого вивчення: 

- впливів фізичних навантажень на організм людини, що має 
патологічні зміни, пов’язані з хворобою, травмою або дефектом 
розвитку; 

- наявності та можливостей збільшення функціональних резервів 
основних систем життєзабезпечення; 

- особливостей побудови тренувального процесу різних 
категорій інвалідів в різних видах спорту, що дозволяють підвищити 
спортивний результат не зпричинивши шкоди стану здоров’я 
інваліда; 

- характеру відновних процесів після тренувальних і змагальних 
навантажень у інвалідів різних категорій; 

- особливостей допінг контролю і т. ін.  
Такі завдання потребують організації медичного забезпечення 

інваспорту та лікарсько-педагогічного контролю за даним 
контингентом спортсменів на достатньо високому рівні, що дозволяє 
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враховувати всі особливості тренувань визначеної категорії інвалідів, 
в тому числі високі фізичні і психоемоційні навантаження, з якими 
обов’язково пов’язані заняття спортом. При ігноруванні цих питань 
розвиток інваспорту був би недоцільним, оскільки неконтрольовані 
тренування осіб, які мають серйозні патологічні зміни в організмі, що 
пов’язані із захворюваннями, травмами, вадами чи дефектами 
розвитку, могли б завдати непоправної шкоди стану здоров’я інваліда 
і навіть привести до передчасної смерті [34,94].  

Однак слід враховувати, що медичний контроль за особами з 
обмеженими фізичними чи розумовими можливостями, які 
займаються фізичною культурою або спортом, має значні відмінності. 
Для них дозування фізичних навантажень  потрібно здійснювати 
таким чином, щоб не спровокувати прогресування інвалідизуючої 
патології або  погіршення загального стану організму. Саме тому, ЛК і 
ЛПС за цим контингентом населення повинні бути особливо 
ретельними. 

При лікарсько-педагогічних спостереженнях необхідно 
пам’ятати, що у інваліда, що переніс травму (або захворювання), 
регуляторні механізми знаходяться в стані постійної напруги, 
забезпечуючи адекватне функціонування процесів життєдіяльності 
організму і компенсацію наявного дефекту або порушення. У зв’язку з 
цим, підвищення фізичних навантажень має бути дуже плавним і 
розтягнутим в часі. Вид спорту, об'єм фізичних навантажень 
підбирають відповідно діагнозу, фізичним можливостям, статі, 
бажанню інваліда, але лише після ретельного клініко-
функціонального обстеження всіх функціональних систем організму. 

 В основі збереження здоров’я спортсмена лежить підвищення 
адаптації організму до різних видів фізичних навантажень. Однак слід 
враховувати особливість контингенту спортсменів-інвалідів, яка 
міститься в тому, що в них надзвичайно активно використовуються 
механізми, котрі забезпечують компенсацію втрачених функцій. 
Останнє неминучо призводить до перенапруження системи адаптації. 
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Організм як функціональна система набуває крайнього ступеня 
нестабільності, знижується поріг сталості до фізичних навантажень, 
виникає дискоординація. Все це негативно відбивається як на стані 
здоров’я інваліда, так і на спортивному результаті [80]. 

Механізм адаптації до фізичних навантажень щільно пов’язаний 
з мобілізацією схованих (резервних) можливостей різних систем. 
Функціональний резерв органа чи системи може бути кількісно 
охарактеризований різницею між максимальним показником 
м’язової діяльності, який може бути досягнено, та рівнем функцій в 
умовах фізіологічного спокою. Чим більше функціональні резерви 
організму, тим більше можливостей досягнення високого 
спортивного результату і тим менше небезпеки негативного впливу 
на здоров’я спортсмена. 

Розумне вживання фізичних навантажень при заняттях спортом 
не тільки виявляє резервні можливості організму, але й сприяє їх 
зростанню [95]. В зв’язку з цим, дуже важливо оцінювати наявність у 
спортсменів-інвалідів резервів основних функціональних систем, які 
забезпечують спортивну діяльність, та застосовувати всілякі засоби 
щодо їх збільшення. Особливо це стосується резервних можливостей 
серцево-судинної та респіраторної систем, бо дані системи є 
лімітуючими в переважної більшості видів спорту. 

