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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

ВООЗ  – (Word Health Organization) Всесвітня Організація Охорони Здоров’я  

ВСР – варіабельність серцевого ритму 
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ЦНС – центральна нервова система 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Зниження рівня рухової активності, і як наслідок, 

не тільки погіршення показників фізичного розвитку людини та процесів 

адаптації організму до фізичних навантажень різної спрямованості, але й 

прояву різного роду патологічних станів внаслідок неадекватності 

навантажень функціональним можливостям організму – викликає 

занепокоєння не тільки серед фахівців з фізичної культури та спорту, але і 

серед науковців в галузі біології та медицини [49, 68, 125, 145, 293, 348, 367, 

387].  

У сучасній літературі широко представлено результати досліджень, які 

свідчать про досить поглиблене вивчення проблеми процесів адаптації 

організму людини до фізичних навантажень. Однак значна кількість робіт 

присвячена вивченню механізмів адаптація в професійному спорті, особливо 

в циклічних його видах (плавання, легка атлетика). При цьому, незважаючи 

на світову популяризацію занять силовим фітнесом, що обґрунтовано 

можливістю всім без винятку верствам населення використовувати цей вид 

рухової активності для фізичного розвитку та оздоровлення їх організму в 

цілому, наукові дослідження щодо вивчення особливостей адаптаційно-

компенсаторних реакцій в таких умовах м'язової діяльності, а найголовніше 

для розробки найбільш безпечних та ефективних режимів роботи – 

практично відсутні [13, 39, 110, 263, 327, 385, 389]. Однак, подібна проблема 

спостерігається не тільки в силовому фітнесі, а також у професійній 

діяльності людини, що має державне значення. Зокрема, це стосується 

недостатньо представлених наукових досліджень, пов'язаних з розробкою 

абсолютно нових систем комплексного контролю та управління 

навантаженнями в процесі спеціальної фізичної підготовки 

військовослужбовців, співробітників МВС, МНС та інших силових структур. 
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У зв'язку з абсолютно новими вимогами, котрі ставляться до сучасної 

системи підготовки в професійному спорті та фізичному вихованні молоді, 

головною метою яких є за найменший проміжок часу досягти максимальних 

адаптаційних змін – призводить до того, що суттєво підвищується 

ймовірність фізичної перевтоми і навіть розвитку патологічних станів, 

внаслідок неадекватності навантажень функціональним можливостям їх 

організму. Недостатньо вивчені особливості адаптаційно-компенсаторних 

реакцій організму людини в умовах силових навантажень різної 

спрямованості, а також механізм пошуку ефективних і безпечних шляхів 

оптимізації тренувального процесу з урахуванням рівня її фізичного розвитку 

[40, 47, 93, 97, 242, 271]. 

Відповідно, значні фізичні навантаження, особливо при їх тривалій дії, 

спричиняють помітні морфофункціональні зрушення в організмі людини. 

Найчастіше подібні ситуації виникають на початкових етапах навантажень, 

які проводяться за умов невідповідності можливостей організму рівням 

пропонованих тренувальних програм. Запобігання розвитку цих явищ 

передбачає системне вивчення адаптаційно-компенсаторних реакцій 

організму на силові навантаження, які виникають в умовах тривалої рухової 

активності різної спрямованості. 

Виходячи з вищевикладеного можна стверджувати, що однією з 

основних проблем сучасної системи фізичної підготовки силової 

спрямованості є відсутність ефективних методів кількісної оцінки величини 

навантаження, вирішення якої дозволить диференційовано залежно від умов 

м’язової діяльності та рівня тренованості людини, розробити найбільш 

оптимальні та безпечні режими тренувальної роботи, з метою досягнення 

високого рівня адаптаційних змін організму. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація є фрагментом планових наукових робіт «Варіативність показників 

тренувальної роботи з атлетизму та їх вплив на динаміку функціонального 

стану організму студентів» (№ держ. реєстр. 0109U004355; 2009–2012 рр.) та 
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«Захисно-пристосувальні і компенсаторні реакції організму людини в процесі 

силових навантажень у силових видах спорту» (№ держ. реєстр. 

0112U005261; 2012–2015 рр.). Дисертант є керівником цих комплексних тем. 

Мета досліджень – встановити безпечні режими навантажень у 

силовому фітнесі для розробки комплексної системи оптимізації 

адаптаційно-компенсаторних реакцій організму людини в умовах м’язової 

діяльності різної спрямованості. 

Для досягнення мети було поставлено такі завдання:   

1. Розробити інтегральний метод оцінки величини силового 

навантаження залежно від умов м’язової діяльності та рівня тренованості 

людини.  

2. Визначити безпечні режими фізичних навантажень в умовах м’язової 

діяльності різної спрямованості. 

3. Встановити оптимальні періоди тривалості адаптаційних змін в 

організмі людини в процесі занять силовим фітнесом. 

4. Вивчити особливості змін концентрації кортизолу, тестостерону та 

активності лактатдегідрогенази в сироватці крові тренованих та 

нетренованих осіб в умовах різних режимів силового навантаження. 

5. Визначити характер змін показників варіабельності серцевого ритму 

у досліджуваного контингенту в процесі силових навантажень різного обсягу 

та інтенсивності. 

6. Виявити особливості динаміки розвитку м’язової сили та 

морфометричних показників складу тіла в умовах силових навантажень 

різної спрямованості. 

7. Розробити інформативний метод визначення оптимального рівня 

навантаження для військовослужбовців залежно від специфіки підрозділів і 

особливостей процесу підготовки. 

8. Сформулювати концепцію системи адаптаційно-компенсаторних 

реакцій організму людини в умовах м’язової діяльності силової 

спрямованості. 
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 Об’єкт дослідження: адаптаційно-компенсаторні реакції організму 

людини в процесі занять силовим фітнесом.  

Предмет дослідження: система адаптаційно-компенсаторних реакцій 

організму людини в умовах силових навантажень різної спрямованості. 

Методи дослідження. Морфофункціональні (антропометрія, 

біоімпедансометрія, визначення параметрів максимальної м’язової сили), 

фізіологічні (аналіз варіабельності серцевого ритму), біохімічні (концентрації 

тестостерону, кортизолу та активності ЛДГ у сироватці крові), інтегральний 

метод кількісної оцінки величини навантаження в силовому фітнесі та 

інформативний метод визначення оптимального рівня навантаження для 

військовослужбовців залежно від специфіки підрозділів і особливостей 

процесу підготовки, статистичні (параметричні та непараметричні). 

Наукова новизна одержаних результатів. Результати виконаного 

дослідження в сукупності розкривають один із шляхів вирішення важливої 

науково-прикладної проблеми з обґрунтування стратегії оцінки та 

застосування адекватних фізіологічних рівнів фізичних навантажень у 

силовому фітнесі. Розроблено методи  ефективного, функціонально 

узгодженого контролю за станом організму в умовах напруженої м’язової 

діяльності. Для цього запропоновано оригінальну концепцію раціонального 

використання взаємозв’язків нейро-гуморальних реакцій при гострих та 

тривалих режимах м’язового напруження. На її основі обґрунтовано 

концептуальні засади реалізації адаптаційно-компенсаторних реакцій 

організму при тренуваннях у силових видах спорту та визначено напрямки 

подальшого розвитку тренувального процесу.  

За матеріалами наукових досліджень уперше 

  розроблено універсальну методику кількісної оцінки зовнішнього 

фізичного навантаження на організм з відповідним обліком м’язової 

діяльності різного обсягу та інтенсивності; 
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  проведено систематизацію фізичних навантажень та їх компонентів 

залежно від інтенсивності м’язового напруження та завдань і 

спрямованості тренувального процесу в силовому фітнесі;  

  в системі реалізації адаптаційно-компенсаторних реакцій встановлені 

загальні закономірності змін показників м’язової сили, об’ємів м’язової 

маси тіла, напрямків ендокринних реакцій;  

  встановлено довготривалі тенденції змін показників концентрації 

тестостерону і кортизолу в сироватці крові при гострих та циклічних 

навантаженнях у контингенті з різним рівнем адаптації до напруженої 

м’язової діяльності;  

  встановлено кількісні та якісні параметри критичних меж фізичного 

навантаження при тренуваннях контингенту з різним рівнем 

адаптаційних реакцій, що дало змогу створити автоматизовані 

програми індивідуального розрахунку навантажень при тренуваннях з 

оздоровчою метою; 

  розроблено та успішно застосовано для недопущення розвитку 

патологічних станів метод комплексної оперативної оцінки стану 

організму в умовах напруженої м’язової діяльності з використанням 

біохімічних та морфофункціональних показників; 

  запропоновано методику оптимізації рівнів м’язових навантажень при 

заняттях силовим фітнесом та фізичній підготовці спеціальних 

підрозділів ЗСУ, МВС, яка ґрунтується на варіаційному підборі 

компонентів тренувального процесу. 

Елементом новизни також є нові методологічні аспекти роботи, 

базовані на розробленому структурному комплексі досліджень, адекватному 

складності різнорівневих факторів впливу на організм за умов різних 

характеристик, тривалості і завдань ініціації м’язового напруження та 

фізіологічних принципів структурно-функціональної організації їх 

формування і прояву.  

Отримали подальшого розвитку: 
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– теоретичні засади концепції саморегуляції адаптаційно-

компенсаторних механізмів організму при різних обсягах і термінах 

м’язового напруження та  рівнем інтенсивності; 

– методичні підходи до вивчення закономірностей ендокринних реакцій 

організму та їх ролі у реалізації потенціалу адаптаційно-

компенсаторних можливостей контингенту з різним рівнем 

тренованості; 

– питання виникнення, функціонування та утримання взаємозв’язків 

між складовими елементами нейро-гуморальних механізмів 

адаптаційної системи організму за різних умов фізичної активності. 

– підходи до оперативного і тривалого контролю за станом організму в 

процесі м’язового напруження, в т. ч. при заняттях атлетизмом з 

оздоровчою метою; 

– методи прямої біохімічної діагностики і контролю стану організму 

при  м’язовому напруженні;  

– розширено уявлення про єдиний, фізіологічно універсальний принцип 

структурно-функціональної організації адаптаційно-компенсаторних 

реакцій організму, який реалізує свій потенціал за будь-яких умов 

стресорного подразнення, в т. ч. при напруженій м’язовій діяльності. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що зміст 

результатів комплексних досліджень, аналітичні узагальнення та висновки 

мають не тільки важливе наукове, але і суто прикладне значення, в першу 

чергу, для спортивної фізіології та медицини. Отримані дані дозволяють 

практично реалізувати комплекс профілактичних заходів щодо недопущення 

травматизму, збереження здоров'я і довголіття людини та одночасно 

сприяють підвищенню ефективності тренувального процесу як у силовому 

фітнесі, так і під час спеціалізованої фізичної підготовки 

військовослужбовців. 

Практично всі дослідження, виконані на різних контингентах і при 

різних рівнях фізичного навантаження, мали на меті отримання відповіді на 
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питання, актуальні для кожної людини, яка займається руховою активністю 

та силовим фітнесом. Відповідно, узагальненні висновки, представлені в 

методичних та практичних розробках, створені на основі результатів 

дисертаційної роботи, можуть бути використані студентами медичних та 

біологічних спеціальностей при освоєнні курсів нормальної на патологічної 

фізіології та  фахівцями в галузі спортивної медицини. Розроблений і 

апробований нами метод оптимізації тренувального процесу за рахунок 

варіативності компонентів навантажень успішно апробований і 

рекомендований для підвищення результативності та позитивного впливу на 

роботу функціональних систем організму людини, про що свідчать акти 

впровадження.  

Результати дисертації впроваджено в навчальний процес кафедри 

біології людини та імунології Херсонського державного університету, 

кафедри фізіології Української медичної стоматологічної академії, кафедри 

олімпійського та професійного спорту Чорноморського державного 

університету ім. Петра Могили, кафедри фізичної реабілітації Луцького 

інституту розвитку людини університет «Україна», відділу оперативного 

управління головного управління ДФС м. Київ. 

Особистий внесок здобувача.  Мету і задачі дослідження визначені 

дисертантом. Матеріали проведених досліджень, наведені в дисертаційній 

роботі, є особистим внеском автора в розв’язання проблеми, що вивчається. 

Дисертант самостійно розробив і обґрунтував план досліджень та їх 

методичне забезпечення, провів патентно-інформаційний пошук, 

проаналізував літературу з теми дисертації, визначив мету, завдання роботи, 

виконав експериментальні дослідження, статистично опрацював, 

проаналізував та узагальнив одержані цифрові результати, сформулював 

основні положення і висновки, написав всі розділи дисертації. Обговорення 

результатів досліджень та формулювання висновків здійснено за участю 

наукового консультанта. 
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Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні наукові 

положення дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на: II 

Міжнародній конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання і 

спорту» (Харків, 2006); VII Міжнародній науково-практичній конференції 

«Адаптаційні можливості дітей та молоді» (Одеса, 2008); XV Міжнародній 

науково-практичній конференції «Спортивна медицина, лікувальна фізична 

культура та валеологія» (Одеса, 2010); VI Международной научной 

конференции «Психофизиологические и висцеральные функции в норме и 

патологии» (Киев, 2012); VI Симпозіумі «Особливості формування та 

становлення психофізіологічних функцій людини в онтогенезі» (Черкаси, 2012); 

VII Международной научно-практической конференции «Теоретические и 

практические аспекты развития современной науки» (Москва, Россия, 2013); 

V Международной научно-практической конференции «Высокие технологии, 

фундаментальные и прикладные исследования в физиологии и медицине» 

(Санкт-Петербург, Россия, 2013); III Международной научно-практической 

конференции «Медицина: актуальные вопросы и тенденции развития» 

(Краснодар, Россия, 2013); V Международной научно-практической 

конференции «Современная наука: тенденции развития» (Краснодар, Россия, 

2013); II Международной научно-практической конференции «21 век: 

фундаментальная наука и технологии» (Москва, Россия, 2013); I 

Международном форуме «Экстремальная медицина и биология. 

Инвестиционные проекты России» (Санкт-Петербург, Россия, 2013); VI 

Международной научно-практической конференции «Современная наука: 

тенденции развития» (Краснодар, Россия, 2014);  Международной научно-

практической конференции «Молодая спортивная наука Беларуси» (Минск, 

Белоруссия, 2014), V Всеукраїнській науковій конференції «Індивідуальні 

психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність» (Черкаси, 

2014); VIII Международной научно-практической конференции 

«Современная наука: тенденции развития» (Краснодар, Россия, 2014); IV 

Международной научно-практической конференции «Проблемы качества 
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физкультурно-оздоровительной и здоровьесберегающей деятельности 

образовательных учреждений» (Екатеринбург, Россия, 2014); VI 

Международной научно-практической конференции «Актуальные аспекты 

современной науки» (Липецк, Россия, 2014), XII Международной научно-

практической конференции «Современные концепции научных 

исследований» (Москва, Россия, 2015).  

За матеріалами дисертації опубліковано 69 наукових праць [137, 159, 

187–248, 286–290] (з них 57 одноосібно): 53 статті (з них 25 – у фахових 

наукових виданнях [198, 199, 204, 205, 214–218, 231–234, 241–247, 286–290], 

серед яких 16 в науково-метричних базах; 28 – у інших наукових виданнях 

[187–197, 200-202, 219–230, ]) та 14 тез доповідей у матеріалах вітчизняних і 

міжнародних наукових конференцій [206–213, 235–240]. Отримано 1 патент 

України на корисну модель [137] і 1 свідоцтво про реєстрацію авторського 

права [159]. 

Структура та обсяг дисертації. Роботу викладено на 327 сторінках та 

ілюстровано 51 рисунком і 17 таблицями. Дисертація складається зі вступу, 

огляду літератури, опису методів досліджень, 5 розділів власних досліджень, 

обговорення результатів, висновків, списку використаних джерел із 450 

найменування (258 – кирилицею і 192 – латиною).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

РОЗДІЛ 1 

ПРОЦЕСИ АДАПТАЦІЇ В УМОВАХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ 

РІЗНОГО ХАРАКТЕРУ, ТРИВАЛОСТІ ТА ВЕЛИЧИНИ 

 

 

1.1. Сучасні уявлення про адаптацію, її значення та механізми 

розвитку 

 

 

У сучасному науковому розумінні здоров'я – це гармонійний тілесний і 

психічний розвиток, нормальне функціонування органів і систем, висока 

працездатність, відсутність захворювань, стійкість до несприятливих дій і 

достатня здатність адаптуватися до різних навантажень та умов зовнішнього 

середовища. Тому пристосувальні (або адаптаційні) можливості організму 

можуть розглядатися як міра здоров'я [1, 29, 266, 312, 330]. Вчення про 

здоров'я, як певний рівень адаптаційних можливостей організму 

(адаптаційний потенціал) включає поняття гомеостазу, який треба розглядати 

як результат діяльності численних функціональних систем та цільову 

функцію багаторівневого ієрархічного управління в організмі. Тому 

адаптаційний потенціал розглядається як інтеграційна динамічна 

характеристика, що є основою здоров'я людини [171, 261, 371, 386]. 

Адаптація, як одна з фундаментальних властивостей організму, є 

результатом, а також засобом вирішенням внутрішніх та зовнішніх протиріч 

життя, вона існує і формується на межі життя та смерті, здоров’я та хвороби, 

за рахунок їх зіткнення та взаємопереходу [121, 185, 250, 387]. Відомо, що 

організм людини є динамічною системою, яка безперервно пристосовується 

до умов довкілля шляхом зміни рівня функціонування окремих систем і 

відповідної напруги регуляторних механізмів. Водночас адаптація до нових 

умов досягається перебудовою функціональних систем організму в рамках 

певного фізіологічного коридору, якщо резервні можливості організму 
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недостатні для вирішення цих завдань, відбувається порушення 

адаптаційного механізму [167, 312, 390]. Перенапруга систем регуляції може 

призвести до зриву адаптації з неадекватними змінами рівня функціонування 

основних систем організму та прояву патологічних синдромів [19, 153, 163]. 

1.1.1. Основні механізми адаптаційно-компенсаторних реакцій. 

Останнім часом усе більше науково-практичне визнання отримує уявлення 

про адаптацію як системний, стадійно триваючий процес, який розвивається 

під час пристосування організму до факторів надзвичайної сили, тривалості 

або незвичайного характеру (стресових) [5, 97, 330]. Так, більшістю 

дослідників признається, що адаптаційний процес являє собою загальну 

реакцію організму на дію, надзвичайного для нього фактора зовнішнього чи 

внутрішнього середовища, яка характеризується стадійними специфічними 

та неспецифічними змінами життєдіяльності та забезпечує підвищення 

резистентності організму до діючого на нього фактора. 

Однак необхідно також констатувати, що при оптимальній реалізації 

процесу адаптації формується, відсутня раніше, висока стійкість організму до 

фактора, який викликає цей процес, а часто і до подразника іншого характеру 

(феномен перехресної адаптації). Звідси випливає, якщо діючий 

надзвичайний (стресовий) фактор характеризується високою (руйнівною) 

інтенсивністю чи тривалістю, то розвиток процесу адаптації може 

поєднуватися з порушеннями життєдіяльності [30, 53, 266].  

Процес адаптації можна представити як взаємодію регуляторних 

(ЦНС–ВНС, ендокринна й імунна системи) і регульованих систем [173, 403]. 

Узгоджувальною ланкою між регулюючими і регульованими системами є 

серцево-судинна – універсальний індикатор адаптаційних реакцій цілісного 

організму. Чим меншою напругою регуляторних систем досягається певний 

рівень функціонування регульованої системи, тим більше резервів адаптації 

[49, 120]. Регулюючі системи включають автономні і центральні механізми. 

Так, при дії подразника певної інтенсивності спочатку включається 

автономна (ВНС), а при недостатньому ефекті – центральна нервова система, 
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які забезпечують також компенсацію недостатніх функціональних резервів 

однієї системи функціональними резервами іншої системи. Таким чином, 

оцінка стану адаптації має бути комплексною [153]. 

У масі пристосувальних (адаптаційних) реакцій прийнято виділяти так 

звані компенсаторні реакції, що виникають в організмі внаслідок будь-яких 

(сумісних із життям) його ушкоджень. Проблема компенсаторних 

пристосувань завжди була тією проблемою фізіології і медицини, в якій було 

видно кінцеві результати компенсації, але ніколи під ці результати не було 

підведено яка-небудь теоретичну основу [2, 17, 25, 392].  

Виділення компенсаторних реакцій достатньою мірою умовне, 

оскільки в їх основі зосереджені ті ж механізми, що і в основі нормальних 

пристосованих (адаптаційних) реакцій організму. Очевидно, що саме тому 

частіше зустрічається словосполучення «компенсаторно-пристосовні» 

реакції, що саме вказує на те, що компенсація знижених або втрачених 

функцій відбувається за тими ж законами і механізмами, що і «нормальне» 

пристосування до змін середовища [184, 251, 408]. 

У розвитку більшості адаптаційних реакцій безперечно 

прослідковується два етапи: початковий етап – «термінова», але недосконала 

адаптація і подальший етап – досконала довготривала адаптація. Початковий 

етап адаптаційної реакції виникає безпосередньо після початку дії 

подразника і, отже, може реалізуватися лише на основі готових, раніше 

сформованих фізіологічних механізмів [3, 5]. Найважливіша риса цього етапу 

адаптації полягає в тому, що діяльність організму протікає на межі його 

фізіологічних можливостей, при майже повній мобілізації функціонального 

резерву і далеко не повною мірою забезпечує необхідний адаптаційний ефект 

(приклад, при максимальних енерговитратах – рухова реакція не може бути 

ні досить швидкою, ні досить тривалою). Цей етап адаптації здійснюється за 

допомогою готових, уже наявних механізмів і проявляється відомим у 

фізіології вищої нервової діяльності періодом «генералізованих рухових 

реакцій». При цьому необхідний адаптаційний ефект, що диктується 
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потребами організму в самозбереженні, може залишитися нездійсненим [29, 

120, 386]. 

Водночас довготривалий етап адаптації виникає поступово, в 

результаті тривалої або повторної дії на організм чинників довкілля. Він 

характеризується тим, що в результаті поступового кількісного накопичення 

відповідних змін організм набуває нової якості та з неадаптованого 

перетворюється на адаптований.   

Отже, для переходу «термінової» адаптації в гарантовану, 

«довготривалу» в середині виниклої функціональної системи повинен 

реалізуватися певний важливий процес, що забезпечує фіксацію побудованих 

адаптаційних систем та збільшення їх потужності залежно від умов 

середовища [29, 44, 289].  

Більшість дослідників [49, 121, 251, 361] довели, що таким процесом є 

активація синтезу нуклеїнових кислот і білків, що виникає в клітинах, 

відповідальних за адаптацію систем, які забезпечують формування там 

системного структурного «сліду». Збільшення функції органів і систем 

призводить до активації синтезу нуклеїнових кислот і білків у клітинах, що 

утворюють ці органи і системи. Оскільки у відповідь на вимогу тієї, що 

оточує середовища зростає функція відповідальних за адаптацію домінуючих 

систем, то саме в них розвивається активація синтезу нуклеїнових кислот і 

білків. Активація призводить до формування структурних змін, які 

збільшують потужність систем відповідальних за адаптацію, що і складає 

основу переходу від термінової до довготривалої. 

Послідовність явищ при процесі формування довготривалої адаптації 

полягає в тому, що збільшення фізіологічної функції клітин систем, 

відповідальних за адаптацію викликає, в якості першої зміни, збільшення 

швидкості транскрипції РНК на структурних генах ДНК у ядрах цих клітин 

[29, 40]. Зростання кількості інформаційної РНК призводить до збільшення, 

програмованих цією РНК, рибосом і полісом, на яких інтенсивно протікає 

синтез клітинних білків. У результаті маса структур збільшується і 
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відбувається збільшення функціональних можливостей клітини, що 

становлять основу «довготривалої» адаптації [3, 5]. 

Порушення гомеостазу, викликане чинником довкілля, або сигнал 

можливості такого порушення через вищі рівні регуляції активує системи, 

відповідальні за адаптацію. У результаті виникають два ланцюги явищ: 1) 

мобілізація функціональної системи, яка домінує в адаптації до цього 

конкретного фактору, наприклад, до фізичного навантаження, холоду, браку 

кисню; 2) абсолютно неспецифічна, що виникає під час будь-якого нового 

або сильного подразника, стандартна активація стрес-реалізуючої системи. 

Надалі в клітинах домінуючої функціональної системи, специфічно 

відповідальної за адаптацію, збільшена фізіологічна функція активує 

генетичний апарат, виникає активація синтезу нуклеїнових кислот і білків, 

що утворюють ключові структури клітин, лімітуючих функцію [17, 121, 260].  

У результаті вибіркового зростання цих ключових структур 

формується так званий системний структурний слід, який призводить до 

збільшення функціональної потужності системи, відповідальної за 

адаптацію, і створює можливість перетворення термінової, ненадійної 

адаптації в стійку – довготривалу. Формування системного структурного 

сліду та стійкої адаптації здійснюється при потенціальній участі стрес-

реакції, яка відіграє важливу роль саме на етапі переходу термінової 

адаптації в довготривалу. Істотно, що після того, як системний структурний 

слід повністю сформувався і став основою адаптації, наприклад до фізичного 

навантаження, до холоду або гіпоксії, стійка адаптація усуває порушення 

гомеостазу, і, як наслідок зникає стрес-реакція, що стала зайвою [47, 371]. 

Разом із цим необхідно виділити, що практично у всіх випадках 

термінова адаптація реалізується миттєво, але реакція організму протікає на 

межі, з втратою резервів, із низьким, короткочасним результатом, і 

супроводжується вираженою стрес-реакцією. При цьому, довготривала, 

стійка адаптація характеризується досконалішою економною реакцією 
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організму на цей чинник середовища, відсутністю вираженої стрес-реакції і 

можливістю нормальної життєдіяльності в умовах дії цього чинника [53, 59]. 

Особливе місце в процесі формування структурних змін у домінуючій 

системі, відповідальній за адаптацію, завжди відбувається при вирішальній 

участі нейрогуморальних механізмів цілого організму, передусім механізмів 

стрес-реакції, яку Г. Селье охарактеризував як загальний адаптаційний 

синдром [161]. Досить відома концепція про механізм індивідуальної 

адаптації організму до зовнішнього середовища [121] визначає стрес-реакцію 

як ланку цього механізму.  

Основними причинами адаптаційного синдрому можуть бути екзогенні 

фактори (значні коливання атмосферного тиску, температури, гравітаційні 

перевантаження, істотно підвищене або знижене фізичне навантаження, 

дефіцит або підвищений вміст кисню в повітрі, голодування, інтоксикація, 

інфекція) та ендогенні (недостатність фізіологічних систем, органів, дефіцит 

або надлишок гормонів, ферментів, цитокінів та ін.) Виникнення і розвиток 

адаптаційного синдрому залежить від реактивності організму та конкретних 

умов, під час яких патогенні фактори діють на організм (наприклад, висока 

вологість повітря та наявність вітру посилюють патогенну дію низької 

температури ) [40, 260]. 

У цілому, абсолютна більшість робіт [47, 53, 107, 291, 312] вказує на те, 

що адаптаційний синдром починає розвиватися на тлі орієнтовної реакції, 

активації неспецифічної, а також специфічної відповіді на причинний 

фактор. У подальшому формуються тимчасові зв’язки та функціональні 

системи, які забезпечують організму «відхід» від діючого надзвичайного 

агенту, або подолання патогенних його ефектів, або оптимальний рівень 

життєдіяльності, незважаючи на продовжуючий вплив його агента, тобто 

адаптацію. 

Суттєву роль у розвитку стадії термінової адаптації та гіперфункції 

органів відіграє процес збільшення вмісту в тканинах і клітинах різних 

місцевих «мобілізаторів» функцій (іонів кальцію, пептидів, нуклеотидів та 
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ін.) [40]. Одночасно істотно змінюється фізико-хімічний стан мембранного 

апарату клітин, а також  активність ряду тканинних ферментів. Особливе 

значення в модифікації клітинних мембран і активності ферментів відіграє, 

закономірна на цій стадії, активація фосфоліпаз, ліпаз та протеаз. Це 

полегшує реалізацію трансмембранних процесів (перенесення субстратів і 

продуктів метаболізму, іонів, рідини, кисню, вуглекислого газу та ін.), 

змінює чутливість і кількість рецепторних структур [47, 121, 312, 386]. 

Паралельно реєструються ознаки посиленого розпаду органічних сполук 

(білків, ліпідів, вуглеводів та їх комплексів), клітинних структур і мобілізації 

пластичних ресурсів організму. У зв'язку з цим у крові й інших біологічних 

рідинах значно зростає рівень амінокислот, глюкози, нуклеотидів. 

Біологічний сенс реакцій, що розвиваються на стадії термінової 

адаптації – адаптаційного синдрому, незважаючи на їх не специфічність, 

недосконалість, високу енергетичну та субстратну «вартість» полягає в 

створенні умов, для формування його стійкої підвищеної резистентності до 

дії екстремального чинника. 

Більшість дослідників довели, що на другій стадії адаптаційного 

синдрому (підвищеної стійкої резистентності) відбувається збільшення 

потужності та надійності функцій органів і фізіологічних систем, що 

забезпечують адаптацію до певного фактора [266, 289]. У таких домінуючих 

системах зростає кількість, або маса структурних елементів (тобто 

розвивається гіпертрофія та гіперплазія органів), залоз внутрішньої секреції, 

ефекторних тканин і органів. Вказані зміни є наслідком більш високої 

активації синтезу саме нуклеїнових кислот і білків (спостерігається 

системний структурний слід процесу адаптації). При цьому, усуваються 

ознаки стресової реакції, формується ефективне пристосування до 

надзвичайного фактору, що викликав процес адаптації. У результаті 

формується надійна, стійка адаптація організму до соціально біологічних 

умов середовища, які постійно змінюються. 



 22 

Важливо, що при повторному розвитку процесу адаптації можлива 

значна гіперфункція і надмірна (патологічна) гіпертрофія клітин домінуючих 

систем. Це може призвести до порушення їх пластичного забезпечення, і, як 

наслідок до пригнічення синтезу в них нуклеїнових кислот і білка, розладам 

оновлення структурних елементів клітин, загибелі клітин [153, 163]. 

Багатократний розвиток адаптаційного синдрому може призвести до 

зношування систем, що забезпечують специфічну адаптацію до даного, а 

нерідко і до інших чинників. Останнє спостерігається в літніх осіб або після 

перенесених важких хронічних хвороб, оскільки можливості систем 

енергетичного і пластичного забезпечення процесів синтезу і руйнування 

структур, репарації нуклеїнових кислот і білків за вказаних умов значно 

знижені. Це може сприяти виникненню станів, які поділяють як хвороби 

адаптації (точніше за її порушення), дезадаптації (наприклад, гіпертонічною 

або виразковою, ендокринопатій, невротичних станів, імунопатологічних 

реакцій та інше) [106, 171].  

1.1.2. Адаптація організму до фізичних навантажень. Різноманіття 

адаптивних чинників у середовищі існування та діяльності людини 

(температура, вологість, ступінь м’язової активності та інші), кожний з яких 

здатний по-різному впливати на морфофункціональні властивості організму 

залежно від конкретного стану останнього та якісно-кількісних 

характеристик самого чинника, ставить перед сучасними дослідниками 

завдання поглибленого вивчення закономірностей взаємодії організму із 

змінними параметрами середовища, меж адаптаційних можливостей 

організму [3, 5, 171, 328]. 

Особливе місце серед адаптогенних чинників середовища посідає 

фізична діяльність. Значення рухової активності для організму суттєво 

виявляється при її недостатності (гіпокінезії) та надмірності. Більшість 

наявних досліджень показали, що використання дози чинника, який виходить 

за межі норми, викликає цілий спектр серйозних зрушень в організмі. Так, у 

найранні терміни обмеження рухової активності (2–10 день гіподинамії) 
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спостерігається різке (до 30 %) зниження рівня працездатності. Одночасно 

простежуються виражені зміни в організмі: зниження систолічного та 

хвилинного обсягу крові, прискорення серцебиття, підвищення рівня  

споживання кисню в стані спокою, порушення обміну речовин та інше [251, 

303]. 

На сьогодні багатьма дослідниками [167, 173, 399, 408] не тільки 

показана необхідність фізичної діяльності для нормального функціонування 

організму, але й з’ясована принципова можливість покращення стану 

організму в цілому, так і його апаратів (кардіо-респіраторного, опорно-

рухового та інших) шляхом побудови ефективних програм рухової 

активності [163, 259, 293]. 

На підвищене фізичне навантаження організм відповідає комплексом 

реакцій, спрямованих на збереження гомеостазу. М'язова активність 

викликає формування домінуючої функціональної системи (залежно від 

характеру, об'єму та інтенсивності фізичного навантаження), яка забезпечує 

енергетику м'язової діяльності [180, 181, 378]. Одночасно з цим відбувається 

активація гіпоталамо-гіпофізарно-адренокортикальної та симпато-

адреналової системи, гормональної ланки управління процесом адаптації. Ця 

ланка посилює діяльність органів домінуючої функціональної системи 

(прискорюється дихання, частота серцевих скорочень, зростає хвилинний 

об'єм дихання і кровообігу та інше), мобілізує енергетичні і пластичні 

ресурси організму. Важливо, що організм вибірково направляє ресурси 

(глюкозу, амінокислоти, жирні кислоти, нуклеотиди), що звільнилися, в 

домінуючу систему – туди, де формується системний структурний слід [315, 

339, 342]. 

Формування системного структурного «сліду» забезпечує збільшення 

фізіологічних можливостей домінуючої системи зовсім не за рахунок 

глобального зростання маси її клітин, а, навпроти, за рахунок виборчого 

збільшення експресії певних генів і зростання саме тих клітинних структур, 

які лімітують функцію домінуючої системи. Так, при адаптації до фізичних 
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навантажень на витривалість у скелетних м'язах вибірково в 2 рази зростає 

число мітохондрій, активність цитохромоксидази та інших ферментів 

дихального ланцюга [3, 5, 357, 371]. 

Системний структурний слід утворюється при адаптації до 

найрізноманітніших чинників довкілля, однак архітектура цього сліду різна 

для кожного з цих факторів. Так, при адаптації до фізичних навантажень 

системний структурний слід має розгалужену архітектуру [121]. На рівні 

центральної регуляції він характеризується консолідацією цілого стереотипу 

тимчасових зв'язків, що забезпечують стійку реалізацію знову набутих 

навичок, а також прямою гіпертрофією рухових нейронів. 

На рівні гормональної регуляції – гіпертрофію кіркової та мозкової 

речовини надниркових залоз, на рівні серця – помірною гіпертрофією 

міокарду, зростанням АТФ-азної активності міозину, збільшенням числа 

коронарних капілярів та місткості коронарного русла. Нарешті, на рівні 

рухового апарату розвивається гіпертрофія скелетних м'язів і збільшення в 

них числа мітохондрій, останні зміни мають виняткове значення, оскільки в 

поєднанні зі збільшенням потужності систем кровообігу і зовнішнього 

дихання воно забезпечує збільшення аеробної потужності організму – 

зростання його здатності утилізувати кисень і здійснювати аеробний 

ресинтез АТФ, необхідний для інтенсивного функціонування апарату руху 

[40]. 

Водночас адаптація до надмірних фізичних навантажень або гіпоксії 

може порушити ефективність функціонування системи імунітету і понизити 

резистентність до простудних інфекцій, а адаптація до стресових ситуацій і 

деяких видів фізичного навантаження гальмує функцію статевих залоз. 

Такого роду явища негативної перехресної адаптації або «ціни» адаптації 

підвищують значущість правильного «дозування» чинників довкілля і 

управління адаптаційним процесом [5, 47]. 

Фізіологічне значення стрес-лімітуючих систем полягає в обмеженні 

стрес-реакції і відвертанні стресових ушкоджень [121]. Проте на етапі 
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термінової адаптації при досить вираженій дії стрес-чинника цього 

недостатньо.  

Стрес-реакція характеризується максимальною і неекономною 

гіперфункцією функціональної системи, відповідальної за адаптацію, 

втратою її резерву і стресорними ушкодженнями. На рівні 

кардіореспіраторної системи це відповідає неекономній мобілізації 

продуктивності за рахунок переважного зростання частоти серцевих 

скорочень. На рівні м'язової системи і поведінки – генералізованим 

включенням «зайвих» м'язів, недосконалою координацією, неадекватними за 

інтенсивністю, тривалістю і точністю, поведінковими реакціями [120, 266]. 

При цьому, нейрогуморальні перебудови в період термінової адаптації до 

фізичного навантаження забезпечують активацію синтезу нуклеїнових 

кислот і білків, що призводить до вибіркового зростання певних структур у 

клітинах органів функціональної системи адаптації – формування системного 

структурного «сліду» довготривалої адаптації.  

В результаті при фізичних навантаженнях, що постійно повторюються, 

відбувається збільшення потужності і економності діяльності функціональної 

системи адаптації. 

Деякі дослідники [29, 44, 289] вважають, що процеси адаптації апарату 

дихання в умовах фізичного навантаження не різко виражені. Ця обставина, 

на їх думку, пояснюється тим, що зовнішнє дихання в умовах фізичного 

навантаження не є чинником, який лімітує працездатність, а його 

функціональний резерв значно ширший можливостей інших ланок 

кисеньзабезпечувального апарату. Водночас високий ступінь адаптації, що 

викликаний тривалим впливом фізичних навантажень, характеризується 

також зниженням рівня споживання кисню, що пояснюється зниженням 

рівню аеробного метаболізму в спокої [53, 59]. 

Адаптогенний вплив режиму фізичної роботи не обмежується тільки 

підвищенням рівня фізичних якостей організму та оптимізацією функцій 

кисеньзабезпечувального апарату. Його вплив розповсюджується і на 
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функціональний стан регуляторних систем організму – ендокринної та 

нервової. Так, у період високого пристосування організму до фізичної роботи 

спостерігається зниження рівня екскреції катехоламінів [19, 120], а також 

зменшується вміст у плазмі крові та виведення з сечею окси-кортикостероїдів 

[20, 168, 169]. За даними A. Viru [438], систематичні навантаження середньої 

інтенсивності та тривалості здатні робити нормалізуючий вплив на функції 

щитоподібної та кори надниркових залоз. Виражену дію чинять фізичні 

навантаження і на різні ланки нервової системи, включаючи її центральні 

відділи, а також рівень розумової працездатності. 

Адаптація організму проявляється не лише в збільшенні 

функціональних можливостей його органів та систем, але і, головним чином, 

у вдосконаленні інтеграції рухових та вегетативних функцій [3, 5, 296]. Ця 

обставина дозволила дослідникам [17, 67, 93, 171] сформулювати тезу 

стосовно ефективності використання фізичної активності цілеспрямованої дії 

на організм із метою вдосконалення його якостей в умовах норми та 

патології. Проте практична реалізація цієї можливості утруднена через те, що 

застосовувані на сьогодні способи дозування фізичного навантаження не 

дозволяють прогнозувати результат впливу на організм, як під час разової дії, 

так і в межах рухових режимів та програм того чи іншого обсягу. 

Відомо, що різні за обсягом фізичні навантаження здатні викликати 

різноманітні зміни в організмі [140, 141, 335, 401]. Так, малі фізичні 

навантаження не володіють адаптогенним впливом [156, 168, 402]. За даних 

умов чинник зовнішнього середовища у вигляді сигналу (кількісна 

характеристика навантаження) близький до функціонального рівня структур 

організму, що піддаються дії, а тому є неефективним. 

В умовах активної рухової діяльності надмірні навантаження здатні 

чинити негативну, ушкоджуючу дію на організм і його системи. Так, 

передозування навантаження супроводжується різким прискоренням 

дихання, зниженням рівня споживання кисню, кисневого пульсу, 

вентиляційного еквіваленту [145, 394]. Вплив надмірних навантажень на 
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серце виражається в різкому прискоренні серцебиття, а також зниженні 

скорочувальної функції міокарду [167, 303, 331]. 

Подібні зрушення можна спостерігати як під час виконання разової 

надмірної фізичної роботи, так і в результаті її хронічного передозування. 

Якщо передозування чинника значне, то спостерігається не лише прояв 

компенсаторних реакцій, але й передпатологічні та патологічні зміни. 

Найчастіше вони виражені у вигляді синдрому перенапруги міокарду [106]. 

Отже, надмірна величина навантаження, як і повна відсутність фізичної 

активності, відбивається на стані організму та його систем несприятливо.  

Водночас, існує раціональний рівень фізичної діяльності, який 

викликає оптимізуючий вплив на морфо-функціональні властивості 

організму. Незважаючи на різноманіття способів та прийомів, які 

застосовуються різними дослідниками під час дозування фізичних 

навантажень, виділяють переважно 3 варіанти фізичних навантажень: 

стандартні, граничні та критичні [135, 171, 184, 390]. Так, граничні фізичні 

навантаження використовуються переважно для визначення індивідуального 

рівня працездатності людини за певних умов м’язової діяльності. Критичні 

навантаження здатні викликати в організмі відхилення, які погрожують стану 

здоров’я досліджуваного, в практиці спортивної медицини та фізіології не 

використовуються і в звичайних умовах можуть спостерігатися лише у 

вигляді «самопередозування» в процесі змагань [36, 53, 281, 326]. 

Найбільш розповсюджені у фізичній культурі, спорті та медицині на 

сьогодні навантаження, які дозуються стандартно [58, 100, 346]. У ролі 

критерію стандартизації величини фізичної роботи вибирають різні ознаки. 

Так, значна кількість дослідників у процесі навантаження встановлюють її 

величину із досягнення піддослідним відповідної, стандартної для всієї групи 

частоти серцевих скорочень [68, 73, 259, 303]. Не менш поширеним способом 

стандартизації навантажень є їх дозування за потужністю [40, 107] чи за 

обсягом виконаної роботи [184, 409]. Нерідко дослідниками застосовується 

дозування навантаження, що становить певний відсоток від індивідуального 
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максимуму [84, 102]. Однак розглянута класифікація має і свої недоліки, за 

рахунок того, що в її основу не вкладено єдиний принцип. Так, стандартні 

навантаження відображають тільки постійність чинника, але за впливом на 

організм можуть бути як підпороговими так і позамежними [260, 394]. 

Підсумовуючи сказане вище, зазначимо що ознайомлення з численними 

напрацюваннями з теорії адаптації порушує перед дослідником значно 

більше питань, ніж дає відповідей і це є вагомою гарантією подальшого 

зростання інтересу вчених різних спеціальностей до цієї проблеми. 

Отже, рухова активність ефективно підтримує адекватні умовам 

існування функціональний стан органів, фізіологічних систем і організму в 

цілому, необхідним чинником забезпечення гомеостазу. Фізична активність 

викликає структурно-функціональні перебудови в організмі, що призводять 

до формування стійкої, довготривалої адаптації до фізичних навантажень 

(підвищення рівня тренованості) і перехресної адаптації до багатьох інших 

стрес-чинників. Вона є найбільш фізіологічною і одним із найефективніших 

способів профілактики і лікування. Проте під час передозування навантажень 

рух перетворюється на «грізний» патогенетичний чинник, що викликає 

ушкодження багатьох органів і систем організму і призводить до 

захворювань, інвалідизації, передчасної і раптової смерті [68, 141]. 