Адаптація до фізичних навантажень не може здійснюватись без 
участі ендокринної системи. Відомо, що при короткочасних фізичних 
навантаженнях секреція гормонів посилюється, стимулюючи процеси 
енергоутворювання і роботоздатність, а при довгочасних − 
знижується. Фізичні та емоційні навантаження, які постійно 
супроводжують спортивну діяльність, є значним стимулом для 
гіпоталамусу і підвищують інтенсивність виділення всіх гормонів 
передньої долі гіпофізу. Однак висока фізична роботоздатність і 
бажаний спортивний результат визначаються лише узгодженою 
роботою всіх ендокринних залоз - так званим «гормональним 
ансамблем». 
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Дослідження системи гіпофіз - надниркові залози - гонади у 
спортсменів-інвалідів з захворюваннями нервової системи в період 
активного тренувального процесу напередодні міжнародних змагань 
виявило підвищення рівня периферійних полових гормонів, на фоні 
порушення кореляційних зв’язків  між центральними і 
периферійними ланками гормональної регуляції. Така 
нейроендокринна дисрегуляція може відбивати як недостатність 
адаптаційних процесів у цієї категорії спортсменів, так і 
незбалансованість високих фізичних навантажень [26, 58]. Все це 
свідчить про необхідність особливо пильного підбору адекватного 
фізичного навантаження спортсменам з органічними ураженнями 
центральної та периферійної нервової системи, бо в умовах високого 
емоційного напруження великі фізичні навантаження можуть 
призвести до зриву адаптаційних процесів та значному погіршенню 
стану здоров’я. 

Функціональний стан серцево-судинної системи потребує 
особливої уваги у будь-якої категорії спортсменів-інвалідів. 
Дослідження стану кровоносної системи у футболістів-паралімпійців  
з  ДЦП виявило в більшості випадків відхилення від норми чи 
патологічні зміни, які маскуються ще достатньою  функціональною 
спроможністю апарату кровообігу та високою тренованістю 
спортсменів. Так, спостерігалися ознаки гіпертрофії та дилатації лівого 
чи правого шлуночків серця, порушення процесів реполяризації 
міокарда, ознаки субендокардіального пошкодження міокарду, 
ішемії та ін., що вказували на можливість розвитку хронічного 
перенапруження серця внаслідок надмірного фізичного 
навантаження [58]. 

Дослідження функціонального стану організму паралімпійців 
(слабозорих та з ампутацією однієї чи обох верхніх кінцівок), які 
займались біатлоном, гірськолижним спортом  та  лижними  гонками 
(з використанням психологічного тестування, проб Мартіне-
Кушелевського, Лєтунова, велоергометрії з поступовим підвищенням  
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навантаження і паралельним визначенням динаміки вмісту молочної 
кислоти в крові) показало, що у всіх обстежених спортсменів період 
відновлення був більше за норму. Окрім того, було виявлено 
гіпертонічну реакцію системи кровообігу на навантаження, низький  
рівень функціонального стану організму та значне напруження 
систем, які підтримують гомеостаз.  Підвищення рівня тривожності 
(реактивної і  особистісної) дозволяло стверджувати, що паралімпійці 
високої кваліфікації майже постійно знаходяться  в  стані  хронічного  
перевантаження  і  як  наслідок цього - хронічного стомлення [80]. 

Результати досліджень багатьох науковців підтверджують 
наявність  значної напруги функціональних систем у спортсменів-
інвалідів, а також вказують на несприятливий вплив систематичних 
значних фізичних навантажень на організм осіб з обмеженими 
можливостями. 

Разом з цим, в системі соціальної та медичної реабілітації 
інвалідів молодого і середнього віку (особливо з порушеннями 
функцій ОРА та захворюваннями нервової системи, які до них 
призводять) безумовно, велике значення мають заняття фізичною 
культурою та спортом. Також відомо, що при раціональній побудові 
тренувального процесу навіть великі фізичні навантаження, що  
притаманні  спорту  вищих  досягнень,  можуть  бути корисними для 
організму спортсменів-інвалідів. 

Запобігти негативного впливу великих спортивних навантажень 
на стан здоров’я інвалідів можливо лише при ретельному 
лікарському контролі та відповідному медичному забезпеченні 
тренувань й змагань, індивідуалізації тренувального процесу, з 
урахуванням усіх особливостей патологічних змін організму інваліда, 
стану функціональних резервів основних систем, психоемоційного 
статусу та фізичної підготовленості. 

При організації медичного забезпечення спортсмена-інваліда 
необхідно враховувати, що йому, окрім загальноприйнятих, 
необхідно проводити ряд додаткових обстежень за профілем 
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основного захворювання, а також протягом підготовчого та 
змагального періодів він потребує більшої медичної (в тому числі 
фармакологічної) підтримки, ніж здоровий спортсмен. Слід також 
звернути увагу на якість візків, протезів, ортезів та інших 
ортопедичних пристосувань, якими користуються спортсмени з 
порушенням опорно-рухового апарату. 