Позитивну дію на організм чинять лише оптимальні за величиною і 

тривалістю фізичні навантаження. До сьогодні проблема оптимізації й 

індивідуалізації фізичної діяльності, особливо в процесі занять силовим 

фітнесом, не може вважатися вирішеною. Це завдання вимагає детального 

дослідження фізіологічних закономірностей регуляції рухової активності. 

1.1.3. Особливості адаптації організму до спортивної діяльності. 

Значення проблеми адаптації в спорті визначається передусім тим, що 

організм спортсмена повинен пристосовуватися до фізичних навантажень у 

відносно короткий час. Саме швидкість настання адаптації і її тривалість, 

багато в чому визначають стан здоров'я і тренованість спортсмена. У зв'язку з 

цим, значний науковий інтерес для практики спорту представляє розробка 
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системного обґрунтування адаптації організму в процесі досягнення вищої 

спортивної майстерності [66, 266, 404]. Водночас, загальновідомо, що морфо-

функціональні особливості організму людини, що сформувалися впродовж 

тривалого періоду, не можуть змінюватися з такою ж швидкістю, з якою 

змінюється структура і характер тренувальних і змагань навантажень у 

спорті. Невідповідність у часі між цими процесами може призводити до 

виникнення функціональних розладів, які проявляються різними 

патологічними порушеннями [121, 142]. 

Процес адаптації супроводжується підвищенням функціональної 

потужності структури і поліпшенням її функціонування. При компенсації 

деякі функції можуть виснажуватися, і тоді функціонування організму 

відбувається на передпатологічному і патологічному рівнях [106]. Такий стан 

дезадаптації може призвести до розвитку перевтоми, перенапруження, 

значного зниження працездатності і надалі – до виникнення захворювань і 

травм. Без оптимально збалансованого контролю функціональної підготовки 

досягти високих результатів, освоївши величезні об'єми роботи, без витрат 

для здоров'я неможливо [178, 357, 402]. 

Визначення функціональних змін, що виникають в період 

тренувальних і змагальних навантажень, потрібно в першу чергу для оцінки 

процесу адаптації, міри стомлення, рівня тренованості і працездатності 

спортсменів і є основою для вдосконалення відновних заходів. Про вплив 

фізичних навантажень на людину можна судити тільки на основі всебічної 

оцінки сукупності реакцій цілісного організму, включаючи реакції з боку 

центральної нервової системи, гормонального апарату, серцево-судинної і 

дихальної систем, аналізаторів, обміну речовин та ін. Слід підкреслити, що 

вираженість змін функцій організму у відповідь на фізичне навантаження 

залежить, насамперед, від індивідуальних особливостей людини і рівня її 

тренованості. Зміни функціональних показників організму спортсменів 

можуть бути правильно проаналізовані і всебічно оцінені тільки при розгляді 

їх по відношенню до процесу адаптації [248, 251, 330]. 



 30 

Проблеми стійкості до фізичних перевантажень в екстремальних 

умовах спортивної діяльності належать до найбільш актуальних проблем 

сучасної спортивної фізіології і медицини. Відсутність достатніх знань у цій 

галузі служить серйозною перешкодою на шляху вирішення цілої низки 

інших, не менш важливих проблем, перш за все, проблем профілактики 

спортивного травматизму і захворюваності, оптимізації тренувального 

процесу і підвищення його ефективності, а також розробки новітніх 

спортивно-оздоровчих технологій [170, 182, 409].  

Відомо, що для оцінки адекватності навантажень і адаптивних 

властивостей організму використовуються функціональні можливості 

серцево-судинної системи, яка є функціональною системою не лише 

гомеостатичного, але і адаптивного рівня [13, 15, 250, 293]. Досить 

інформативним методом оцінки функціональних резервів серцево-судинної 

системи, міри напруги регуляторних механізмів, фізіологічної «ціни 

адаптації» є оцінка варіабельності серцевого ритму (ВСР), що відображає 

активність вегетативних механізмів регуляції серцевої діяльності [259, 351]. 

Поточна активність симпатичної та парасимпатичної ланки регуляції ритму 

серця є кумулятивним  результатом багатоконтурної і багаторівневої реакції 

системи кровообігу на регулярні тренувальні навантаження, які дозволяють 

судити про регуляторно-адаптивний статус організму в цілому [260, 322].  

Більшість наявних досліджень показали, що адаптація серця до 

тренувальних навантажень полягає у збільшенні внутрішніх розмірів лівого 

шлуночку і в тому числі розміру його камери [45, 331]. Крім того, внаслідок 

тренувань на розвиток витривалості, товщина міокарду зростає більшою 

мірою, ніж після силового тренування [357, 364]. Тренування на розвиток 

витривалості викликають більш значні зміни в лівому шлуночку, ніж силове 

тренування. Так, у результаті тренувальних навантажень, спрямованих на 

розвиток витривалості, ЧСС у спокої помітно знижується (приблизно на 1 

удар у тиждень), при цьому парасимпатична активність серця збільшується, а 
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симпатична – зменшується [56, 98] Водночас, механізми, які обумовлюють 

це зниження, недостатньо вивчені [178].  

У свою чергу, силове тренування викликає уповільнення ЧСС, хоч і не 

в такій мірі, як тренування спрямоване на розвиток витривалості. Механізми, 

які зумовлюють зниження ЧСС у наслідок силового тренування невідомі, 

водночас систолічний обсяг крові збільшується [270, 419, 435]. 

Після тренувань на розвиток витривалості, систолічний тиск 

знижується на 11 мм рт. ст., а діастола на 8 мм рт. ст. При цьому, силові 

навантаження можуть значно підвищити як систолічний так і діастолічний 

тиск крові, проте такі навантаження не призводять до збільшення 

артеріального тиску у спокої [178, 303, 336]. 

Сучасний рівень спортивних досягнень показує, що функціональні 

резерви організму людини майже досягли своєї межі і практично вичерпані 

можливості подальшого підвищення показників обсягу та інтенсивності 

фізичних навантажень без ризику завдати збиток здоров'ю [91, 344] Таким 

чином, у зв'язку з ранньою спортивною спеціалізацією і широким 

використанням великих за обсягом та інтенсивністю тренувальних 

навантажень, стає актуальним при вивченні адаптивних і регуляторних 

механізмів, прогнозуванні ризику розвитку дезадаптації на тлі зниження 

функціональних можливостей. 

Разом із цим, на думку П.А. Котова [92] та F. Hatfield [326] між 

фізичним навантаженням і адаптацією існують певні закономірності, які 

виражені в наступному: 

1. Адаптаційні процеси відбуваються лише тоді, коли зовнішні стимули 

досягають певної інтенсивності і певного обсягу. Великий обсяг 

навантаження без належної інтенсивності, так само, як і інтенсивність 

навантаження при занадто малих обсягах, не веде до адаптації. 

2. Адаптаційний процес ефективно розвивається при раціональному 

чередуванні навантаження і відпочинку. Навантаження на тренувальному 

занятті спочатку викликає витрати енергетичних ресурсів, стомлення, яке 
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тимчасово знижує функціональні можливості організму. Це і є основний 

подразник для процесів пристосування, які здійснюються переважно у фазі 

відпочинку, відновлення. При цьому відбувається не лише відновлення 

використаної енергії до початкового рівня, але і перевищення його, тобто 

настає «надвідновлення», «суперкомпенсація», які складають основу 

підвищення функцій, отже, і спортивних досягнень. 

3. Тільки на початкових етапах тренувального процесу 

«суперкомпенсація» швидко трансформується на більш високий рівень 

досягнень. У спортсменів же, які досягли високої спортивної кваліфікації, 

цей процес затягується на тижні і місяці. 

4. Повторні стандартні навантаження поступово викликають усе 

менший тренувальний ефект і незабаром починають сприяти тільки 

збереженню раніше досягнутого стану. Цей факт примушує спортсменів і 

тренерів усе більше і більше нарощувати тренувальні навантаження, 

переважно за рахунок обсягу роботи.  

Адаптація організму до стресорних факторів – відносно нестабільний 

функціональний стан, який може бути досягнутий тільки при тривалій, 

упродовж адаптаційного періоду дії на нього досить незмінного за силою і 

тривалістю стандартного подразника або їх суми [47, 250, 312, 330]. 

При тривалій дії на організм інтенсивних і великих за обсягом роботи 

тренувальних і змагальних навантажень, або недостатньому відпочинку між 

ними, може відбуватися порушення нейро-ендокринної регуляції, 

перенапруження адаптаційних механізмів і включення компенсаторних 

реакцій, а також зменшення вмісту катехоламінів і глюкокортикоїдів і 

зниження рівня енергетичного обміну [282, 320, 395]. 

До сьогодні більшість дослідників схильні до думки, що контроль 

адаптаційних реакцій кардіо-распіраторної, м'язової систем краще всього 

здійснювати визначаючи рівень аеробних можливостей спортсмена за 

допомогою МПК. Водночас використання цього методу не дозволяє 
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визначити адаптаційні реакції м'язової системи внаслідок тренування 

анаеробної спрямованості [178, 289, 371]. 

Тренувальна програма повинна максимально відповідати 

індивідуальним потребам спортсмена, що дозволить підвищити фізіологічні 

адаптаційні реакції на тренування і тим самим забезпечити оптимальний 

рівень м'язової діяльності. Так, основні фізичні зміни, зумовлені фізичною 

активністю, відбуваються в перші 6–10 тижнів. Величина адаптаційних 

реакцій регулюється обсягом тренувальних навантажень, що дало привід 

багатьом тренерам вважати, що лише виконання найбільшого обсягу роботи 

з максимальної інтенсивністю дозволять досягти максимального результату. 

Попри те, що обсяг виконуваної роботи, є важливим стимулом фізичної 

підготовки, його перевищення призводить до появи хронічної втоми, 

захворювань, синдрому перетренованності або погіршення результатів [184, 

342, 386].  

Питання визначення найбільш оптимального обсягу тренувальних 

навантажень для досягнення максимальної адаптації вивчається постійно. 

Так, низка науковців [266, 324, 326] досліджувала численні тренувальні 

режими навантажень для визначення як мінімальних, так і максимальних 

стимулів, необхідних для поліпшення діяльності серцево-судинної і м'язової 

систем. Водночас інтенсивність адаптації до тренувальних навантажень  

обмежена і її не можна прискорювати. Надмірна активність викликає 

незначні покращення, а в деяких випадках може «зруйнувати» адаптаційні 

процеси [121, 140].  

У процесі м’язової діяльності, для досягнення максимальних 

результатів тренувальний стимул (рівень навантаження) повинен поступово 

збільшуватися по мірі того, як організм адаптується до поточного стимулу. 

Організм реагує на напружену м’язову діяльність адаптацією до 

тренувального навантаження. Якщо величина навантаження залишається 

постійною, організм повністю адаптується до цього рівня стимуляції, 

внаслідок цього немає необхідності до подальшої адаптації. Єдиний спосіб 
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подальшого поліпшення м'язової діяльності, як наслідку навантажень – 

поступове збільшення тренувального стимулу або зміна показників 

навантаження [325, 333, 401]. 

Поняття специфічності тренувань припускає, що декілька годин 

щоденних навантажень не забезпечують адаптаційні реакції у спортсменів, 

які займаються видами спорту, що потребують переважно 

енергозабезпечення рухової діяльності анаеробного характеру: спринт, важка 

атлетика [40, 281, 328]. 

Адаптаційні чинники та механізми, як елементи реактивності 

організму, в системі спортивних тренувань існують в умовах парадоксально 

протинаправлених факторів, що в цілому типово для більшості регуляторних 

підсистем організму. Так, для гармонійної активації нейро-гормональної 

регуляції оптимального стану гомеостазу необхідне фізичне навантаження, 

яке не спричиняє надмірне напруження та перевтоми [29, 120, 282]. Разом із 

цим специфічні ознаки м’язових тренувань вимагають систематичного 

використання значних, за величиною навантажень. У цій ситуації вкрай 

важко контролювати перевтому та розвиток стресу, які особливо загрожують 

організму без достатньої тренованості [183].  

Зрозуміло, що недопущення подібних явищ повинне враховувати суто 

фізіологічні механізми їх виникнення, тобто, базуватись на детальному 

розумінні усіх складових реакцій активації, тренованості та стресу. В 

практичному відношенні шляхи профілактики стресу можуть бути  базовані 

на тому, що організм при тренуваннях реагує на подразники дискретно, а не 

через сумацію їх дії. Відповідно, незначні за потужністю подразники будуть 

діяти практично завжди, незалежно від наявності та дії сильних подразників. 

Якщо за допомогою порівняно слабких подразників ініціювати необхідну 

реакцію, то її за короткий період часу буде важко перевести в іншу. Завдяки 

цьому по відношенню до адаптаційних реакцій має місце явна 

рефрактерність – із двох подразників, послідовно діючих на організм, 

характер реакцій та їх вираженість буде визначатись першим подразником. У 
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світлі практики тренувального процесу подібні підходи можна реалізувати 

через первинне навантаження низького рівня з наступним наданням 

потужного і тривалого навантаження. Така схема дозволяє очікувати розвитку 

реакції активації навіть без застосування надмірних навантажень, що і 

забезпечує профілактичний ефект. 

Отже, в спортивній діяльності до сьогодні практично не розроблено 

комплексну систему контролю та управління адаптаційними процесами 

залежно від характеру та спрямованості тренувальних навантажень, рівня 

тренованості спортсменів, що вимагає від науковців проведення більш 

поглиблених досліджень для вирішення цих проблем. Водночас, треба 

звернути увагу на те, що адаптація є складним комплексним процесом і 

включає безліч чинників, залежних від генофенотипових даних організму і 

специфічних індивідуальних фаз його розвитку. Непередбачуваність 

розвитку, наявність спонтанно виникаючих криз і можливих шляхів 

векторних змін ускладнює процес управління м’язовою діяльністю в цілому, 

що вимагає від дослідників відтворення адекватних програм прогресивного 

тренування залежно від умов рухової активності та контингенту.  

 

 

1.2. Особливості біохімічних змін у крові людини залежно від 

характеру та величини фізичного навантаження 

 

 

Одним з основних механізмів, що визначають відносну постійність 

внутрішнього середовища, є оптимальний рівень рухової активності людини. 

Так, рух, незалежно від того, чи виконується він за стимулом вищих відділів 

головного мозку, чи здійснюється по механізму безумовного рефлексу, 

завжди супроводжується розгортанням цілого комплексу фізіологічних 

реакцій та біохімічних процесів на рівні цілого організму [31, 262, 297, 437]. 
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У процесі адаптації організму до фізичних навантажень, 

перетренування, а також під час патологічного стану в організмі змінюється 

обмін речовин, що призводить до появи в різних тканинах та біологічних 

рідинах окремих метаболітів, які відображають функціональні зміни та 

можуть слугувати біохімічними тестами чи показниками їх характеристики 

[40, 310, 356, 384].  

Цілеспрямовані комплексні біохімічні дослідження в спорті та фізичній 

культурі, дають повну та об’єктивну інформацію про функціональний стан 

окремих систем та всього організму, його спроможність виконати фізичне 

навантаження [95, 305]. Водночас дослідження біохімічних показників 

обміну речовин в процесі рухової активності, дозволяє спостерігати за 

адаптаційними змінами основних енергетичних систем та функціональною 

перебудовою організму в процесі тренування, діагностики передпатологічних 

та патологічних змін метаболізму спортсменів, реакції організму на фізичне 

навантаження в процесі коротких та тривалих періодів м’язової діяльності 

[18, 38, 262, 320]. 

У числі найбільш вагомих діагностичних показників стану організму 

людини, в умовах рухової активності, є показники вмісту та активності 

ключових ферментів, які чітко демонструють клінічно «скриті» первинні 

тенденції та напрями біохімічних змін і процесів. Особливий інтерес для 

дослідження представляють тканинні ферменти, які при різних 

функціональних станах організму надходять у кров із скелетних м'язів та 

інших тканин. Такі ферменти називаються клітинними або індикаторними. 

Підвищення в крові індикаторних ферментів або їх окремих ізоформ 

пов'язано з певним руйнуванням клітинних мембран тканин в умовах 

м’язового напруження та отримані дані можуть використовуватися при 

біохімічному контролі функціонального стану спортсменів [40, 128]. У ролі 

об'єктивних маркерів стану м'язової тканини, в тому числі і серцевої, в 

процесі визначення адекватності фізичних навантажень можливостям 

організму, використовують показники активності ферменту 



 37 

лактатдегідрогенази (ЛДГ) – цинковмісний ензим, який каталізує зворотні 

відновлення піровиноградної кислоти до лактату в процесі анаеробного 

гліколізу [181, 326, 378].  

У зв’язку з цим, вищеназвані біохімічні  процеси, в умовах 

використання в процесі тренувань різної спрямованості фізичних 

навантажень, найбільш інтенсивно протікають у міокарді, скелетних м’язах, 

нирках та печінці, що закономірно ініціює вторинне зростання в крові вмісту 

ЛДГ [28]. При цьому, накопичення лактату, яке відбувається в режимі 

анаеробного енергозабезпечення, прямо стимулює зростання рівня 

лактатдегідрогенази, тож показник вмісту цього ферменту одночасно 

характеризує обсяги утворення лактату, потужність анаеробних навантажень 

і загальну здатність організму до утилізації молочної кислоти (тобто 

стійкість до втоми) [29, 78].   

У клінічній діагностичній практиці визначення показника вмісту ЛДГ 

дозволяє встановити (на ранніх стадіях та в оперативному режимі контролю) 

патологічні відхилення в стані та роботі життєво важливих органів, 

діагностувати передінфарктний стан, гіпоксемічний та ішемічний синдроми. 

Стрімке та значне (в 2–10 разів) зростання активності ЛДГ у крові після 

виснажливих фізичних навантажень, відображає різний ступінь руйнування 

м’язової тканини, а також є прямим показником «включення» анаеробного 

режиму енергозабезпечення, спричиненого порушеннями кисневого 

забезпечення тканин, у свою чергу пов’язаного із зменшенням адекватного їх 

кровозабезпечення (інфаркт, інсульт, м’язова дистрофія, спазм, локальні 

запальні явища тощо) [40, 378, 400].  

Водночас, більшість досліджень довели, що фізичні навантаження 

різного характеру та величини здатні спричиняти певні, часом патологічні 

зміни в роботі систем і органів, ініціюючи відповідні реакції організму 

виражені в тому числі в змінах рівня ферменту лактатдегідрогенази [28, 164, 

181].  
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Так, при виникненні стану перетренованості організму, або при 

вичерпані його компенсаторних можливостей в умовах надмірного рівня 

м’язового напруження, розвитку набувають вторинні процеси патологічного 

порядку, які супроводжуються помітним (майже до верхньої межі норми) 

збільшенням вмісту ЛДГ, що сигналізує про недопустимість таких режимів 

[117]. При цьому, низка дослідників [40, 178, 356] вважають, що суттєве 

підвищення лактатдегідрогенази в крові спортсменів часто відбувається під 

час виконання ексцентричних фізичних навантажень незалежно від рівня 

тренованості контингенту. Внаслідок цього [40, 378, 400], рівень ативності в 

крові цього ферменту неможливо вважати показником синдрому 

перетренування. 

Разом із цим, дослідження рівня ЛДГ у крові спортсменів дозволяє 

чітко контролювати перебіг фізіологічних і біохімічних процесів, 

упереджуючи загрозу їх виходу за межі при фізичних навантаженнях [31]. 

У цілому, абсолютна більшість робіт вказують на підвищення 

біологічної активності лактатдегідрогенази в крові у відповідь на фізичні 

навантаження [40, 97, 181]. Так, за даними О.А. Бутової [28], у відповідь на 

рухову діяльності, педалювання на велоергометрі зі швидкістю 60 обертів на 

хвилину упродовж 5 хвилин при навантаженні 200 Вт, фіксовано достовірне 

збільшення вмісту ЛДГ (на 1,8 %) у крові як спортсменів, які спеціалізуються 

у швидкісно-силових видах спорту, так і нетренованих юнаків, незважаючи 

на низьку активність ЛДГ у сироватці крові тренованого контингенту в 

умовах спокою, що зумовлено режимом попередніх тренувань, результатом 

якого є накопичення меншої кількості пірувату, а, отже, і ферменту, що його 

розщеплює. Цей факт підвищення рівня ЛДГ у крові, на думку вищеназваних 

авторів, свідчить про те, що максимальне накопичення молочної кислоти в 

крові спостерігається через 5–7 хвилин м'язової діяльності, тому збільшення 

вмісту ЛДГ, що забезпечує лактатний (гліколітичний) процес 

енергоутворення, видається закономірним у юнаків двох груп після 

велоергометричного навантаження.  
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Дослідження Н.М. Горохова [54] свідчать про те, що у спортсменів, які 

займаються легкою атлетикою та тхеквандо, у відповідь на короткочасні 

фізичні навантаження (40 інтенсивних присідань) рівень лактатдегідрогенази 

в крові знижується від 7,7 до 17,0 % порівняно зі станом спокою. У свою 

чергу, у спортсменів-важкоатлетів було зафіксовано підвищення (на 3,4 %) 

активності ЛДГ у сироватці крові після запропонованого фізичного 

навантаження. При цьому, у всіх груп дослідженого контингенту  активність 

ферменту в крові знаходилась у межах норми. 

Не викликає сумнівів, що ці дослідження мають суттєве значення для 

оцінки функціонального стану організму в умовах певної м’язової діяльності, 

проте представлені дані демонструють зміни активності ЛДГ переважно під 

час виконання фізичних прав циклічного характеру (педалювання на 

велоергометрі, різні види присідання, підйоми та стрибки протягом 

нетривалого проміжку часу). При цьому, величина та спрямованість 

фізичних навантажень, у наведених вище умовах рухової діяльності 

переважно не співпадає з тим обсягом та інтенсивністю навантажень, які 

виконують спортсмени в процесі своєї тренувальної діяльності залежно від 

специфіки виду спорту та рівня тренованості.  