При порушеннях опорно-рухового апарату необхідно детально 
досліджувати рухові функції. При цьому певне значення має 
дослідження пропріорецепції – одного з провідних чинників в 
організації рухового акту. Окрім загальноприйнятих в 
нейротравматології методів клінічного, фізіологічного і 
нейропсихологічного обстеження інвалідів, доцільне використання 
додаткових прийомів і спеціальних завдань (методика оцінки рухових 
можливостей за 5-бальною шкалою, визначення амплітуди рухів в 
суглобах за допомогою гоніометрії, оцінка сили м’язів за 
результатами динамометрії, координаторні проби та визначення 
координації рухів за допомогою координамометрів різних типів, 
оцінка точності відтворення м’язового зусилля динамометром 
Розенблата). 

Окрім того, оцінка фізичних даних досліджуваного відбувається 
шляхом визначення обсягу пасивних і довільних рухів, а також таких 
функцій, як сидіння, стояння, ходьба, захоплювання, утримання й 
пересування речі рукою. Також можуть бути інформативними 
результати тестування професійно-побутових видів діяльності 
інваліда, у якому досліджують: здатність стояти на ногах протягом 
визначеного часу, ходьбу рівною поверхнею уперед і назад, підйом і 
спуск сходинками, натискування на педалі. Важливо з’ясувати рухові 
можливості, що пов’язані з харчуванням, з одяганням, здатністю 
користуватися візком (пересування з ліжка на візок, пересування з 
візка на ліжко, пересування з візка на сидіння, перехід із сидіння на 
візок, перехід з візка у ванну, перехід з ванни до візка, управління 
гальмами візка, підйом підставки для сходинок візка, опускання 
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підставки для сходинок візка, пересування візком: уперед, назад, 
повороти, підйом нахилом, спуск нахилом, зачинення й відчинення 
дверей та вікон, перехід з візка до автомобіля, перехід з автомобіля у 
візок); а також можливості рухової діяльності, пов’язаної з 
транспортом (перехід вулиці, користування власним автомобілем, 
користування громадським транспортом, здібність пересуватися 
автомобілем, вихід з автомобіля, управління автомобілем, 
користування іншими видами власного транспорту). Обстеження 
завершується сумарною оцінкою рухових можливостей інваліда 
відносно побутових дій, самообслуговування, пересування та т. ін. 

Від викладача (тренера) вимагається знання особливостей 
патології тренованого, методик тренувань і засобів відновлення. 

Наявність тяжкого дефекту чи захворювання часто не дозволяє 
спортсменам-інвалідам правильно виконувати ту або іншу вправу, 
внаслідок чого можуть вироблятися технічно невірні рухи, які при 
багатократному виконанні призводять до виникнення додаткових 
вторинних захворювань опорно-рухового апарату (періартрити, 
періостити, міозити та ін.). Спортсмени-інваліди швидше 
втомлюються із-за порушення координації рухів і виконання вправ в 
неприродній біомеханіці, що викликає порушення м’язового 
кровотоку (особливо мікроциркуляції), гіпертонус м’язів чи , навпаки, 
різке зниження тонусу через передчасну втому. У них відбуваються 
значні біохімічні зміни в тканинах (гіпоксія, порушення метаболізму) 
та крові, які ще більшою мірою пригнічують функцію руху, тобто їх 
моторика страждає більше ніж у здорових людей і, в зв’язку з цим, у 
них частіше спостерігаються спортивні травми та вторинні 
захворювання.    

Тестування спортсменів-інвалідів також має ряд особливостей 
Серцево-судинна система в інваліда менш рухлива, чим у здорової 
людини, тому тести мають бути простими і однаковими для всіх 
інвалідів, що займаються конкретним видом спорту. Нижче наведено 
тести, запропоновані для проведення досліджень функціонального 
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стану організму спортсменів з обмежиними фізичними 
можливостями ( за В.И. Дубровським, 2006).  
        

Тести для волейболістів-ампутантів 
1. П. п. – лежачи на спині. Протягом 1 хв максимальну кількість 

разів лягти-сісти. Пульс підраховується до і після проби. 
Визначається час відновлення. 

2. П. п. – сидячи на підлозі. На кистях рук зробити кут і як можна 
довше його утримувати. 

3. П. п. – спиною до гімнастичної стінки. Підтягнувшись на руках, 
зробити кут і як можна довше його утримувати. 

4. Біг на тредмілі (у протезі) 3 хв. До і після бігу – оцінка роботи 
серцево-судинної системи. 