у свою чергу, наприклад, при визначенні особливостей зміни 

активності ферменту ЛДГ у крові важкоатлетів під час виконання фізичних 

навантажень на велоергометрі протягом 5 хвилин [28], отримані результати 

практично не дають можливості прогнозувати, які адаптаційні зміни 

основних енергетичних систем та функціональні перебудови в організмі 

даного контингенту будуть відбуватися в процесі тренувальних занять 

силового характеру. В зв’язку з цим, відповідно спостерігається відсутність 

даних щодо оптимальної величини безпечних та граничних рівнів фізичного 

навантаження під час силових тренувань, що на фоні викликаної 

неадекватності фізичних навантажень можливостям організму в певній мірі 

може сприяти виникненню предпатологічних та навіть патологічних змін 

метаболізму даних спортсменів. 
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Отже, в зв’язку з майже повною відсутністю даних літератури щодо 

кількісних змін активності ЛДГ (у крові) при фізичних навантаженнях в 

умовах занять силовим фітнесом, найбільш перспективними в проведенні 

дослідження цього напряму є вивчення характеру та спрямованості 

активності цього ферменту в крові тренованих атлетів та осіб нетренованого 

контингенту за умова різних режимів фізичного навантаження, що дозволить 

не лише оптимізувати функціональний стан їх організму, але й сам процес 

тренувальної діяльності. 

На сьогодні більшість дослідників схиляються до думки, що рухова 

активність, у тому числі і тренувальна, піддає механізми підтримки 

гомеостазу серйозному навантаженню [21, 25]. При гострій відповіді на 

фізичне навантаження можна спостерігати посилення обмінних процесів в 

організмі спортсменів у декілька разів [397, 446]. Механізми, що дозволяють 

організму переносити подібні навантаження і пристосовуватися до них, 

безпосередньо пов'язані з гормональною регуляцією фізіологічних систем у 

поєднанні з гострими та хронічними адаптаційними змінами [183, 317, 329]. 

При цьому експериментальні дослідження підтверджують, що вивчення 

гормональної відповіді за умов рухової активності та спортивної діяльності 

дозволяє краще зрозуміти механізми виникнення стресових реакцій 

організму в період інтенсивних тренувальних навантажень [47, 95, 153]. 

Величина і спрямованість змін функціональної активності окремих 

ендокринних залоз (рівнів вмісту продукованих ними гормонів) проявляє 

пряму залежність від тривалості, обсягу та інтенсивності фізичних 

навантажень, а також від ступеня тренованості організму [40, 173, 257, 282]. 

Так, під час короткочасних одноразових фізичних навантажень секреторна 

функція багатьох залоз посилюється. У кров поступає велика кількість 

гормонів, які стимулюють процеси енергоутворення та фізичну 

працездатність організму. При тривалій фізичній роботі секреція гормонів 

знижується. Можливе виснаження функцій ендокринних залоз, що 
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супроводжується зниженням фізичної працездатності та розвитком втоми 

[262, 282, 442]. 

Одним із найважливіших анаболічних елементів ендокринної системи 

людини, який відповідальний за цілу низку регуляторних механізмів, у тому 

числі таких, що визначають фізичну працездатність організму – є 

тестостерон [292, 310, 387, 448]. Так, у силовому тренуванні основна роль 

тестостерону полягає в індукції синтезу скорочувальних білків в м'язах, що 

піддаються фізичному навантаженню. 

Крім того, в період інтенсивного заняття силовими вправами, 

тестостерон потрібний для мобілізації функціональних можливостей 

організму [324, 356, 442]. Водночас, використання спортсменами (переважно 

в силових видах спорту) в процесі інтенсивного силового тренування великої 

кількості повторень при низькій потужності, що розвивається, часто 

викликає стійке зниження рівня вмісту тестостерону в крові [184, 310]. 

Можливо, що ці зміни пов'язані із втомленням, а точніше з латентним 

втомленням, що розвивається ще до реального зниження працездатності [95]. 

Більшість наявних досліджень показали, що залежно від рівня адаптації 

організму людини до конкретного виду рухової діяльності, потреб 

гомеостазу, емоційного напруження та особливостей фізичних навантажень, 

буде залежати характер та величина гормональної відповіді на фізичний 

подразник за умов м’язової діяльності [40, 257, 282, 434].  

Разом із цим необхідно виділити, що при всій різноманітності 

інформації відносно характеру зміни рівня тестостерону в умовах фізичного 

навантаження, більшість дослідників стверджують, що після заняття 

силовими вправами часто спостерігається підвищений рівень цього гормона 

[357, 412, 413]. Такі результати було фіксовано у спорсменів-важкоатлетів та 

нетренованих юнаків аналогічного віку після разового виконання комплексу 

силових вправ (присідання зі штангою та розгинання ніг на блоці) від 3-х до 

6-ти повторень в окремому сеті з вагою обтяження 70–75 %, а інколи навіть 

90 % від максимального показника (1 МП). При цьому, в осіб 
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непідготовленого контингенту спостерігали більш виражену гостру 

гормональну відповідь на ці фізичні навантаження [279, 310, 320]. Також 

аналогічна динаміка рівня тестостерону, досліджена під час виконання серії 

фізичних вправ «жим лежачи» та «присідання зі штангою» у 5-ти сетах по 10 

повторень у кожному, вага обтяження також становила 70 % від 

максимальної [342, 363].  

Однак дослідження R.I. Durand [299], у яких брали участь фізично 

здорові, але нетреновані люди, вказують на те, що достовірне зростання 

вмісту тестостерону в їх крові, фіксоване лише після виконання серії з 4-х 

силових вправ, у кожній 4 сети по 12 повторень, з величиною обтяження 80% 

від 1 МП. У свою чергу, підвищення або зниження величини навантаження, 

за рахунок зміни параметрів названих вище показників, не вплинуло на 

рівень тестостерону порівняно зі станом спокою.  

Використання в процесі тренувальних занять навантажень, які 

виконуються в повільному темпі та з низьким рівнем інтенсивності роботи, 

сприяють більш значному підвищенню рівня тестостерону ніж тренування з 

обтяженнями, виконаними в помірному темпі з високою інтенсивністю [317]. 

Одночасно, дані отримані в ході проведення серії тривалих досліджень J.P. 

Ahtiainen [256–258], свідчать про те, що використання під час силового 

навантаження принципу «примусових повторів» [142, 184] індукує великі та 

гострі гормональні та нервово-м’язові відповіді, порівняно з традиційною 

системою максимальних повторів під час виконання силових вправ [387, 395, 

442]. 

Нині існують експериментальні дані, які вказують на те, що в умовах 

м’язової діяльності силового характеру рівень тестостерону в крові може не 

тільки залишатися незмінним, але й суттєво знижуватися. Так, дослідження 

R.R. Kraemer [357], J. Smilios [415], свідчать про те, що рівень вмісту 

тестостерону в крові як спортсменів, так і нетренованих юнаків, після 

силових навантажень різного обсягу, інтенсивності та величини обтяження, 

практично не змінюється.  
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Водночас тривалі та значні фізичні навантаження, характерні для 

професійних спортсменів, часто спричиняють стійке зниження секреції 

тестостерону [318, 434, 446]. Можливо, що цей процес зумовлений 

перенавантаженням організму під час інтенсивних тренувань [184, 266], але 

цілком вірогідним є пояснення цього явища, як звичайної адаптаційної 

реакції, спрямованої на регуляторне узгодження ендокринної системи в 

певному фазовому стані [40, 257, 446]. При цьому, необхідно звернути увагу, 

що тривалі попередні заняття силовими вправами можуть усунути 

гормональну відповідь, якщо вправи для досліджень вибирають ті, які часто 

використовуються під час тренувань [95]. 

Проблема постійного підвищення функціонального стану організму 

спортсменів протягом тривалого проміжку часу, потребує новітніх даних 

щодо визначення характеру зміни рівня тестостерону в процесі 

систематичних занять силової спрямованості [95, 282, 310]. Так, за даними К. 

Hakkinen [324], інтенсивні силові тренування протягом 6 місяців не 

викликають зміни базального рівня тестостерону в крові. Водночас у випадку 

комбінованого тренування з використанням силових та швидкісно-силових 

вправ (величина обтяження становила 60–80 % від 1 ПМ) рівень 

тестостерону підвищувався в крові осіб нетренованого контингенту протягом 

перших 2 місяців. Після 4 місяців інтенсивних силових тренувань рівень 

дцього гормона почав знижуватися. В кінці 6 місяця середня концентрація 

тестостерону в крові не відрізнялась від вихідних даних. Однак при 

проведенні подібних обстежень з участю професійних важкоатлетів, 

підвищення базального рівня тестостерону спостерігали протягом усього 

періоду 6 місяців інтенсивних тренувальних занять [324]. 

Отже, відсутність чіткого розуміння закономірностей відносно змін 

вмісту тестостерону в крові людей різного рівня тренованості та специфіки 

адаптаційних реакцій їх ендокринної системи, виключає наукове 

обґрунтування не лише тренувального процесу, але всієї системи направленої 

на оптимізацію функціонального стану людини. Останнє ініціює украй 
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важливу проблему у відношенні визначення вкладу тестостерону в адаптацію 

до тренувальних навантажень, а також отриманні інформації про надмірні 

тренувальні навантаження. 

В умовах рухової діяльності одним з основних завдань тренувального 

процесу є оптимізація працездатності людини шляхом покращення 

адаптаційних механізмів її організму [315, 330, 386, 403]. Подібно до інших 

сильних стресових дій інтенсивне фізичне навантаження, в умовах 

тренувальної діяльності, сприяє виникненню низки адаптацій нейро-

ендокринної системи, які призводять до зміни активності гіпатоламо-

гіпофізарно-надниркової системи, кінцевим органом-мішенню якої є – кора 

надниркових залоз, яка секретує глюкокортикоїдний гормон кортизол [37, 40, 

297, 355].  

Так, відомо, що кортизол посилює синтез глюкози в печінці з речовин 

невуглеводної природи (амінокислот та жирних кислот) та запобігає 

раптовому зниженню рівня глюкози в крові, особливо в умовах фізичного 

навантаження. В процесі активної рухової діяльності, даний гормон посилює 

розпад білків та жирів, які використовуються як енергетичні джерела. 

Відповідно, вище названі дії даного гормону відіграють важливу роль в 

адаптації організму до різних стресових факторів, до яких відносять також і 

інтенсивні фізичні навантаження, так як вони мобілізують запасні поживні 

речовини (жири та білки) з перифірійних тканин та запобігають виснаженню 

запасів глікогену в печінці. В печінці відбувається синтез нових білків, в 

тому числі адаптогенних ферментів, які необхідні для стимуляції 

адаптаційних процесів [10, 40, 57, 282]. 

На сьогодні, є загальновизнаним той факт, що характер зміни рівня 

кортизолу в сироватці крові залежить як від тривалості, так і від сутності 

тренувального процесу. Так, короткочасні інтервальні тренувальні 

навантаження, які переважно мають швидкісно-силовий характер та  

анаеробне енергозабезпечення, всупереч від рухової діяльності на 
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витривалість (переважно аеробне енергозабезпечення рухової діяльності)  

призводять до підвищення рівня кортизолу в крові [262, 297]. 

Разом із цим дослідження J. Smilios [415] свідчать про те, що рівень 

кортизолу в крові нетренованих юнаків суттєво підвищується лише у 

випадку, якщо в процесі тренування використовують навантаження високої 

інтенсивності (80 %), при незначній (до 5 разів у сеті) кількості повторень та 

великій (88 % від 1 МП) вазі обтяження. При цьому, якщо в процесі 

тренування використовують навантаження низької інтенсивності (40–50 %), 

при великій (більше 10–15 разів у сеті) кількості повторень та помірній (60–

70 % від 1 МП) вазі обтяження, зміни рівня кортизолу в сироватці крові 

практично відсутні порівняно зі станом спокою [310].  

Однак значне підвищення тренувального обсягу роботи на противагу 

інтенсивності навантажень викликає зниження рівня кортизолу як у стані 

спокою, так і після занять фізичними вправами [355, 415], що може свідчити 

про початок прояву стану перенавантаження та навіть перетренування. 

Водночас, дослідження Дж. Уілмора [178] свідчать про те, що при тривалому 

фізичному навантаженні рівень кортизолу в крові спортсмена досягає своєї 

верхньої межі через 30–45 хвилин м’язової діяльності, а потім знижується 

практично до фізіологічної норми.   

Порівнюючи силові навантаження максимальної (100 % від 

індивідуального максимуму) та середньої (70 % від індивідуального 

максимуму) інтенсивності, то більш суттєве збільшення рівня кортизолу в 

крові спостерігається при максимальній інтенсивності виконання 

тренувальних вправ [282, 397]. За даними A. Pakarinen [387], постійне 

збільшення обсягу тренувальних навантажень протягом 6 місяців 

систематичних занять силового спрямування, викликає підвищення рівня 

кортизолу в крові спортсменів. При цьому, показники результативності 

продовжують зростати, що свідчить про позитивні адаптаційні процеси в їх 

організмі. 
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Отже, незважаючи на численні результати досліджень щодо характеру 

зміни рівня кортизолу в крові у відповідь на фізичні навантаження різної 

спрямованості та тривалості, в цьому питанні  як і раніше залишається 

немало суперечливої інформації, на які ще не дано однозначних відповідей. 

Реакція гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи на будь-який подразник 

залежить не лише від природи самого стресу, але і від умов стресової дії, а 

також індивідуальних особливостей організму зокрема: функціонального 

стану, статі, розвитку фізичних якостей, досвіду тренувальної діяльності, 

рівню тренованості, наявності додаткових факторів, що впливають на умови 

рухової діяльності.  

Важко уявити, в якій мірі значне підвищення або падіння рівня 

кортизолу в крові до критичних рівнів чи навіть вихід за межі фізіологічної 

норми, є простим наслідком змін функціонального стану організму, пов'язане 

з фізичними тренуваннями, а в якій відображають викликані ними 

патологічні процеси. Крім того, ще належить встановити можливість 

використання показника вмісту кортизолу в крові як індикатор адекватності 

тренувальних навантажень та ефективності адаптаційних процесів у силових 

видах спорту. Водночас обґрунтування впливу характеру зміни кількості 

кортизолу в крові на функціональний стан спортсменів та особливо осіб 

нетренованого контингенту, в умовах занять силовим фітнесом, вивчено 

недостатньо. 

 

 

1.3. Варіабельність серцевого ритму як об’єктивний критерій 

стану адаптаційних механізмів в умовах напруженої м’язової 

діяльності  

 

 

Вивчення закономірностей адаптації серцево-судинної системи 

спортсменів має як теоретичне, так і практичне значення, полягає в 
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поглибленні знань в галузі теорії спорту та спортивної фізіології, у вирішенні 

завдань дозування фізичних навантажень у тренувальному процесі, 

забезпеченні контролю функціонального стану спортсменів та осіб 

нетренованного контингенту, зміцнення здоров'я в цілому [5, 13, 90, 259, 

394]. 

Відомо, що процес підвищення результативності в спорті тісно 

пов'язаний з раціональною будовою тренувального процесу, при цьому 

одним із найважливіших його принципів є адекватність фізичних  

навантажень поточному функціональному стану організму спортсменів [141, 

266, 386]. 

Об'єктивними критеріями оцінки рівня функціональної підготовки 

тренованого контингенту є фізіологічні показники, що відображають 

діяльність симпатичного і парасимпатичного відділів нервової системи 

людини, насамперед, механізми вегетативної регуляції серцевої діяльності 

[43, 71, 259, 303]. Збалансована діяльність серцево-судинної системи 

дозволяє спортсмену, незалежно від рівня його тренованості, максимально 

використовувати свій функціональний потенціал, забезпечує необхідну 

економізацію функцій при певних режимах тренувальної роботи. Порушення 

вегетативної регуляції серцевої діяльності, як правило, є ранньою ознакою 

зриву адаптації організму до навантажень, веде до зниження працездатності 

[90, 98, 435]. 

Основним критерієм оцінки дії  фізичних навантажень на організм 

спортсменів залишається визначення параметрів частоти серцевих скорочень 

(ЧСС) [303]. Простота реєстрації ЧСС приваблює дослідників, але, як 

показали окремі роботи [157, 293], вона не дає повної інформації про стан 

досліджуваного контингенту. Більш об'єктивним, з цієї точки зору, є 

вивчення стану механізмів регуляції серцевого ритму, що в умовах 

використання необхідного технічного обладнання, забезпечить як 

інформативність, так і оперативність контролю [8, 12, 352]. 
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Зміни серцевого ритму у зв'язку з діяльністю механізмів нейро-

гуморальної регуляції можна розглядати як результат активності різних 

ланок вегетативної нервової системи, модулюючих серцеву діяльність, у 

тому числі ритм серця [76, 112]. Дослідженню ритму серця в процесі 

адаптації до тренувальних та змагальних навантаженням в останні 

десятиліття приділяється велика увага [56, 98, 259, 331].  

В останні роки досить інформативним методом оцінки функціональних 

резервів серцево-судинної системи, ступеня напруження регуляторних 

механізмів, «фізіологічної ціни» адаптації є оцінка варіабельності серцевого 

ритму, що відображає активність вегетативних механізмів регуляції серцевої 

діяльності. Поточна активність симпатичної і парасимпатичної ланок 

регуляції ритму серця є кумулятивним результатом багатоконтурної і 

багаторівневої реакції системи кровообігу на регулярні тренувальні 

навантаження, що дозволяють судити про регуляторно-адаптивний статус 

організму в цілому [12, 123, 252, 255, 293, 435]. Як правило, порушення в 

стані регуляторних систем організму передують появі метаболічних, 

енергетичних і гемодинамічних порушень, тобто є найбільш ранніми 

прогностичними ознаками зриву процесів адаптації [322, 361]. 

Аналіз варіабельності серцевого ритму – це сучасний метод 

дослідження та оцінки стану регуляторних систем організму, зокрема 

функціонального стану різних відділів вегетативної нервової системи. Три 

ступеня напруги регуляторних механізмів дозволяють судити про 

адаптаційні можливості всього організму [337]. 

Застосування аналізу варіабельності серцевого ритму, широко 

використовується у фізіології і медицині, дозволяє прогнозувати і 

діагностувати патологічні стани, виявляти порушення в стані регуляторних 

систем організму, що особливо важливо в спортивній практиці для 

індивідуалізації тренувального процесу висококваліфікованих спортсменів 

[249, 261, 350]. Цей метод дає кількісну та якісну характеристику реакцій 

організму і може бути застосований для виключення можливостей 
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перенапруги. Однак аналіз літературних джерел показує, що на сьогодні не 

приділяється достатньої уваги вивченню впливу фізичних навантажень на 

ступінь напруги регуляторних систем  за умов м’язової діяльності силового 

характеру [143, 394]. 

На сьогодні існує безліч підходів до вивчення та аналізу варіабельності 

ритму серця для оцінки об'єктивного функціонального стану людини в різних 

умовах діяльності: професійної, спортивної, при нормі і патології [85, 123, 

157]. Існують різні методи аналізу ВРС. Серед них виділяють методи 

часового аналізу, частотного аналізу, варіаційної пульсометрії. Тимчасовий 

та спектральний аналіз ВРС дозволяє отримати найбільш цінну інформацію 

про функціональний стан спортсменів у конкретний період часу і, залежно 

від його рівня, своєчасно коригувати тренувальний процес [13, 77]. З цього 

випливає, що впровадження методів автономного і спектрального аналізу 

ВРС у практику підготовки спортсменів високого рівня, є необхідним і 

перспективним. 

Підвищення регуляторно-адаптивних можливостей залежить від 

ступеня збільшення парасимпатичної ланки регуляції, що розвивається в 

процесі тренування [56, 73, 331].  

Низькі показники ВРС, які спостерігають при домінуванні 

симпатичного відділу вегетативної нервової системи, свідчать про 

недостатнє відновлення спортсменів, передусім, при важких фізичних 

навантаженнях, перетренованості, інтоксикаціях та інших патологічних 

станах [259, 419]. 

Водночас, більшість робіт у галузі варіабельності серцевого ритму 

являють собою статичний, дискретний характер, і часто не відображають 

особливості динаміки адаптаційних механізмів регуляції кардіоінтервалів. 

В останнє десятиліття виник новий напрям у сфері рухової активності 

людини, пов'язане з використанням оздоровчих технологій різного характеру 

і спеціальних пристроїв. Це і фітнес-технології, пілатес, аквааеробіка, 

використання тренажерних пристроїв. Однак обґрунтування впливу новітніх 
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оздоровчих технологій на стан людини, на фізіологічні механізми 

адаптаційних перебудов при заняттях фітнесом вивчено не достатньо. 

Отже, сучасний тренувальний процес вимагає максимального 

напруження та високого рівня узгодженості роботи всіх систем організму, що 

в комплексі є ключовим моментом забезпечення повноцінної фізичної 

працездатності. Її підвищення сприяє адекватному зростанню м’язової сили 

людини, що є найбільш актуальним питанням у процесі тренувальної 

діяльності осіб, які не мають попереднього досвіду занять силовим фітнесом. 

М’язове напруження супроводжується цілим комплексом процесів та явищ, у 

складі яких м’язова гіпертрофія є лише фазовим моментом, прямо 

пов’язаним із віковим та фізіолого-функціональним розвитком організму. 

Детальне розуміння усіх цих явищ та закономірностей взаємозв’язків між 

ними в межах організму до цього часу має ряд проблемних моментів і 

суперечливих питань. Взагалі самі дослідження процесу м’язової активності, 

попри її безперечну актуальність, розпочаті досить пізно у порівнянні з 

дослідженнями інших систем і органів. При цьому практично до нині 

панують методики окремого розгляду м’язового напруження та пов’язаних із 

ним явищ, без чітких контролів взаємозв’язків останніх з компонентами 

цілісного організму. В певній мірі такі підходи збереглись також і в побудові 

тренувального процесу в силових видах спорту, коли основну увагу 

приділяють саме м’язовій гіпертрофії, переслідуючи в цьому напрямі 

основну мету.   

У загальному плані існують прямі фізіологічні взаємозв’язки між 

показниками вмісту ключових гормонів, ферментів і показниками тривалості 

та потужності виконуваних спортсменами тренувальних навантажень із 

наявністю певних відмінностей за рівнем тренованості. У зв’язку з майже 

повною відсутність даних літератури щодо кількісних змін активності ЛДГ (у 

крові) при фізичних навантаженнях в умовах занять силовим фітнесом, 

найбільш перспективними в проведенні дослідження цього напряму є 

вивчення характеру та спрямованості активності цього ферменту в крові 
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тренованих атлетів та осіб нетренованого контингенту в умовах різних 

режимів фізичного навантаження, що дозволить не лише оптимізувати 

функціональний стан їх організму, але й сам процес тренувальної діяльності. 

При цьому показники вмісту ряду ключових гормонів є значно 

показовими, за ними можна чітко оцінювати рівень адаптації організму до 

фізичних навантажень, адекватності останніх по відношенні до інтенсивності 

регульованих ними метаболічних процесів та загалом контролювати 

безпечність тренувань. У цьому відношенні особливо інформативним є 

показник вмісту одного із гормонів кори надниркових залоз – кортизолу, 

який відіграє центральну роль у підтримці метаболічного гомеостазу при 

активній м'язовій діяльності, коли підвищується інтенсивність використання 

енергії та різко змінюється обмін речовин.  

Незважаючи на значні обсяги даних літератури щодо закономірностей 

змін вмісту кортизолу в крові людини при різних патологічних станах, 

практично не висвітлено питання регуляції вмісту цього гормона в умовах 

динамічної зміни рівнів фізичних навантажень у клінічно здорових людей, у 

тому числі в атлетів-початківців. Тобто, практично відкритими лишаються 

питання щодо деталізації характеру взаємозв’язків цього гормона з 

факторами силового тренувального процесу та його результативністю. 

Водночас, відсутність чіткого розуміння закономірностей відносно змін 

вмісту тестостерону в крові людей різного рівня тренованості та специфіки 

адаптаційних реакцій їх ендокринної системи, виключає наукове 

обґрунтування не лише тренувального процесу, але всієї системи направленої 

на оптимізацію функціонального стану людини. Останнє ініціює вкрай 

важливу проблему стосовно визначення вкладу тестостерону в адаптацію до 

тренувальних навантажень, а також отриманні інформації про надмірні 

тренувальні навантаження. 

Отже, вирішення проблеми відсутності в сучасній системі рухової 

активності ефективної методики розрахунку безпечних та оптимальних 

параметрів величини тренувальних навантажень дозволить розробити 



 52 

комплексну систему оптимізації та управління тренування в процесі занять 

силовим фітнесом. При цьому, розробка концепції функціональної 

організації адаптаційно-компенсаторних реакцій в умовах напруженої 

м’язової діяльності силової спрямованості, буде сприяти досягненню 

максимального зростання результативності без загрози розвитку 

патологічних реакцій.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

2.1. Матеріали досліджень 

 

 

Дослідження проводили в період з 2004 до 2015 рік на базі 

фізкультурно-оздоровчих комплексів Миколаївського національного 

університету ім. В.О. Сухомлинського (2004–2012), Чорноморського 

державного університету ім. Петра Могили (2013–2014), військових бригад 

м. Миколаїв (2015), відділу оперативного управління головного управління 

ДФС м. Київ (2015). 

В дослідженнях брали участь 520 осіб чоловічої статі. Формування 

дослідних груп із цього контингенту та послідовність їх участі в 

дослідженнях повною мірою залежало від мети та завдань, які ставилися на 

тому чи іншому етапі (рис. 2.1–2.2). До складу досліджуваних груп було 

віднесено такі категорії учасників: 

– 100 юнаків віком 20–21 рік, серед яких були обстежені 40 тренованих 

осіб, які займаються силовим фітнесом протягом останніх трьох років та 60 

практично здорових, за критеріям ВООЗ, нетренованих молодих людей; 

–  400 військовослужбовців віком 22–35 років, які були мобілізовані в 

збройні сили України в 2015 році; 

– 20 чоловіків віком 21–25 років, які є співробітниками спеціального 

підрозділу швидкого реагування відділу оперативного управління ДФС. 

Учасники всіх дослідних груп були повідомлені про мету дослідження, 

попереджені про добровільність їх участі.  
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Рис. 2.1. Алгоритм організації комплексних досліджень визначення 

особливостей адаптаційно-компенсаторних реакцій організму людей різного 

рівня тренованості в умовах силового фітнесу 
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Від кожного досліджуваного отримано письмові згоди на проведення 

обстежень, згідно з рекомендаціями до етичних комітетів з питань 

біомедичних досліджень, законодавства України про охорону здоров’я та 

Гельсінської декларації 2000 р., директиви Європейського товариства 86/609 

стосовно участі людей у медико-біологічних дослідженнях.  

Після цього вони пройшли повний медичний огляд і комплекс 

лабораторного контролю (9 показників), за результатами якого було 

допущено лише тих осіб, які не мали медичних протипоказань до участі в 

дослідженнях.  

Усі обстеження проводилися вранці після відпочинку (нічного сну) 

перед виконанням спортивних, навчальних, трудових навантажень із 

дотриманням основних вимог до гігієнічних умов тренувань із силового 

фітнесу, з урахуванням протидії показань і правил тестування.  

Так, у процесі визначення показників зовнішнього навантаження в 

силовому фітнесі за умовах гострого м’язового напруження (рис. 2.1.), брала 

участь група з 20 тренованих осіб та група з 40 нетренованих учасників. У 

свою чергу, в дослідженнях щодо визначення критичних меж фізичного 

навантаження, в умовах гострого м’язового напруження під час силових 

тренувань, брали участь дві групи юнаків по 20 осіб у кожній, сформовані з 

попередньої групи нетренованих людей.  

Водночас, та ж сама група з 20 фізично здорових, але нетренованих 

осіб, приймала участь в довготривалих дослідженнях (близько шести 

місяців), основною метою яких було дослідити темпи адаптації в організмі 

нетренованого контингенту в умовах тривалого процесу тренувань, не 

змінюючи рівень фізичного навантаження, та визначити період часу 

необхідний для формування і закріплення змін. 

У свою чергу, під час проведення комплексних трьохмісячних 

досліджень, основною метою яких було дослідити адаптаційно-

компенсаторні реакції організму людей із різним рівнем тренованості за 

умовах використання в процесі занять різних за показниками обсягу та 
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інтенсивності режимів силового навантаження, було сформовано три 

дослідних групи. Так, до складу однієї з них входило 20 тренованих осіб, які 

займаються силовим фітнесом протягом останніх трьох років. При цьому, ще 

дві дослідні групи було сформовано з практично здорових, але нетренованих 

осіб по 20 у кожній.  

З метою визначення особливостей зміни концентрації кортизолу та 

тестостерону в сироватці крові нетренованих юнаків в умовах періодичності 

використання режимів навантаження в процесі занять силовим фітнесом було 

розроблено та проведено низку досліджень, виконаних на групах фізично 

розвинених юнаків без попереднього досвіду занять силовими видами 

спорту. З цього контингенту було сформовано дві дослідні групи (контрольна 

та основна), кожна з яких протягом шести місяців тренувань позмінно 

використовувала два абсолютно різних режима силового навантаження. 

У зв'язку з абсолютно новими вимогами, що пред'являються до системи 

фізичної підготовки військовослужбовців (особливо на початковому етапі), а 

саме, за найбільш короткий проміжок часу домогтися позитивної динаміки 

результатів, що дозволяють максимально їх реалізувати в ході бойових дій  

було проведено серію експериментальних досліджень (рис. 2.2.).  

Для встановлення необхідності і доцільності застосування 

інтегрального методу щодо визначення найбільш ефективних, але водночас 

безпечних режимів навантаження для організму військовослужбовців у 

дослідженнях брали участь 400 осіб чоловічої статі віком від 22 до 35 років, 

які були мобілізовані в Збройні сили України в 2015 році. Було створено три 

дослідних групи: в першу групу увійшли чоловіки до 25 років (вік – 

23,1±0,23 роки, маса тіла – 88,9±3,46 кг); 2 група – чоловіки до 30 років (вік – 

27,4±0,65 років, маса тіла – 92,3±2,89 кг); 3 група – чоловіки до 35 років (вік 

– 33,2±0,48 років, маса тіла – 95,5±4,42 кг). 

Для детального контролю фізичних навантажень, управління 

тренувальним процесом на основі інтегрального розрахунку кількісних 

значень найбільш оптимального, але водночас абсолютно безпечного режиму 
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навантажень в процесі фізичної підготовки у Збройних силах України, 

враховували досить велику кількість різних показників: маса тіла людини, 

маса спорядження (зброя, боєприпаси, бронежилет, каска та інше – 

загальною масою до 25 кг), тривалість м'язової напруги, рівень м'язової сили, 

кількість рухових дій, амплітуда руху та інше. Використання такої великої 

кількості показників дозволяє більш деталізовано оцінювати не тільки 

адекватність того чи іншого режиму навантаження під час виконання певної 

тренувальної вправи з урахуванням індивідуальних особливостей організму 

військовослужбовців, а також сприяє найбільш ефективному розвитку 

фізичних якостей і певних м'язових груп людини залежно від спрямованості 

процесу підготовки та поставлених завдань як у мирний час, так і в ході 

бойових дій. 

 

Аналіз результатів 
дослідження 

адаптаційно-компенсаторних 
реакцій в організмі  людини в 

умовах силового фітнесу

Розробка інтегрального методу визначення 
оптимального рівня навантаження для

військових ЗСУ та співробітників МВС, МНС

Розробка методики оперативного 
відбору серед мобілізованого
 контингенту для розподілу по 

підрозділам в залежності
 від їх рівня фізиної підготовки

Розробка безпечних та ефектиних
 режимів силового навантаження для
 кожної категорії військовослужбовців

Оптимізація системи фізичної
підготовки в залежності від рівня
тренованості контингенту та 

поставленних завдань

Визначення рівня фізичної 
підготовки бійців спеціальних 
підрозділів ЗСУ, МВС, МНС в 

умовах близьких до бойових дій 

 

Рис. 2.2. Організація комплексної системи дослідження безпечних та 

ефективних режимів навантажень для фізичної підготовки 

військовослужбовців та представників різних спеціальних підрозділів. 
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Для дослідження рівня фізичної підготовки серед бійців спеціальних 

підрозділів та пошуку безпечних та ефективних шляхів оптимізації 

тренувального процессу було проведено дослідження, в який брали участь 20 

осіб віком від 21 до 25 років, які є співробітниками відділу оперативного 

управління головного управління ДФС. 

У процесі досліджень учасники виконували загальноприйняті в 

Збройних силах України та інших спеціальних підрозділи фізичні вправи: 

підтягування на перекладині і згинання та розгинання рук в упорі на брусах. 

Згідно з умовами експерименту, виконання названих вище фізичних вправ 

виконувалося двічі: 1) у літньому вигляді обмундирування; 2) у повній 

бойовій екіпіровці (бронежилет, автомат, пістолет, каска), маса якої 

становила 9 кг. 

Загальнометодичні підходи. Кількісні оцінки будь-яких 

функціональних параметрів організму в динамічно змінному стані 

нормальної життєдіяльності останнього є одними із найбільш складних 

аналітичних проблем сучасності, вирішення яких вимагає використання 

різнопланових наукових методів і підходів, у їх органічному поєднанні. Не 

менш проблемними також є дослідження системних побудов із включенням 

до їх складу функціонуючих організмів,  до того ж у динаміці останніх, що 

зумовлює необхідність створення відповідної дослідницько-методичної бази. 

Головною її особливістю є узгодженість із принципами системного підходу, 

що дало змогу вивчати та оцінювати окремі компоненти і цілісні процеси в 

різних варіантах їх взаємозв’язків.  

Безальтернативність комплексних підходів щодо цілісного розгляду 

окремих реакцій організму в стані м’язового напруження, як базисних 

компонентів функціонуючих систем за типом «чинник ->організм ->реакція», 

спричинила необхідність створення відповідної структурно-методичної 

побудови, яка забезпечує успішність пошуку та розкриття основних 

взаємозв’язків і закономірностей між складовими.  

При цьому м’язове напруження організму у відповідь на фізичне 
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навантаження також розглядали, як єдине явище складної біологічної та 

соціально-функціональної природи [33, 56, 71].  

Основою для узагальнення результатів кожного етапу дослідження 

слугували первинні фактичні дані, які піддавали аналітичному розгляду. На 

основі матеріалів довготривалих контролів та обстежень дослідного і 

контрольного контингенту, в поєднанні з результатами виконаних 

лабораторних досліджень, виконували конкретні аналітичні висновки і 

порівняння даних у їх динаміці. Останні загалом акцентували щодо 

встановлення загальних, еволюційно зумовлених закономірностей 

функціонування систем і органів цілісного організму в різних режимах 

рухової активності, а також на контроль щодо адаптаційних змін в умовах 

напруженої м’язової діяльності силової спрямованості.  

Фізичні навантаження. В ролі моделі м'язової діяльності, в процесі 

проведення серій досліджень, використовували фізичні навантаження 

силового характеру. Структура моделі м’язової діяльності в повній мірі 

залежала від величин основних компонентів тренувального навантаження до 

яких відносять такі показники: тривалість роботи в окремому сеті (с), темп 

виконання вправи (с), кількість повторень в окремому сеті, робоча вага 

обтяження (% від максимальної), амплітуда виконання вправи (% від повної) 

та інші (табл. 2.1).  

Певне співвідношення величин того чи іншого, розглянутого вище 

показника тренувального навантаження, в процесі м’язового напруження 

відображає структуру режиму фізичного навантаження з відповідною 

перевагою показників рівня інтенсивності роботи чи її обсягу. 

Так, на початку дослідної роботи, проводили низку досліджень, з 

метою встановлення первинних, достовірно безпечних рівнів фізичного 

навантаження для тренованих осіб та непідготовленого контингенту, 

використовуючи в процесі тренувальних занять «стандартний» режим 

фізичного навантаження: середньої інтенсивності та великого обсягу 
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тренувальної роботи, який є найбільш поширеним серед осіб, що займаються 

силовим фітнесом [184, 326].  

 

Таблиця 2.1 

Структура моделей тренувальної діяльності, які використовували 

представники дослідних груп під час проведення серії досліджень  

Компоненти 

тренувального 

навантаження 

Режими навантажень, які було запропоновано учасникам 

досліджень  

Стандартний, 

Ra =0,64 yм.oд. 

Низької інтенсив-

ності та середнього 

обсягу роботи, 

Ra=0,67 yм.oд. 

Високої інтенсив-

ності та малого 

обсягу роботи, 

Ra=0,71 yм.oд. 

Амплітуда виконан-

ня вправи,%:  
Повна (100%) Повна (100%)  

Неповна (90% від 

максимальної) 

Темп виконання 

вправи 

Помірний (2/3 – 2 

сек. в концентрич-

ному режимі, а 3 

сек. в ексцентрич-

ному режимі  

Швидкий (1/3 – 1 

сек. в концентрич-

ному режимі, а 3 сек. 

в ексцентричному 

режимі 

Дуже повільний (3/6 

– 3 сек. в концен-

тричному режимі, а 

3 сек. в ексцен-

тричному режимі 

Кількість повторень 

в окремому сеті 
8 9 4 

Тривалість роботи в 

окремому сеті, сек. 
40 36 36 

Робоча вага обтя-

ження, % від 

максимальної  

64-69 67-72 65-70 

Кількість сетів на 

одну вправу 
4 4 4 

Кількість вправ в 

одному тренуваль-

ному занятті 

4 4 4 

Тривалість трену-

вального заняття,хв. 
30-32 30-32 30-32 

Примітка: Ra – коефіцієнт величини зовнішнього опору [137] 

 

У свою чергу, в процесі проведення тривалих досліджень, основною 

метою яких було вивчення адаптаційно-компенсаторних реакцій організму в 

юнаків із різним рівнем тренованості за певних умова м’язового напруження, 

використовували різні режими фізичного навантаження: середнього рівня 

інтенсивності та великого обсягу тренувальної роботи; режим високої 

інтенсивності та малого обсягу роботи.  
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2.2. Методи дослідження 

 

 

Нами було використано наступні методи: морфофункціональні: 

антропометрія, біоімпедансометрія, визначення параметрів максимальної 

м’язової сили; фізіологічний метод – аналіз варіабельності серцевого ритму; 

біохімічні методи: імуноферментний (концентрація тестостерону та 

кортизолу в сироватці крові), кінетичний (активність лактатдегідрогенази); 

інтегральний метод кількісної оцінки величини силового навантаження 

залежно від умов м’язової діяльності та рівня тренованості людини;  метод 

визначення оптимального рівня навантаження для військовослужбовців 

залежно від специфіки підрозділів і особливостей процесу підготовки; 

методи математичної статистики: параметричні та непараметричні. 

Метод антропометрії. Досліджували параметри антропометричних 

показників тіла в учасників обстеженого контингенту: зріст (см), маса тіла 

(кг), обхватні розміри (см) та їх тенденцію до змін протягом усіх етапів 

дослідження, з інтервалом контролю в один місяць. Так, параметри росту 

вимірювали за допомогою ростоміра, а масу тіла – за допомогою медичних 

терез. Разом із цим обхватні розміри тіла (плеча, передпліччя, грудної клітки, 

стегна, гомілки) міряли звичайною сантиметровою стрічкою. 

У процесі обстеження обхватні розміри грудної клітки вимірювали 

сантиметровою стрічкою, що проходила ззаду під нижніми кутами лопаток, а 

спереду – на рівні сосків. Цей показник вимірювали в двох положеннях: на 

вдиху та видиху. Обхватні розміри розраховували таким чином: показник 

максимального вдиху додавали до показника максимального видиху і ділили 

на два.  

Під час вимірювання обхватних розмірів стегна стрічка накладали на 

стегно під сідничною складкою. Обхватні розміри гомілки вимірювалися в 

місці найбільшого розвитку литкового м’яза. У свою чергу результати, 

отримані на правій і лівій кінцівках, складали і ділили на два. Обхватні 
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розміри плеча в напруженні вимірювали в місці найбільшого розвитку м’яза. 

Водночас обхватні розміри передпліччя вимірювали в місці найбільшого 

розвитку цих м’язів на руці, яка вільно звисає, під час повного її 

розслаблення. Ці показники розраховували таким чином: результати, 

отримані на правій і лівій кінцівках, додавали і ділили на два. Усі 

вимірювання проводили в один і той самий час до початку тренувального 

заняття за загальноприйнятою методикою. Отримані результати заносили до 

протоколів дослідження.  

Метод визначення параметрів максимальної м’язової сили 

досліджуваного контингенту. Для оцінки первинного рівня розвитку 

максимальної м’язової сили м’язів обстеженого контингенту та визначення 

особливостей динаміки параметрів даних контрольних показників, у процесі 

тривалих занять силовим фітнесом, використовували метод контрольного 

тестування [102, 326]. Водночас отримані дані використовували під час 

розрахунків показника рівня фізичного навантаження [137, 184]. 

Найчастіше вимірювали максимальний розвиток сили таких м’язових 

груп: грудних м’язів, м’язів ніг та спини, триголового та двоголового м’язу 

плеча [41, 102]. Визначення даних показників досліджували одноразово, а 

також систематично з періодичністю в один місяць у випадку тривалого 

тренувального навантаження. Вимірювання проводили до початку 

тренувального заняття за загальноприйнятою методикою [34, 100, 133]. 

Враховуючи загальноприйняту техніку виконання вправи [36, 135], 

досліджуваним особам після проведеної розминки надавали три спроби для 

визначення максимальних параметрів розвитку м’язової сили. До протоколу 

дослідження вносили результат найкращої спроби. 

Так, визначення максимальної сили грудних м’язів відбувалося за 

допомогою контрольної вправи «жим лежачи на блоці», яку учасники 

досліджень виконували на тренажерному пристрої «сміт-машина» [326]. У 

свою чергу, для встановлення рівня розвитку максимальної сили м’язів ніг, 

застосовували тренажер «жимовий блок для ніг» [184]. Водночас визначення 
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максимальної сили м’язів спини у представників усіх трьох досліджуваних 

груп відбувалося за допомогою контрольної вправи «тяга за голову на блоці», 

яку виконували на тренажерному пристрої «блок для верхньої тяги» [135]. 

Визначення максимальної сили триголових м’язів плеча відбувалося за 

допомогою контрольної вправи «розгинання рук на блоці», яку виконували 

на тренажерному пристрої «блочна комплексна рамка» [135, 326]. При 

цьому, визначення максимальної сили двоголового м’язу плеча відбувалося 

за допомогою контрольної вправи «молотки» (згинання рук з гантелями 

стоячи) [184]. 

Метод визначення складу тіла. Для визначення параметрів 

показників складу тіла та вивчення особливостей їх зміни в процесі м’язової 

діяльності в умовах використання різних режимів фізичного навантаження, 

застосовували метод біоімпедансометрії [116, 134, 264, 321, 341]. Цей 

неінвазивний, біофізичний метод, який ґрунтується на вимірі електричного 

опору біологічних тканин організму та комп'ютерній обробці отриманих 

результатів, дозволяє оперативно та чітко встановити композиційний склад 

тіла, відповідність величини його показників нормі та оцінити ефективність 

адаптації організму людини до фізичних навантажень у процесі занять 

силовим фітнесом. 