5. Велоергометричне навантаження – 5 хв. Теж. 
6. Проплисти в басейні 3 відрізки дистанції по 50 м з інтервалом в 

3 хв. Фіксується час запливу і відновлення ЧСС. 
7. Імітація плавання на тренажері протягом 1 хв. По 20-секундним 

відрізкам фіксують кількість гребків і ЧСС. 
 

Тести для футболістів 
1. Вправи з м’ячем на координацію. Покласти на підлогу в одну 

лінію 3 м'ячі і виконувати стрибки на двох ногах через м’ячі з 
поворотом (на час). 

2. Ведення м’яча 5 – 10 хв з подальшим ударом по ньому з 
попаданням в ціль (ворота або щит). 

3. Проба Ромберга на час. 
4. Тепінг-тест. 
5. Вимір скроневого тиску до і після тренування. Визначити час 

його відновлення. 
6. Біг на тредмілі 3 хв. Оцінка реакції серцево-судинної системи до 

навантаження і після протягом 3-5 хв. 
7. Велоергометричне навантаження – 5 хв. Теж. 
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8. Проба Штанге і Генча до тренування і після його закінчення. 
 

Тестування при парапарезі нижніх кінцівок 
   1.   На ручному велоергометрі протягом 2 хв в максимальному темпі 

обертати педалі. До та після навантаження визначити ЧСС і час 
відновлення. 

2. На тренажері Мартенса-Хюттеля або тренажері «Біокинетік» 
виконувати гребкові рухи протягом 1 хв. Кожні 20 с робиться 
підрахунок гребків і ЧСС. Після тесту підраховуються пульс і час 
його відновлення. 

 
Тестування незрячих 

1. Біг 3 хв на тредмілі. До та після навантаження визначаються ЧСС і 
час її відновлення. 

2. Велоергометричне навантаження протягом 5 хв. До та після – 
підрахунок ЧСС і визначення часу відновлення. 

3. Для плавців –  тестування  на  тренажері Мартенса-Хюттеля 
протягом   1 хв. Кожні 20 с фіксується число гребків. До та після 
підраховують пульс і визначають час його відновлення. 
 Таким чином, спорт інвалідів та адаптивна фізична культура 

вимагають ретельного лікарського контролю та лікарсько-
педагогічних спостережень , які мають суттєві відмінності від таких 
при тренуваннях здорового контингенту, та проводяться з метою 
збереження здоров’я осіб з обмеженими можливостями, запобігання 
загостренню основного захворювання, виникненню ускладнень, 
вторинних захворювань і травм, а також для визначення шляхів 
інтеграції даного контингенту населення в суспільство за допомогою 
засобів фізичної культури і спорту. 
 
Контрольні питання до розділу 11  

1. Значення лікарсько-педагогічного контролю і спортивної 
медицини в забезпеченості інваспорту. 
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2. Цілі занять спортом для інвалідів. 
3. Методичні підходи при організації занять у фізичному вихованні 

інвалідів. 
4. Організаційні методи при заняттях фізичною культурою і 

спортом інвалідів. 
5. Спортивно-педагогічні методи у фізичному вихованні інвалідів. 
6. Систематизація засобів фізичного виховання інвалідів. 
7. Основні форми фізичної культури інвалідів. 
8. Корекційні заняття в інваспорті: активні і пасивні, загальні і 

спеціальні. 
9. Особливості тренувань спортсменів-інвалідів. 
10.Тести для волейболістів-ампутантів, футболістів, тестування       
       при   парапарезі нижніх кінцівок і незрячих.  
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Закінчення 
 

          Фізичне виховання та спортивне тренування, в першу чергу, 
спрямовані на підвищення фізичних можливостей людини, тому їх 
слід розглядати як два напрями єдиного процесу, ефективність якого 
значною мірою залежить від адекватності (відповідності) фізичних 
навантажень функціональним можливостям і індивідуальним 
особливостям тих, хто займається. Тільки при адекватному 
навантаженні можливо досягти позитивного впливу на розвиток 
організму, оздоровчого ефекту тренувань, та значного росту 
спортивних результатів. 
          Викладач фізичного  виховання та тренер повинні  завжди 
пом’ятати, що нераціональна організація та неправильна методика 
проведення занять (тренувань)  може призвести до негативних змін в 
стані здоров’я тих, хто займається фізичними вправами. В зв’язку з 
цим, сучасному фахівцю в даній галузі необхідно не тільки мати 
глибокі знання з відповідних медико-біологічних дисциплін, але і 
володіти найбільш поширеними методиками функціонального 
тестування та вміти інтерпретувати результати основних клінічних і 
функціональних методів дослідження організму людини. Підвищення 
вимог до медико-біологічних аспектів підготовки таких  фахівців 
обумовило потребу в виділенні нової дисципліни «Методи клінічних і 
функціональних досліджень в фізичній культурі та спорті», яка  
виросла з надр фізіології, клінічної і спортивної медицини та стала 
науковою основою різних областей медичної і спортивної практики. 