У рамках цього методу визначали такі показники складу тіла: 

– вміст жирової маси (сумарна маса жирової тканини в організмі);  

– вміст безжирової маси (маса тіла, яка включає в себе все, що не є 

жировою тканиною: м’язи, всі внутрішні органи, кістки, нервові клітини, 

рідини, які знаходяться в організмі); 

– активну клітинну масу: частина безжирової маси, яка складається з 

м’язів, органів, кісток, нервових клітин; 

– вміст рідини в організмі (загальна вода, позаклітинна і 

внутрішньоклітинна); 

– індекс маси тіла (величина, що дозволяє оцінити міру відповідності 

маси людини і її збільшення і, тим самим, побічно оцінити, чи є маса 
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недостатньою, нормальною або надмірною).  

Для оцінки вищеназваних показників використовували біоімпедансний 

аналізатор: діагностичний комп’ютеризований апаратно-програмний 

комплекс КМ-АР-01 комплектації «Діамант – АСТ» (аналізатор складу тіла) 

(ВЮСК. 941118.001 РЕ) [116].  

Процедура біоімпендансного аналізу складу тіла, з метою визначення  

переважання того або іншого виду тканини, проходила в декілька етапів. Так, 

перед початком вимірювання обстежений протягом 7–10 хв. лежав на 

горизонтальній поверхні. Під час вимірювання необхідно було ізолювати 

обстеженого від оточуючих електропровідних предметів. Біоімпедансний 

аналізатор, який було з’єднано з ноутбуком через USB кабель, під’єднали до 

кінцівок тіла за допомогою спеціальних електродів. Перед цим відповідні 

ділянки шкіри обробляли спиртом, а електроди покривали тонким шаром 

гелю-електроліту, або використовували одноразові електроди. В процесі 

використання методу біоімпедансометрії застосовували стандартну 

чотириполярну схему накладання електродів на гомілковостопні та 

променево-зап'ясткові суглоби при частоті зондуючого струму 28 і 115 кГц в 

одноразовому режимі. Під час вимірювання обстежувані зберігали нерухоме 

положення, руки і ноги розведені в сторони під кутом 30–45 градусів до осі 

тіла (рис. 2.3). 

Учасника дослідження попереджали про необхідність лежати спокійно 

і розслаблено, дихати природно без форсування дихання. З накладеними 

електродами обстежуваний повинен перебувати в положенні лежачи не 

менше 10 хв. Цього часу достатньо для створення умов так званого 

фізіологічного спокою і для стабілізації міжелектродного опору при роботі з 

тетраполярними електродами. 
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Рис. 2.3. Схема розміщення електродів на тілі людини під час запису даних 

біоімпедансометрії 

 

Використовуючи спеціальний пакет програмного забезпечення на 

комп’ютері [134], згідно з інструкцією оператора комплексу КМ-АР-01 

комплектації «Діамант – АСТ» [88], фіксували в обстежених параметри 

досліджуваних показників складу тіла (в кілограмах і відсотках). Тривалість 

запису даних становила 1–2 хв. На підставі вимірювання електричного опору 

різних тканин організму, з наступною комп'ютерною обробкою отриманих 

результатів ці дані фіксували в архіві комп’ютера чи роздруковували на 

принтері. 

Метод аналізу варіабельності серцевого ритму (ВСР). Для оцінки 

процесів вегетативної регуляції серцево-судинної системи та стану 

адаптаційних механізмів в умовах напруженої м’язової діяльності 

використовували методи аналізу варіабельності серцевого ритму (ВСР), які 

засновані на отриманні кількісних характеристик коливань RR-інтервалів 

між послідовними серцевими скороченнями [11, 26, 252, 264, 322, 331]. 

Аналіз показників варіабельності серцевого ритму відображає стан 

Червоний електрод (R) – права рука; 

Жовтий електрод (L) – ліва рука; 

Зелений електрод (F) – ліва нога;  

Чорний електрод (N) – права нога. 
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регуляторних механізмів, нейро-гуморальної діяльності серця, 

співвідношення активації симпатичного та парасимпатичного відділів 

вегетативної нервової системи [35, 71, 303, 431].  

У процесі досліджень автономну регуляцію ритму серця обстежених 

учасників оцінювали за показниками статистичного аналізу ВСР: частота 

серцевих скорочень (ЧСС, уд./хв), середня тривалість RR-інтервалів (мс), 

стандартне відхилення RR-інтервалів (SDNN, мc). Водночас, 

використовуючи спектральний метод аналізу ВСР, який надає інформацію 

про розподіл потужності залежно від частоти коливань, досліджували такі 

показники: високочастотний спектр коливань кардіоінтервалів (HF, %), 

низькочастотний спектр (LF, %), наднизькочастотний спектр (VLF, %) та 

індекс вагосимпатичної взаємодії (LF/HF) [12]. Вищеназвані методи 

використовували для оцінки параметрів ВСР у стані спокою та після 

функціональних навантажень в умовах тренувального процесу занять 

силовим фітнесом.  

Для реєстрації параметрів автономної регуляції ритму серця та 

результатів спектрального аналізу в обстеженого контингенту 

використовували монітор серцевого ритму «Polar RS800CX» (Фінляндія) 

[127]. Для реалізації методу в роботі використовували такі прилади та 

матеріали: монітор серцевого ритму; передавач WearLink® L.I.N.K., який 

передає дані про частоту серцевих скорочень на монітор серцевого ритму (в 

комплект входить з'єднувач і ремінець); Polar WebLink із використанням 

IrDA-з’єднання; програмне забезпечення «Polar ProTrainer 5TM»; повне 

керівництво користувача монітора серцевого ритму Polar RS800C [127]; 

статистична програма «Kubios HRV» [390, 422], персональний комп’ютер. 

Залежно від мети та завдань етапів досліджень, визначення даних 

показників відбувалося одноразово (в процесі короткочасної адаптації), а 

також систематично з періодичністю в один місяць у випадку 

довгострокового тренувального навантаження (довгострокової адаптації). 

Оцінювалося відхилення виміряних величин від норми та динаміку змін. 
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Схема вимірювання проводилась за загальноприйнятою методикою, 

яку наведено в інструкції щодо керівництва користувача монітором 

серцевого ритму Polar RS800C [127]. Перед початком запису даних ВСР 

учаснику дослідження обтягують спеціальним ременем грудну клітку: 

безпосередньо під грудними м’язами прикріплюють до нього передавач, який 

передає дані про частоту серцевих скорочень на монітор серцевого ритму, 

який закріплений на зап’ясті руки. Перед реєстрацією шкіру в місці 

накладання електродів (під грудними м’язами) обробляли етиловим спиртом, 

а після цього – стерильним фізіологічним розчином із метою зниження 

електричного опору на межі електрод-шкіра.  

Запис досліджуваних показників проводився у вихідному положенні,  

лежачи на спині в стані спокою до та після фізичних навантажень. При 

аналізі ВСР використовували короткі (5-хвилинні) записи відповідно до 

Міжнародного стандарту (1996). Після проведення записів досліджуваних 

показників, фіксовані на кардіомоніторі дані, використовуючи IrDA-

з’єднання, передавали на комп’ютер. У подальшому за допомогою 

статистичної програми «KubiosHRV» обчислювали отримані результати. При 

проведенні аналізу часових і спектральних показників варіабельності 

серцевого ритму ми орієнтувалися на величини, що наведені в 

Міжнародному стандарті (1996). 

Методи біохімічного контролю. Для вирішення проблеми 

об’єктивної, диференційної оцінки впливу певного рівня фізичних 

навантажень на організм людинив в умовах м’язового напруження 

використовували серію біохімічних методик, направлених на вивчення 

особливостей зміни концентрації стероїдних гормонів (кортизолу та 

тестостерону) та активності лактатдегідрогенази в сироватці крові в процесі 

тривалих занять силовим фітнесом.  

ЛДГ. Активність лактатдегідрогенази (ЛДГ) у сироватці крові 

визначали кінетичним методом на обладнанні фірми «High Technology Inc» 

(США) [332, 426, 443].  
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Тестостерон і кортизол. Концентрацію стероїдних гормонів у 

сироватці крові визначено методом імуноферментного аналізу [388, 427] в 

умовах сертифікованої медичної лабораторії «Valeo», м. Миколаєва. Кров 

брали у всіх досліджуваних з вени до та після тренувального заняття. 

Кров із вени брала медсестра в присутності лікаря. Проби крові 

нумерували, складали необхідний опис, супровідні документи та доставляли 

в клінічну лабораторію. Всього таким чином було відібрано та досліджено 

360 проб. Залежно від мети та завдань етапу досліджень, визначення даних 

показників відбувалося одноразово, а також систематично, з періодичністю в 

один місяць у випадку тривалого періоду занять силовим фітнесом. 

Оцінювали відхилення виміряних величин від норми та динаміку їх змін. 

Для порівняльного аналізу даних лабораторного контролю вказаних 

зразків використовували кількісні параметри зразків крові, досліджених 

аналогічними методами і в цій же лабораторії, але взятих із діагностичною 

метою. Як контрольні зразки було використано дані 500 проб, взятих 

медпрацівниками з діагностичною метою у молодих людей (20±0,6 років) з 

різним рівнем тренованості за період 2009–2013 рр. 

Більшу частину (майже 92 %) проб крові, відібраних у процесі 

досліджень та підданих експертизам, надалі не знищували, а консервували 

шляхом заморозки в спеціальних пластмасових капсулах для проб сироватки 

крові фірми Firae-N [426], що дозволяло провести контрольні або розширені 

дослідження первинного матеріалу в разі такої необхідності.  

Метод кількісної оцінки рівня фізичного навантаження в силових 

видах спорту. Для визначення рівня фізичного навантаження та вивчення 

особливостей його змін, залежно від умов м’язового напруження, 

функціонального стану організму обстежених, періоду тренувального 

процесу, використовували метод дослідження рівня індексу тренувального 

навантаження в атлетизмі [137]. Це дозволило чітко визначити безпечні 

параметри інтенсивності та обсягу тренувальної роботи залежно від 

особливостей режиму фізичного навантаження: варіативності використання 
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відповідних параметрів його компонентів та функціонального стану 

організму досліджуваних осіб. Вивчення особливостей зміни рівня 

показників у процесі тривалих занять силовим фітнесом, дозволило 

розробити комплексну систему побудови моделі м’язової діяльності на 

основі розрахунку оптимальних параметрів фізичного навантаження з 

урахуванням рівня тренованості контингенту та спрямованості 

тренувального процесу.  

У рамках цього методу вимірювали та розраховували такі показники 

фізичного навантаження: час тривалості м’язового напруження в окремому 

повторенні (T, c) та сеті (t, с), кількість повторень в окремому сеті (N, к/p), 

максимальна (M, кг) та відносна (Wa, кг) вага обтяження, коефіцієнт 

величини зовнішнього опору (Ra, yм.oд) та коефіцієнт амплітуди руху (Q, 

yм.oд), величина силового навантаження (Wn, кг/хв) та індекс тренувального 

навантаження в атлетизмі (ITNA, yм.oд) [137]. 

Для визначення показника індексу тренувального навантаження в 

атлетизмі (ITNA), який відображає рівень фізичного навантаження за певних 

умов м’язового напруження, та показника обсягу тренувальної роботи (Wn), 

використовували комплексну систему вимірювання величини компонентів 

навантаження при виконанні фізичних вправ силового характеру.  

Так, за допомогою методу контрольного тестування [133, 184, 326] 

визначали максимальну вагу обтяження (1 МП), яку може подолати людина 

при виконанні фізичної вправи з урахуванням загальноприйнятої техніки [36, 

135]. Враховуючи час тривалості окремого повторення та вправи загалом, 

параметри амплітуди руху та інших факторів – визначали вагу обтяження 

при виконанні запланованої кількості повторень в окремому сеті (сет – 

безперервна серія повторень). Внаслідок цього, враховуючи отримані 

результати названих вище показників, використовуючи серії математичних 

розрахунків [137] визначали коефіцієнт ваги обтяження, коефіцієнт 

амплітуди руху. На основі отриманих даних проводили розрахунки 
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показників індексу тренувального навантаження в атлетизмі (ITNA) та обсягу 

тренувальної роботи (Wn). 

Метод розрахунку первинних навантажень та їх корекції  в 

тренувальному процесі. Для визначення найбільш оптимальних параметрів 

показників величини зовнішнього навантаження та відносної ваги 

обтяження, які можна застосовувати в тренувальному процесі з силового 

фітнесу, без загрози виникнення патологічних змін в організмі людини, 

використовували інтегральний інтегральний метод кількісної оцінки 

величини силового навантаження залежно від умов м’язової діяльності та 

рівня тренованості людини та метод визначення оптимального рівня 

навантаження для військовослужбовців залежно від специфіки підрозділів і 

особливостей процесу підготовки [137]. У результаті маємо чіткий механізм 

розрахунку досліджуваних показників в умовах різних режимів фізичного 

навантаження з наступною комп'ютерною обробкою отриманих результатів 

та можливість ефективної розробки моделей м’язової діяльності. 

Використання нових методів визначення та розрахунку первинних 

навантажень в умовах м’язового напруження зумовлено, в першу чергу, 

проблемою встановлення безпечних меж рівня фізичних навантажень 

адекватних можливостям організму, особливо нетренованого контингенту. 

Відсутність такої адекватності загрожує виникненням патологічних, часом 

незворотних процесів в організмі, що часто має місце за умов несталого рівня 

метаболізму.  

У рамках цього методу, визначали величину показника відносної ваги 

обтяження (Wa, кг, %) під час виконання заданої силової вправи в певних 

умовах м’язового напруження, що дозволяє детально та структурно 

побудувати оптимальні, навіть для нетренованого контингенту, моделі 

м’язової діяльності, які можуть використовуватися в процесі занять 

атлетизмом. Розрахунок та оцінка досліджуваного показника здійснювалась 

за допомогою авторської комп’ютерної програми «Комп’ютерна програма 

для визначення показника відносної ваги обтяження в атлетизмі», на яку 
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отримано авторське свідоцтво № 48519 [159].  

Визначення адекватних (безпечних для учасників дослідження) 

параметрів показника відносної ваги обтяження в заданих умовах режиму 

тренувальної роботи на основі використання авторської комп’ютерної 

програми, можна досягти двома шляхами.  

Схему першого шляху дослідження величини показника відносної ваги 

обтяження було побудовано наступним чином: 

– за допомогою методу контрольного тестування [184, 307] визначали 

максимальну вагу обтяження на снаряді (100 %), яку може подолати учасник, 

за рахунок м’язових зусиль лише один раз (одне повторення) застосовуючи 

загальноприйняту техніку виконання вправи; 

– у комп’ютерну програму, разом із кількісним результатом величини 

максимальної ваги обтяження, вводили заплановані параметри, величина 

яких переважно застосовуються в умовах використання «звичайного» 

режиму фізичного навантаження в процесі занять атлетизмом, таких 

показників: часу тривалості м’язового напруження в окремому повторенні (T, 

c), кількості повторень в окремому сеті (N, k/p) та коефіцієнту амплітуди 

руху (Q, yм.oд.); 

– за рахунок комп’ютерного обчислення введених у програму даних, 

було отримано результати, які відображають рівень показника відносної ваги 

обтяження, що можна безпечно застосовувати в процесі тренувальних занять 

у заданих умовах м’язового напруження. 

Наведений варіант використання цієї комп’ютерної програми 

дослідження рівня первинних (безпечних для учасників дослідження та 

адекватних їх можливостям організму) параметрів показника відносної ваги 

обтяження в заданих умовах режиму тренувальної роботи, найбільш 

ефективно використовували для  розробки моделей м’язової діяльності 

переважно для тренованих атлетів. Цей факт пояснюється тим, що при 

заданих умовах проведення розрахунків, тільки у тренованого контингенту 

можливо чітко встановити параметри максимальної ваги обтяження під час 
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виконання тренувальної вправи без загрози травмування чи прояву інших 

негативних наслідків.  

Особливості другого варіанту використання авторської комп’ютерної 

програми [159] для визначення адекватного можливостям організму в 

заданих умовах м’язового напруження показника відносної ваги обтяження 

передбачали встановлення спершу зовсім інших показників порівняно з 

першим варіантом застосування цього методу. Так, на початку обстеження 

визначали не максимальні показники силових можливостей під час 

виконання тренувальних вправ, а мінімальну вагу обтяження, яку зможуть 

подолати навіть нетреновані учасники дослідження, близько 8–10 повторень 

до початку виникнення стану фізичної втоми. Ця обставина дозволить не 

лише контролювати техніку виконання силової вправи із запланованою 

кількістю повторень, але й убезпечити непідготовлений до цього виду 

м’язової діяльності організм людини від отримання травм різного характеру 

та стану перенапруги чи навіть перевтоми.  

У комп’ютерну програму, разом із кількісним результатом величини 

мінімальної ваги обтяження, яку можливо виконати близько 8–10 повторень, 

вводили заплановані параметри показників тривалості м’язового напруження 

в окремому повторенні (T, c) та коефіцієнту амплітуди руху (Q, yм.oд.). Дані 

умови дозволи розрахувати не лише оптимальні величини показників 

відносної ваги обтяження та рівня фізичного навантаження в силовому 

фітнесі в умовах різного м’язового напруження, але чіткі параметри 

максимальної ваги обтяження на снаряді (М), яку може подолати учасник за 

рахунок м’язових зусиль, лише один раз (одне повторення) застосовуючи 

загальноприйняту техніку виконання вправи. 

Отже, використання в процесі занять силовим фітнесом цієї 

комп’ютерної програми не лише дозволило в короткий термін обчислити та 

створити нові режими фізичного навантаження залежно від поставленої 

мети, рівня підготовки учасників дослідження та умов м’язового 

напруження, а також знизити відсоток можливостей прояву патологічних 
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наслідків у результаті неадекватності тренувальних навантажень 

можливостям організму досліджуваного контингенту.  

Статистичні методи дослідження. Математичну обробку результатів 

досліджень проводили за допомогою програмного забезпечення пакетів 

Microsoft Excel 2010 [101, 150] та IBM SPSS Statistics 20 [131, 132] з 

використання загальноприйнятих методів щодо статистичних узагальнень 

даних біологічного характеру. Показники варіабельності серцевого ритму 

(ВСР) обчислювали за допомогою програми Kubios HRV [390, 422]. 

Для характеристики досліджуваних показників обчислювали середню 

арифметичну величину вибіркової сукупності (М). Показником варіювання 

отриманих результатів служило середнє квадратичне відхилення (σ) і m – 

похибка репрезентативності (генеральна середня). Перевірку на нормальність 

проводили з використанням критерію Колмогорова-Смирнова [162]. Якщо 

підтверджувалося нормальний розподіл даних, то достовірність відмінностей 

оцінювали за допомогою параметричного t-критерію Стьюдента для 

зв'язаних та незв’язних вибірок при рівні значущості р<0,05–0,001.  При 

встановленні невідповідності отриманих результатів нормальному розподілу 

використовували розрахунки за методиками непараметричної статистики, які 

передбачали оцінку медіани (Ме), яка відображає центральні тенденції 

вибірки та інтерквартильний розмах (перша квартиль, 25 % персентиль та 

третя квартиль, 75 % персентиль). Порівняння залежних вибірок проводили 

за допомогою критерію знакових рангових сум Вілкоксона. Для незалежних 

вибірок застосовували критерій Манна-Уітні [132, 150]. 

Встановлення зв’язку між певними змінними та індивідуально-

типологічними характеристиками обстежуваних здійснювали із 

використанням коефіцієнтів рангової кореляції Спірмена [119, 149]. Ступінь 

величини коефіцієнта кореляції диференціювалася на три рівні як для 

позитивних, так і для негативних кореляції: r>0,01≤0,29 – слабкий 

позитивний зв’язок, r>0,30≤0,69 – помірний позитивний зв’язок, r>0,70≤1,00– 

сильний позитивний зв’язок, r>-0,01≤-0,29 – слабкий негативний зв’язок, r>-
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0,30≤-0,69 – помірний негативний зв’язок, r>-0,70≤-1,00 – сильний 

негативний зв’язок. Статистично значущими у всіх випадках вважалися 

відмінності при р≤0,05 [101, 131, 132]. 
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РОЗДІЛ 3 

ВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ ВЕЛИЧИНИ 

СИЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В УМОВАХ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ 

 

 

Стрімкий розвиток біологічної науки загалом, у тому числі фізіології, 

спортивної фізіології та біохімії спричинив великі зміни в теорії та практиці 

спорту. Різні види нанотехнологій та становлення електронних методів 

діагностики функціонального стану організму спортсмена, його тактико-

технічної підготовки, призвели до революційних переглядів не лише системи 

контролю та управління тренувальним процесом, але й розробки та 

впровадження новітніх методик оцінок рівня фізичного навантаження в 

умовах м’язового напруження [13, 44, 71, 91, 100, 325 ]. 

Водночас, проблемним лишається питання щодо загальної та детальної 

оцінки обсягів та інтенсивності фізичних навантажень, яким піддається 

організм людини в процесі занять руховою активністю та розрахунку 

оптимальних і безпечних режимів м’язової роботи [36, 66, 98, 142]. Особливу 

актуальність це питання має саме в оздоровчих видах фітнесу, якими 

займається значна кількість людей різного віку та статі, та напрямах 

спеціальної фізичної підготовки (в збройних силах України, МНС, МВС), 

[135, 184, 189, 190, 346]. Гострота питання зумовлена, в першу чергу, 

проблемою встановлення адекватності фізичних навантажень можливостям 

організму, особливо з урахуванням вікових груп людей, але передусім у 

молодому віці. Відсутність такої адекватності загрожує прояву фізичного 

перенавантаження, виникненням патологічних, часом незворотних процесів в 

організмі, що часто має місце за умов несталого рівня метаболізму.  

Методологічні напрацювання в напрямі оцінки фізичного 

навантаження можна звести до двох основних концепцій, які не мають 

перспектив для визначення рівня взаємозв’язку контрольованих показників. 

Так, перша (і основна) концепція оцінює показник навантаження, або 
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зовнішнього опору, виключно через контроль відповідної реакції 

функціональних систем організму тренованих осіб на виконану роботу [173, 

249, 350]. Концепція базована на понятті «фізичне навантаження», під яким 

розуміють фактор впливу фізичних вправ на організм людини, що викликає 

активну реакцію його функціональних систем у потрібному напрямі. 

Відповідно, «класична» система оцінки фізичного навантаження ведеться за 

принципом оцінки реакцій організму на певну вагу спортивного снаряду, 

рівень зусилля на подолання якогось виду опору, швидкість бігу, висоту 

стрибка тощо. Така оцінка, особливо при вузькому спектрі контрольованих 

показників (за реакцією серцево-судинної чи респіраторної систем), носить 

явно однобічний характер і не дозволяє чітко визначити критичні рівні 

навантажень на конкретний організм [91, 158, 173, 326]. Орієнтація на 

вказаний вид оцінки навантажень призводить до втрати взаємозв’язку в 

динамічній системі «навантаження – адаптивна реакція» і показує лише 

одноразову фіксацію показників стану системи на певній фазі взаємодії [46, 

62, 371]. 

Вкрай негативною властивістю цієї концепції є оцінка рівня 

навантаження в досить довільній градації – високий, низький, максимальний, 

лише іноді супроводять останні якісь показники (масу, метри, кілометри та 

інші). За цих умов порівняти індивідуальні результати окремої людини за 

якимось чітким критерієм, у тому числі відносно того або іншого виду вправ, 

практично неможливо. Значну проблему при цьому створюють також 

індивідуальні особливості реакцій організму на однакове навантаження, тому  

достовірність усереднених результатів завжди сумнівна [37, 44, 95].  

Друга методологічна концепція базована виключно на оцінках 

зовнішніх навантажень, комплекс яких являє собою досить складну, 

багатогранну та динамічно змінну систему. Особливо важливими ці аспекти є 

відносно саме до силових навантажень, у тому числі оздоровчого 

спрямування. Усі варіанти так званого зовнішнього навантаження на 

організм можна визначити в конкретних одиницях – загальний обсяг роботи 
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в метрах, кілометрах, кілограмах, тонах та інших одиницях. Але одиниці 

виміру є досить результативними лише в системі одномоментної оцінки, що і 

використовують у більшості видів спорту для визначення спортивного (тобто 

кінцевого) результату.  

Абсолютне значення величин зовнішнього навантаження, виражене в 

певних одиницях, безперечно є ключовим показником оцінки фізичного 

навантаження, але на жаль ця оцінка не враховує багатофакторну природу 

величини зовнішнього навантаження. Для розгляду процесів та явищ, які 

відбуваються в організмі (біологічна складова) та під час фізичної підготовки 

людини (тренувальна складова), вказані одиниці виміру мало придатні і не 

несуть потрібної інформації. 

Особливо важливою є проблема оцінки фізичних навантажень у 

оздоровчій фізичній культурі та силовому фітнесі. Саме там, на відміну від 

професійного спорту, оздоровчі види фізичної активності є дуже чутливими 

до недоліків системи оцінки навантажень за принципом контролю 

внутрішніх реакцій. Головними причинами цього є робота з непідготовленим 

контингентом, відсутність чітких критеріїв підбору тренувальних груп та 

явно виражена різниця в меті тренувань. 

Аналітичне узагальнення вищенаведених підходів свідчить про 

необхідність використання якогось єдиного, універсального, можливо 

умовного, критерію оцінки фізичного навантаження, без якого неможливі 

будь-які теоретичні та прикладні обліки і розрахунки. Останні повинні 

відповідати специфіці явища фізичного навантаження, яке має 

двокомпонентну природу, поєднуючи протилежно спрямовані процеси –  

навантаження на організм та протидію цілісного організму навантаженню 

(рис. 3.1). Вказана умова по суті вимагає оцінки стану двокомпонентної та 

динамічно змінної побудови, фіксація параметрів якої повинна враховувати 

величини зовнішньої дії та внутрішньої протидії. При цьому сама величина 

фізичного навантаження є комплексним відображенням специфіки силової 

протидії організму зовнішньому впливу.  
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Організм 

людини 

Зона малого навантаження 

Зона середнього навантаження Зона максимального навантаження 

Зовнішнє навантаження Оцінка 

силовової 

протидії 

Оцінка 

зовнішнього 

навантаження 

показники реакції 

організму на 

навантаження 

Ендокринна система М'язова система 

Серцево-судинна система 

Рис.3.1. Двокомпонентна природа явища фізичного навантаження  

 

Так, обсяг фізичного навантаження завжди є визначеним низкою 

змінних умов, які характеризуються відповідними показниками [102, 135], у 

числі яких:  

а) обсяг тренувальної роботи (кг) – визначається шляхом 

перемноження суми піднятих кілограмів на кількість піднімань штанги 

(КПШ); 

б) кількість піднімань штанги – визначається шляхом додавання 

кількості повторень у вправі; 

в) частка тренувальної роботи (частка, %) – визначається шляхом 

ділення кількості піднімань штанги в окремій групі вправ на загальну 

кількість піднімань штанги помножене на 100 %; 
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г) середня вага штанги (Вср, кг) – визначається шляхом ділення обсягу 

тренувальної роботи на кількість піднімань штанги; 

д) абсолютна інтенсивність (АІ) – визначається діленням суми піднятих 

кілограмів на кількість піднімань; 

є) відносна інтенсивність (ВІ) – відношення середньої ваги обтяження 

(чи кількості повторень) до максимального досягнення у вправі (чи 

відношення максимальної кількості повторень до цієї ваги), помноженому на 

100 %.  

Ці показники прямо впливають на величину сумарного обсягу 

навантаження (конкретної вправи, тренувального заняття, циклу), вказуючи 

при цьому на те, що просте додавання піднятої ваги обтяження не відображає 

характеру та інтенсивності силових вправ [184].  

Отже, при розгляді головних положень і принципів обліку існуючих 

методичних підходів щодо кількісних оцінок фізичних навантажень вказують 

на явно недостатній рівень наукового опрацювання цього питання та 

загальну потребу в розробці новітніх методологічних підходів до їх оцінки.  

 

 

3.1. Розробка інтегрального методу кількісної оцінки величини 

навантаження в  силовому фітнесі залежно від умов м’язової 

діяльності та рівня тренованості людини 

 

 

З метою пошуку і відпрацювання експериментальних методик оцінки 

фізичного навантаження з використанням інтегративного кількісного 

показника, придатного для статистичного аналізу та математичних 

узагальнень у 2004–2015 рр. було виконано досить об’ємні теоретичні та 

прикладні дослідження. Метою їх була розробка та перевірка різних 

принципів побудови кількісного показника рівня фізичних навантажень, 

величина якого враховує їх зовнішні параметри та показники організму в 
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стані м’язового напруження в різних умовах рухової активності залежно від 

поставленої мети та завдань. Застосування подібних показників дозволяє 

сформувати новітню методологічну концепцію кількісної оцінки фізичного 

навантаження та визначення найбільш ефективних і водночас безпечних 

режимів тренувальної роботи для людей різного рівня підготовки, віку, статі.  

У результаті було створено показник, який, відповідно до специфіки 

досліджуваних нами видів рухової діяльності, назвали індексом 

тренувального навантаження (ITNA, yм.oд.) [137]. Цей показник є 

комплексним і відображає рівень фізичного навантаження за певних умов 

м’язового напруження, як у процесі занять силовим фітнесом так і під час 

контролю загальнофізичної та спеціальної підготовки військовослужбовців, 

співробітників органів внутрішніх справ та служби з надзвичайних ситуацій.   

Для його створення, в умовах занять силовим фітнесом, попередньо 

вирішили проблему обліку та кількісної оцінки цілої низки чинників, кожен 

із яких окремо та в комплексі визначає кількісні рівні показника індексу 

тренувального навантаження [160]. В числі останніх – а) час тривалості 

м’язового напруження в окремому повторенні (T, c) та в окремому сеті (t, с); 

б) кількість повторень в окремому сеті (N, k/p); в) максимальну (M, кг) і 

відносну (Wa, кг) вагу обтяження; г) коефіцієнт величини зовнішнього опору 

(Ra, yм.oд); д) коефіцієнт амплітуди руху (Q, yм.oд); е) величину силового 

навантаження (Wn, кг/хв). Більшість із них піддаються обліку за добре 

відомими та достовірними методиками оцінки, але три останні параметри на 

момент проведення наших досліджень не існували взагалі і відповідно 

відсутніми були методики їх обліку та розрахунку.  

Пошук та відпрацювання методик практичної фіксації вказаних 

параметрів розпочинали із визначення максимальної ваги обтяження при 

виконанні фізичної вправи з урахуванням загальноприйнятої техніки [135, 

184]. Враховуючи час тривалості окремого повторення та вправи загалом, 

параметри амплітуди руху та інших факторів – визначали вагу обтяження 

при виконанні запланованої кількості повторень в окремому сеті (сет – 



 81 

безперервна серія повторень). Внаслідок цього, враховуючи отримані 

результати названих вище показників, за допомогою розроблених нами 

експериментальних формул [137], визначали коефіцієнт ваги обтяження та 

коефіцієнт амплітуди руху. Далі, вже на основі отриманих даних, проводили 

розрахунки показників: індекс тренувального навантаження в силовому 

фітнесі та обсягу тренувальної роботи (Wn). 

У процесі дослідження, використання комплексної методики оцінки 

рівня фізичного навантаження, на основі багатофакторного системного 

аналізу його структурних компонентів, дозволило визначити відповідні 

критерії та механізми розрахунків показників фізичного навантаження.  

Темп. Під темпом у спортивній діяльності звичайно розуміють 

кількість (частоту) рухів (повторень) виконаних за одиницю часу. 

Незважаючи на зовнішню простоту цього визначення, сутність зовнішніх 

навантажень, визначених темпом, є дуже складною і різноспрямованою. Суть 

терміну повторення відображає завершений цикл разової рухової дії 

(вправи), але остання включає дві фази. Перша – рухова дія направлена на 

подолання зовнішнього опору (концентрична фаза), друга – рухова дія 

направлена на протидію зовнішньому опору (ексцентрична фаза). Зрозуміло, 

що від фази буде прямо залежати навантаження, але проблемою при цьому 

лишається кількісне визначення останнього, а також відсутність сталого 

показника, придатного для узагальнюючої оцінки сумарного навантаження.  

Найчастіше показник темпу визначається загальною тривалістю 

(секундах) обох фаз рухової дії під час виконання окремого повторення, що 

дозволяє чітко фіксувати величину темпу при виконанні заданої фізичної 

вправи не залежно від кількості її повторень, але не дозволяє порівнювати 

сумарні рівні навантаження при різних типах вправ. Відповідно, для 

уникнення цього недоліку тривалість виконання окремого повторення 

визначали за формулою: 

T = p + n, 
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де: T – тривалість виконання окремого повторення (с); p – тривалість 

позитивної (концентричної) фази виконання руху (с); n – тривалість 

негативної (ексцентричної) фази виконання руху (с). 

Тривалість м’язового напруження є ще одним із показників, який більш 

чітко спрямовано на характеристики внутрішніх реакцій організму, але 

безперечно має ключовий вплив на загальну оцінку зовнішнього 

навантаження. Сутність показника полягає у тривалості м’язового 

напруження за період часу (с або хв) виконання фізичної вправи від початку 

до кінця. Частково показник повторює попередні оцінки внутрішнього 

(м’язового) опору на зовнішнє навантаження, а частково повторює параметри 

темпу.  

Показник тривалості м’язового напруження, як сумарна величина, не 

відображає рівень цього напруження, не проявляє навіть орієнтовних 

характеристик темпу та амплітуди руху, що різко обмежує його 

інформативність при будь-яких методиках розрахунку обсягу зовнішнього 

навантаження на організм. На практиці тривалість м’язового напруження 

протягом окремого сету визначали за формулою: 

t = N × T, 

де: t – час виконання роботи (с); N – фіксована кількість повторень в 

окремому сеті (к/р); T – тривалість виконання окремого повторення (с). 

Коефіцієнт величини зовнішнього опору в атлетизмі визначали за 

формулою [160]: 

 

де: Ra – коефіцієнт величини зовнішнього опору у фітнесі (ум.од.); N – 

фіксована кількість повторень в окремому сеті (к/р); М* – максимальна вага 

обтяження прийнята за 100 %; T – тривалість виконання окремого 

повторення (с); Q – коефіцієнт амплітуди руху (ум.од.); 1 – максимальна 

межа адекватності фізичних навантажень функціональним можливостям 

організму (ум.од.). 
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Амплітуда руху – є складним для оцінки компонентом, який також 

визначає безпосередні та загальні рівні фізичного навантаження на організм 

при виконанні будь-яких вправ. Загалом під цим терміном розуміють 

протяжність траєкторії руху снаряда у вправах. Більш детальне тлумачення 

терміна «амплітуда руху» вказує, що це максимальна зміна положення тіла, 

або його частин, у процесі виконання конкретної вправи, від початкової –

вихідне положення частини тіла, яка буде виконувати рухову дію, до 

кінцевої– положення працюючої частини тіла при виконанні рухової дії, 

направленої на подолання зовнішнього опору [184]. 

Відповідно, при характеристиці амплітуди, як одного із компонентів, 

що визначають загальний комплекс (рівень) фізичного навантаження на 

організм, необхідно враховувати векторність (спрямованість) траєкторії руху, 

яка відображає шлях, пройдений тілом від початкового до кінцевого 

положення при кожній окремій вправі. Траєкторія руху при цьому має дві 

різноспрямовані форми: прямолінійна та криволінійна. Окрім цього, в даних 

літератури [142, 184, 326] амплітуду руху поділяють на два види: повна та 

часткова. Усі вказані властивості амплітуди руху враховує розроблений нами 

показник – коефіцієнт амплітуди руху (Q), який визначали з урахуванням 

особливостей і кількісних параметрів умов, наведених на рис. 3.2. 

У силових видах спорту одним із основних компонентів, що регулюють 

величину зовнішньої сторони навантаження, є вага обтяження. Під даним 

терміном розуміють величину зовнішнього опору: вагу штанги, гантелей, 

гирі, протидію опору тренажерного механізму тощо. З метою оперативного 

контролю перебігу тренувального процесу використовують переважно 

показник максимальної ваги обтяження. Останній відображає кількісну 

величину зовнішнього опору (навантаження), яку спортсмен здатний 

подолати через прояв максимально можливих м’язових зусиль – лише один 

раз. Ключовим позитивним моментом цього показника (максимальної ваги 

обтяження) є його індивідуальна «прив’язка», що дозволяє на його основі 

встановлювати адекватні вагові параметри снаряду (звичайно на рівні 70–80 
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% максимуму) та в загальних рисах планувати орієнтовні обсяги 

навантаження на певну фазу тренувального процесу.  
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(100 %), без фіксації в піковій точці 
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1,0 у.о. 

0,9 у.о. 

0,8 у.о. 

0,7 у.о. 

0,6 у.о. 

0,5 у.о. 

Величина амплітуди руху 
під час виконання 
силових вправ, % 

Коефіціент амплітуди 
руху під час виконання 

силових вправ, у.о. 

Виконання вправ з частковою амплітудою 

(80 %), без фіксації в піковій точці 

Виконання вправ з частковою амплітудою 
(70 %), без фіксації в піковій точці 

Виконання вправ з частковою амплітудою 
(60 %), без фіксації в піковій точці 

Виконання вправ з частковою амплітудою 
(50 %), без фіксації в піковій точці 

Виконання вправ з частковою амплітудою 

(40 %), без фіксації в піковій точці 

Виконання вправ з частковою амплітудою 
(30 %), без фіксації в піковій точці 

Виконання вправ з частковою амплітудою 

(20 %), без фіксації в піковій точці 

0,4 у.о. 

0,3 у.о. 

0,2 у.о. 

0,1 у.о. 

 

Рис. 3.2. Схема змін кількісного рівня коефіцієнта амплітуди руху при 

виконання фізичних вправ в силовому фітнесі 
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Певно, що більш інформативним показником щодо визначення 

адекватності навантаження індивідуальним можливостям спортсмена, буде 

виступати показник відносної ваги обтяження, який на практиці в класичних 

силових видах спорту майже не використовується.  

Сама відносність цього показника орієнтована на кількість повторів, 

що зумовлює комплексність оцінки та її реальність в умовах тренувального 

процесу. Відносну вагу обтяження (саме в силовому фітнесі) визначали за 

запропонованою нами формулою [137]:  

Wа = Ra × M,  

де: Wa – відносна вага обтяження (кг); Ra – коефіцієнт величини 

зовнішнього опору в атлетизмі (ум.од.); M – максимальна вага обтяження 

(кг). 

Величину силового навантаження визначали за формулою [137]: 

Wn = , 

де : Wn – величина силового навантаження, кг/хв.; Wa – відносна вага 

обтяження (кг); N – фіксована кількість повторень в окремому сеті (к/р); Ts – 

тривалість окремого сету в умовах певного режиму силового навантаження 

(хв). 

Після визначення, обрахування та перевірки достовірності вказаних 

параметрів і оцінки відповідності їх щодо заявлених задач приступали до 

розрахунку індексу тренувального навантаження. Останній визначали за 

формулою [137]:  

, 

де: ITNA – індекс тренувального навантаження (ум.од.); t – тривалість 

роботи в окремому сеті (с); N – фіксована кількість повторень в окремому 

сеті (к/р); Rа – коефіцієнт величини зовнішнього опору (ум.од.); T – 

тривалість виконання окремого повторення (с); Q – коефіцієнт амплітуди 

руху (ум.од.). 

Створення та використання цього інтегрального показника та методу 
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його оцінки дозволило побудувати абсолютно новітню методологію 

наукових досліджень, які виконувались за темою дисертаційної роботи. 

Найголовніше, що оригінальна авторська методологічна база послугувала 

основою дисертаційної роботи і практично вперше надала можливість чітко 

зафіксувати у відповідних кількісних одиницях обсяги реалізації фізичних 

навантажень, які використовують у силовому фітнесі. Завдяки цим методам 

оцінки вдалось уникнути досить суб’єктивних градацій (малі, середні, 

великі), якими раніше оперували дослідники та практики в галузі фізіології 

спорту, теорії та практики тренувальної роботи та у сфері спортивної 

медицини [137]. Кількісні параметри контрольованої низки показників 

надали можливості перевірки будь-якої тренувальної схеми та індивідуальної 

оцінки фізичного навантаження.    

У практиці силового фітнесу чіткі кількісні параметри показників 

навантаження дали можливість адекватно оцінювати його рівень при 

виконанні тієї чи іншої фізичної вправи, а також будувати оптимальну 

структуру тренувальних занять залежно від їх цілей, завдань та 

спрямованості. У процесі довготривалих досліджень застосування такого 

інтегрального показника, як індекс навантаження, відбувалось одноразово та 

в динаміці.  

 

 

3.2. Розробка методу визначення оптимального рівня 

навантаження для військовослужбовців залежно від 

специфіки підрозділів і особливостей процесу підготовки 

 

 

Однією з основних проблем сучасної системи фізичної підготовки в 

збройних силах є відсутність ефективних методів визначення кількісних 

інформативних показників фізичного навантаження, які дозволяють 

диференційовано, залежно від умов рухової активності, а також рівня 



 87 

функціональних можливостей організму військовослужбовців та стану їх 

здоров'я, встановити найбільш оптимальні, результативні, але водночас 

безпечні режими м'язової діяльності, що забезпечуватимуть високий рівень 

розвитку фізичних якостей, необхідних для виконання поставлених завдань 

як під час підготовки, так і в ході бойових дій. 

У зв'язку з абсолютно новими вимогами до системи фізичної 

підготовки військовослужбовців (особливо на початковому етапі), а саме, за 

найбільш короткий проміжок часу домогтися позитивної динаміки 

результатів, що дозволяють максимально їх реалізувати в ході бойових дій – 

досить сильно підвищується ймовірність перевантаження їх організму, 

оскільки в більшості випадків контингент складається переважно з фізично 

непідготовлених до військової служби людей. 

Отже, використання в процесі підготовки військовослужбовців 

стандартних параметрів фізичного навантаження і загальноприйнятих 

методів контролю та управління, враховуючи функціональні можливості 

організму сучасного контингенту, який йде до лав військово-збройних сил, 

сприятиме лише незначному підвищенню рівня фізичної підготовки, а в 

більшості випадків буде негативно впливати на стан здоров'я 

військовослужбовців у результаті неадекватності запропонованих 

навантажень фізичним можливостям їх організму, що також негативно 

вплине на весь процес підготовки. 

Розроблений нами інтегральний метод визначення оптимальних 

безпечних режимів фізичного навантаження для військовослужбовців 

дозволяє визначити первинний рівень фізичної підготовки мобілізованого 

контингенту і максимальні можливості його організму, які він може 

продемонструвати в умовах, наближених до бойових дій. 

Використання цього методу дозволяє визначити не тільки рівень 

фізичного розвитку цього контингенту, а й причини, за рахунок яких 

військовослужбовці не можуть виконувати ті чи інші фізичні вправи ПФП. 

До таких причин переважно належать: низький рівень функціональних 
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можливостей (низький рівень адаптації організму до різних видів фізичного 

навантаження, низький рівень енергозабезпечення рухової активності); слабо 

розвинені м'язові групи необхідні для виконання контрольних вправ. 

Отже, визначивши первинний рівень фізичної підготовки 

мобілізованого контингенту і встановивши причини, які не дозволяють 

результативно виконати контрольну вправу ПФП, використання розроблених 

нами режимів тренувальних навантажень дозволяють не тільки прискорити 

розвиток фізичних якостей (швидкісної і статичної сили, силової 

витривалості), а так само підвищить рівень адаптації їх організму до заданих 

умов рухової діяльності не залежно від індивідуальних функціональних 

можливостей за досить короткий проміжок часу (близько трьох місяців 

підготовки) при мінімальному обсязі виконаної роботи, а найголовніше – без 

перевантажень і втрати фізичного здоров'я. 