 При обстеженні спортсменів лікар, як правило, має перед 
собою практично здорових осіб, що не пред'являють ніяких скарг. У 
його завдання входить виявлення можливих, іноді зовсім незначних 
відхилень в стані здоров'я, оскільки за наявності їх фізичне 
навантаження може спровокувати небажані зміни в організмі, 
сприяючі розвитку перетренованості і перенапруження. Такі 
відхилення можуть погіршувати роботоздатність і негативно впливати 
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на спортивне довголіття. Головною особливістю лікарського 
обстеження спортсмена є комплексний підхід, спрямований на 
вивчення цілісної діяльності організму, що обумовлює його адаптацію 
до фізичної напруги. Комплексність при цьому досягається 
одночасним використанням різних методів дослідження, які 
доповнюють один одного, повніше розкриваючи функціональні 
можливості організму спортсмена. 

З розвитком інваспорту та адаптивної фізичної культури, коли 
тренери та викладачі працюють з контингентом осіб, які  мають 
суттєві патологічні зміни в організмі  чи навіть вади, особливого 
значення набуває застосування сучасних методів для дослідження 
стану основних функціональних систем, а також для вивчення в 
динаміці впливу тренувань на  організм. 
          Розглядання отриманої в результаті дослідження медичної 
інформації у взаємозв'язку з педагогічними і психологічними 
показниками, допомагає тренеру та педагогові більш об'єктивно 
судити про фізичний стан осіб, які тренуються, та обґрунтовано 
коректувати навчально-тренувальний процес, тим самим підвищуючи 
його ефективність.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
      
АТ артеріальний тиск 
АТсист   систолічний артеріальний тиск  
АТдіаст діастолічний артеріальний тиск  
ВІ егетативний індекс 
ВНС вегетативна нервова система 
ВООЗ Всесвітня організація охорони здоров'я 
ВСР вариабельність серцевого ритму 
ДО дихальний об'єм  
ДЮСШ дитячо-юнацька спортивна школа  
ЕЕГ електроенцефалографія 
ЕКГ електрокардіографія  
ЕМГ електроміограма 
ЕНМГ электронейроміографія 
ЖЄЛ життєва ємкість легенів 
ЖЄЛвд  життєва ємкість легенів на вдиху 
ЖЄЛвид  життєва ємкість легенів на видиху 
ЗЄЛ загальна ємкість легенів 
ЗОЛ залишковий об'єм легенів 
ІР індекс Руф'є 
ІСДМ індекс сили дихальної мускулатури 
КІГ кардіоінтервалографія  
ККД коефіцієнт корисної дії 
ЛК лікарський контроль    
ЛПК лікарсько-педагогічний контроль  
ЛПС лікарсько-педагогічні спостереження  
ЛФК лікувальна фізична культура  
МВЛ максимальна вентиляція легенів  
МК медичний контроль  
ММТ методика мануального м’язового тестування 
МОШвд  максимальна об'ємна швидкість вдиху 
МОШвид  максимальна об'ємна швидкість видиху         
МРТ магнітно-резонансна томографія   
МСК максимальне споживання кисню   
НМСК належне максимальне споживання кисню        
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НТЗ навчально-тренувальне заняття 
ОФВ1 об'єм форсованого видиху за першу секунду 
ПКГ полікардіографія 
ПМО  поглиблене медичне обстеження 
РОвд   резервний об'єм вдиху 

РОвид резервний об'єм видиху 
РВГ реовазографія  
РГ реографія 
РЕГ реовазоенцефалографія 
РІ реографічний індекс 
РФС рівень фізичного стану 
СМГ сфігмографія сонної артерії  
ТPS    тренд  пульсу  
ТАТs  тренд систолічного артеріального тиску 
УЗД  ультразвукове дослідження 
ФКГ фонокардіографія 
ФР фізичний розвиток 
ФЖЄЛ  форсована життєва ємкість легенів 
ХОД хвилинний об'єм дихання 
ХОК  хвилинний об'єм крові   
ХМ ЕКГ        Холтерівський моніторинг електрокардіограми  
ЦНС центральна нервова система 
ЧД частота дихання 
ЧСС частота серцевих скорочень 
ШВСМ школа вищої спортивної майстерності 
ШОЕ швидкість осідання еритроцитів 
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