Для детального контролю, управління на основі інтегрального 

розрахунку кількісних значень найбільш оптимального, але водночас 

абсолютно безпечного режиму навантажень у процесі фізичної підготовки, 

враховували досить велику кількість різних показників: маса тіла людини, 

маса спорядження (зброя, боєприпаси, бронежилет, каска – загальною масою 

від 25 до 40 кг), тривалість м'язової напруги, рівень м'язової сили, кількість 

рухових дій, амплітуда руху тощо. Використання такої великої кількості 

показників дозволяє більш деталізовано оцінювати не тільки адекватність 

того чи іншого режиму навантаження під час виконання тренувальної вправи 

з урахуванням індивідуальних особливостей організму військовослужбовців, 

а також сприяє найбільш ефективному розвитку фізичних якостей і певних 

м'язових груп людини залежно від спрямованості процесу підготовки та 

поставлених задач як у мирний час, так і в ході бойових дій. 

Для визначення початкового рівня підготовки військовослужбовців і 

здатність їх організму долати запропоновані нами фізичні навантаження під 

час виконання стандартних для нормативів ПФП контрольних вправ, 

результативне виконання яких, особливо в повній бойовій екіпіровці (маса 
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спорядження близько 25–40 кг), дозволить підвищити рівень фізичної 

підготовки в мирний час і сприятиме ефективному вирішенню поставлених 

завдань у ході бойових дій, було розроблено комплексні математичні 

формули, що дозволяють досить об'єктивно визначити первинні фізичні 

можливості обстеженого контингенту і розробити для нього оптимальний 

режим навантажень, який дозволяє досягти максимальних адаптаційних змін 

за короткий час без загрози погіршення здоров'я. 

Для вирішення поставлених завдань у досліджуваного контингенту 

спочатку необхідно визначити вихідні дані таких показників: маса тіла (кг), 

маса тіла в повній бойовій екіпіровці (кг), максимальна кількість повторень 

при виконанні контрольних вправ ПФП (спрямованих на розвиток сили і 

силової витривалості) в повній бойовій екіпіровці (к/разів) при стандартній 

техніці виконання, час тривалості м'язової напруги при виконанні одного 

повторення (с), загальна тривалість виконання контрольного вправи (с), 

амплітуда руху (ум.од.). 

Коефіцієнт величини зовнішнього опору, значення якого повною мірою 

відображає режим фізичного навантаження, визначається за формулою: 

 

де: Ra – коефіцієнт величини зовнішнього опору у військових (ум.од.); 

N – максимальна кількість повторень, які може виконати особа під час 

контрольної вправи до повного м’язового стомлення (к/разів); Мт – маса тіла 

військовослужбовця (кг); Ме – вага екіпіровки (кг); T – тривалість виконання 

окремого повторення (с); Q – коефіцієнт амплітуди руху (ум.од.); 1 – 

максимальна межа адекватності фізичних навантажень функціональним 

можливостям організму (ум.од.). 

Використання запропонованого нами методу дозволяє в найкоротші 

терміни і при мінімальних витратах визначити первинний рівень фізичної 

підготовки військовослужбовців і критичні пороги навантаження для їх 
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організму в різних умовах рухової активності, а також проводити відбір 

контингенту для різних військових підрозділів. 

Впровадження наших розробок у систему фізичної підготовки 

військовослужбовців дозволить оптимізувати сам процес підготовки залежно 

від специфіки військових підрозділів та рівня працездатності контингенту, а 

також диференційовано удосконалити загальноприйняту методику. 

Загалом оригінальний, суто науковий методологічний базис   

дисертаційних досліджень відкрив дуже широкі можливості подальшої 

деталізації та розуміння сутності перебігу процесів і механізмів 

функціонування організму в стані м’язового напруження. 

 



 91 

 

РОЗДІЛ 4 

ВСТАНОВЛЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ ТА КРИТИЧНИХ РІВНІВ 

ТРЕНУВАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ В УМОВАХ М’ЯЗОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СИЛОВОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 

 

 

4.1. Алгоритм визначення безпечних параметрів фізичних 

навантажень в умовах силового фітнесу з урахуванням 

адаптаційно-компенсаторних реакцій організму людини 

 

 

Закономірності і особливості адаптаційних реакцій є об'єктом пильної 

уваги у сфері прикладної реалізації фізичних можливостей людини в процесі 

рухової активності різної спрямованості [3, 29, 44, 121, 266, 386]. Так, 

характер змін морфо-метричних показників організму людини в загальному 

плані є відображенням адаптаційного потенціалу організму на адекватний 

подразник, яким служить навантаження. Тому цілком закономірно, що 

найбільшу актуальність питання вивчення особливостей адаптаційно-

компенсаторних реакцій організму людини в умовах фізичних навантажень 

різної спрямованості мають у спорті вищих досягнень [93, 98, 141, 312]. 

Одночасно, вирішення цих питань при розробці моделей м'язової активності 

для нетренованого контингенту, є одним із пріоритетних завдань, які 

дозволяють мінімізувати ризик розвитку патологічного і компенсаторного 

процесів в умовах напруженої м’язової діяльності. 

Водночас, вкрай проблемним лишається питання щодо загальної та 

детальної кількісної оцінки величини фізичних навантажень, яким піддається 

організм людини в процесі занять фізичною культурою та спортом [165, 178, 

214, 333]. Особливу актуальність це питання має місце саме в оздоровчих 
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видах рухової активності, якими займається значна кількість людей різного 

віку та статі [100, 245, 281, 408]. 

Гострота питання зумовлена, в першу чергу, проблемою встановлення 

безпечних меж рівня фізичних навантажень адекватних можливостям 

організму, особливо нетренованого контингенту. Відсутність такої 

адекватності загрожує виникненням патологічних, часом незворотних 

процесів в організмі, що часто має місце за умов несталого рівня 

метаболізму.  

Одним із проблемних питань, пов'язаних із адаптаційними реакціями в 

процесі рухової активності, є питання визначення граничних параметрів 

рівня фізичних навантажень адекватних можливостей людини в процесі 

спрямованого (спеціалізованою) тренування. Ця проблема рано чи пізно 

постає практично перед кожним тренером, спортивним лікарем і її вирішення 

визначає здоров'я як спортсменів, так і нетренованих осіб. Не менш 

важливими є і питання утримання досягнутих адаптаційних параметрів 

організму, визначення часу їх досягнення, а також розробка ефективних 

методик боротьби з процесом перетренованості (зрив адаптації) [47, 121, 165, 

178, 251]. 

4.1.1. Визначення первинних обсягів тренувальних навантажень. 

Заплановані дослідження, згідно з поставленими завданнями, вимагали в 

першу чергу, визначення кількісних обсягів фізичних навантажень, які 

можна надавати нетренованому контингенту при тренуваннях з оздоровчою 

метою. Звичайно, що головною умовою таких тренувань є їх безпечність для 

організму, яка передбачає застосування певних обсягів фізичного 

навантаження, гарантовано адекватних можливостям організму. При 

вирішенні вказаного завдання відразу виникли проблеми щодо самих 

підходів визначення безпечних навантажень, а також виявилась відсутність 

достовірних критеріїв оцінки стану і реакцій організму при м’язових 

напруженнях у процесі тренувального заняття.  
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У практиці силового фітнесу та інших силових видів спорту для 

пошуку та визначення стартових і робочих навантажень застосовують ряд 

методик, які, в цілому, носять розрахунковий характер [102, 135, 184, 326]. 

Усі вони базовані виключно на загальних закономірностях відношення 

робочої та максимальної маси снаряду за один його підйом. Отримані таким 

чином показники не підкріпленні реальними доказами їх безпечності, тож їх 

застосування несе певний ризик, особливо для нетренованого контингенту. 

Така ситуація практично унеможливлює безпеку учасників оздоровчих 

тренувань від перенавантажень, що викликало необхідність виконання серії 

експериментальних досліджень, поєднаних логістичним та методичним 

взаємозв’язком (рис. 4.1).   
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Рис. 4.1. Схема визначення безпечних та граничних параметрів 

величини силового навантаження 

 

Ключовою умовою результативності подібних досліджень є їх  

відповідність такій системній побудові: кількісна оцінка фізичного 

навантаження – кількісні показники варіабельності серцевого ритму – 

кількісні показники концентрації ключових гормонів та активності ферменту 

ЛДГ у сироватці крові людини. Тобто для оцінки обсягів тренувальних 

навантажень потрібні їх кількісні орієнтири, виражені в певних одиницях. За 

наявності авторських методик кількісного обліку навантажень, з 

відповідними одиницями їх виміру [137], первинним об’єктом досліджень 

було обрано групу тренованих осіб, які протягом останніх трьох років 

займались силовим фітнесом. 

У цій групі було 20 тренованих юнаків віком 20–21 років, які мали 

достатній рівень адаптації до силових навантажень, застосованих в умовах 

стандартного режиму тренувальної роботи. Тож вірогідно, що при цих 

заняттях їм не загрожувало перенапруження та пов’язані з ними патологічні 

стани, які цілком можливі при використанні розрахункових навантажень на 

нетренованому контингенті.  

Дослідження над цією групою було розпочато у вересні 2009 року, 

перелік вправ, що мали місце в складі одного тренувального заняття та 

середньо-групові показники максимальних меж (разових) розвитку сили 

м’язів тренованих осіб, наведено в таблиці 4.1. 

Перелічені вправи надалі використовували в ролі стандартної тестової 

бази, а рівні силової потужності – при відповідних порівняльних 

дослідженнях. Середньогрупові кількісні показники фізичного навантаження, 

яке реалізували учасники досліджуваної групи в процесі тренувального 

заняття, відображено в таблиці 4.2. 

Отримані результати досліджень, які наведено в таблиці 4.2., в 

практиці силового фітнесу практично є першими, достовірно встановленими 
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кількісними показниками цілісного обсягу фізичного навантаження, яке 

реалізоване м’язовими напруженнями організму в процесі тренувального 

заняття. Ці показники цілком можна відтворити за будь-яких умов із різним 

контингентом – підготовленим, малопідготовленим, непідготовленим, а 

також планувати різні схеми тренувального процесу.  

 

Таблиця 4.1  

Перелік контрольних вправ та їх реалізація тренованим контингентом  

під час виконання тренувальних вправ у стандартному режимі фізичних 

навантажень, (M±m, n=20) 

Контрольні вправи 

Максимальні параметри розвитку м’язової 

сили досліджуваного контингенту під час 

виконання контрольних вправ, кг/1 раз 

Жим лежачи на блоці від грудної клітки 

на горизонтальній лавці, кг 
102,50±2,40 

Тяга на блоці за голову, кг 89,15±0,75 

Жим ногами на блоці, кг  215,00±4,32 

Згинання рук з гантелями стоячи 

«молотки», кг 
39,70±0,46 

 

Таблиця 4.2 

Комплекс показників фізичного навантаження разового 

 тренувального заняття, (M±m, n=20) 

Показник 
Середньо-групові показники 

фізичного навантаження 

Коефіцієнт зовнішнього опору (Ra), у. о. 0,64±0,02 

Відносна вага обтяження (Wa), кг 71,40±1,24 

Індекс тренувального навантаження (ITNA), у. о. 0,71±0,02 

Величина силового навантаження (Wn), кг/хв 865,00±18,34 
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Головне значення отриманих результатів полягає в одержанні 

первинних кількісних даних щодо конкретних обсягів фізичних навантажень, 

які мають не відносну градацію (слабкі, середні, потужні, сильні), а чіткі 

кількісні параметри, виражені у відповідних одиницях виміру. Це дозволяє 

перейти до системних досліджень у галузі спортивної фізіології та патології 

м’язового напруження на основі кількісного обліку даних, що і було одним із 

завдань цієї роботи.  

Першу дослідну групу, у якій в процесі тренувального заняття було 

встановлено індивідуальні показники реалізованих фізичних навантажень 

(перше завдання), одночасно піддавали і контролю з метою встановлення 

декількох сигнальних параметрів функціонування організму, придатних для 

оцінки безпечності реалізованих м’язових напружень. Указаний контроль 

щодо учасників дослідної групи складався з двох етапів – перший передбачав 

встановлення комплексу показників до навантаження (у стані спокою), 

другий – у них же, безпосередньо після виконання тренувального заняття. По 

суті показники другого етапу давали можливість виявити та оцінити  

структуру і обсяги окремих компенсаторних реакцій на м’язове напруження.  

Дослідження такого плану вимагають комплексного контролю та 

переважної наявності «прямих» показників, як найбільш інформативних, тож 

у ролі останніх було обрано: параметри автономної регуляції ритму серця та 

його спектрального аналізу; параметри перебігу біохімічних процесів в 

організмі зокрема концентрацію тестостерону, кортизолу та активності 

лактатдегідрогенази в сироватці крові.  

Усі ці показники дозволяють оперативно оцінювати межі фізіологічних 

та патологічних процесів при реакціях систем організму у стані м’язових 

навантажень. Отримані результати контролів було статистично узагальнено 

та відображено в таблиці 4.3. 

Цінність результатів контролю автономної регуляції роботи серця в 

учасників виконаного дослідження зумовлена тим, що вони зафіксовані в 

стані спокою та після навантажень під час тренувального заняття. Це дає 
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змогу встановити закономірності в системі координат «обсяг фізичного 

навантаження» – «показники м’язового напруження» – «показники 

автономної регуляції роботи серця», а також фонові показники автономної 

регуляції роботи серця в стані спокою у тренованого та нетренованого 

контингенту. 

Таблиця 4.3 

Показники варіабельності серцевого ритму тренованих осіб в умовах 

стандартного режиму фізичних навантажень, Ме (25; 75), n=20 

Показник 

Етапи контролю 

До навантаження  

(стан спокою) 

Після фізичного 

 навантаження 

Частота серцевих скорочень, 

уд/хв, (Mean HR) 
79,45 (79,42; 91,21) 121,01* (120,12; 136,05) 

Середня тривалість 

RR-інтервалів, мс (Mean RR) 
761,00 (658,90; 761,22) 502,30* (445,40; 503,50) 

Стандарте відхилення 

RR-інтервалів, мс (SDNN) 
61,80 (51,82; 62,30) 54,70 (45,00; 55,20) 

Над низькочастотний 

спектр, % (VLF) 
54,50 (49,05; 54,70) 91,60* (91,50; 98,07) 

Низькочастотний 

спектр, % (LF) 
34,20 (34,00; 41,12) 6,80* (1,67; 6,90) 

Високочастотний 

спектр, % (HF) 
11,30 (9,90; 11,37) 1,60* (0,25; 1,80) 

Вегетативний баланс 

(LF/HF), мс
2
 

3,01 (2,99; 4,18) 4,11* (4,00; 6,11) 

*– р<0,05, порівняно зі станом спокою 
 

Так, реалізація фізичних навантажень у тренованих юнаків 

супроводжується закономірним зростанням частоти скорочень серця при 

паралельному зменшенні середньої тривалості RR-інтервалів порівняно зі 
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станом спокою. Ця обставина свідчить про зростання ступеня напруги 

системи вегетативної регуляції ритму серця та загального посилення 

симпатичної регуляції, яка пригнічує активність автономного контуру. 

Одночасно у відповідь на силове навантаження, спостерігаємо суттєве 

збільшення показника вегетативного балансу (LF/HF), що також свідчить про 

зростання напруженості вегетативної регуляції ритму серця за рахунок 

ослаблення парасимпатичного тонусу.  

Отже, у тренованого контингенту заняття з силового фітнесу 

супроводжується значним переважання активації центрального контуру 

регуляції ритму серця за рахунок активації нейрогуморального та 

метаболічного факторів. 

Паралельно з проведенням першого етапу досліджень, відображених у 

попередньому матеріалі, було виконано також і контролі за станом організму 

з використанням біохімічних показників. Результати досліджень щодо 

встановлення біохімічних показників організму тренованих осіб дослідженої 

групи в умовах стандартного режиму навантажень, наведено на рис. 4.2. 

Результати дослідження (рис. 4.2) достовірно свідчать про безпечність 

реалізованих учасниками дослідження тренувальних обсягів фізичних 

навантажень та їх адекватність можливостям організму. Концентрація в 

сироватці крові досліджуваних гормонів та активності ЛДГ у стані фізичного 

спокою та після проведення тренувального заняття не виходять за межі 

норми. 

В індивідуальному розрізі даних контрольні показники в межах групи 

демонструють певну амплітуду (від 4,4 % до 20,1 %) відхилень від 

середньогрупового рівня, як у стані фізичного спокою, так і після 

навантаження, але в жодному разі не виходили за критичні межі норми.  

Отримані результати першого етапу контрольних досліджень (табл. 4.3 

та рис. 4.2) свідчать про наявність перебудови в системі кількісних 

показників оцінки фізичного навантаження, варіабельності серцевого ритму, 

концентрації ключових гормонів та активності ЛДГ у сироватці крові 
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досліджуваних юнаків. Це дозволяє чітко оцінювати безпечні межі як 

окремих показників фізичного навантаження, так і режимів тренувань у 

цілому, а також контролювати адаптаційно-компенсаторні реакції в організмі 

юнаків із різним рівнем тренованості в процесі занять силовим фітнесом. 
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Рис. 4.2. Біохімічні показники крові у тренованих осіб в умовах 

стандартного режиму фізичних навантажень (M±m, n=40) 

Примітка: *–р<0,05, порівняно зі станом спокою (до навантаження) 

Найбільш важливим моментом цього дослідження є встановлення 

первинних, достовірно безпечних показників фізичного навантаження, 

адекватність яких компенсаторному потенціалу організму підтверджено 

комплексом прямих показників. Указані показники придатні для орієнтовних 

та порівняльних оцінок стану організму юнаків на будь-яких етапах 

тренувального процесу та його відсутності.  

4.1.2. Особливості процесу визначення оптимальних показників 

обсягу та інтенсивності фізичного навантаження для нетренованого 

контингенту. Отримані протягом попереднього дослідження безпечні обсяги 

тренувальних навантажень, встановлені на тренованих особах і звичайно в 

подібних розмірах непридатні для застосування на нетренованому 

контингенті. Відповідно, ці показники важливі лише як первинні, 

орієнтуючись на які можна застосовувати для нетренованого контингенту як 

стартові цілком безпечні рівні фізичного навантаження. Так, первинні дані, 

встановлені на тренованому контингенті, було використано при створенні 

авторської комп’ютерної програми для індивідуального визначення індексу 

тренувального навантаження в атлетизмі, на яку отримано авторське 

свідоцтво № 48519 від 29.03.2013 [159]. У цьому випадку програма починає 

вираховувати та пропонувати для апробації обсяги помірної величини 

навантаження для нетренованих юнаків, які починаються з абсолютно 

безпечного для організму мінімуму. Останній є часткою показника відносної 

ваги обтяження, починаючи із 30 % від максимально-фіксованого для групи 

тренованих осіб.  

Отже, запропоновані комп’ютерною програмою індивідуальні обсяги 

фізичних навантажень для нетренованого контингенту було апробовано в 

процесі тренувальних занять із відповідною групою початківців із 40 осіб. 

Дослідження було заплановано в такій послідовності: формування групи  
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первинне тестування учасників (у стані спокою)  реалізація фізичних 

навантажень  вторинний комплекс контролю після тренувального заняття. 

Контролем, у цьому випадку, слугували дані по групі тренованого 

контингенту, також у складі 40 осіб. Результати виконаних контролів 

наведено в табл. 4.5 та 4.6, а дані щодо безпосередньо силових показників – у 

табл. 4.4.    

Таблиця 4.4 

Середньо-групові показники фізичного навантаження реалізованого 

учасниками обох груп за умова напруженої м’язової діяльності  

(M±m), n=80 

Показники 
Група  

тренованих осіб 

Група  

нетренованих осіб 

Коефіцієнт зовнішнього опору 

 (Ra), ум.од. 
0,64±0,02 0,64±0,02 

Відносна вага обтяження (Wa), кг 71,40±1,24 43,39±1,24* 

Індекс тренувального навантаження 

(ITNA), ум.од. 
0,71±0,02 0,71±0,02 

Величина силового навантаження 

(Wn), кг/хв 
865,00±18,34 525,93±18,34* 

Примітка: *– р<0,05, порівняно з групою тренованих осіб 

 

Середні за групами показники розвитку м’язової сили нетренованого і 

тренованого контингенту, демонстративні при виконанні стандартних 

тренувальних вправ із розрахунковим обсягом фізичних навантажень (табл. 

4.4), вказують на явне заниження останніх. Реальні силові показники, які 

виявили в процесі тренувального заняття у нетренованих осіб, складали     

60,7 % від аналогічних показників, які було встановлено у спортсменів 

тренованої групи. 
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Отримані результати перевірки розвитку м’язової сили юнаків без 

тренувального досвіду в цілому мали прогнозований характер, відповідаючи 

нашому досвіду тренувальної роботи в силовому фітнесі. За умови відносної 

оцінки останніх на межі «слабких – потужних», самі силові показники 

втрачали значення критерію та виступали як самостійні, малоінформативні 

компоненти оцінки можливостей організму. Орієнтація на них, не 

підкріплена прямими показниками стану організму на практиці, часто 

призводить до розвитку стану перенавантаження та різноманітних 

патологічних станів.  

Відповідно, одним із головних завдань цього дослідження було 

встановлення адекватності розрахункових навантажень можливостям 

організму нетренованих юнаків, що передбачало необхідність комплексного 

контролю, результати якого відображено в таблиці 4.5. та на рисунку 4.3. 

Аналіз даних табл. 4.5 свідчить про те, що в стані спокою показники, 

які відображають стан системи регуляції серцевого ритму в нетренованих 

юнаків, знаходяться в межах фізіологічної норми [11, 259]. Аналогічні 

параметри, визначені після фізичного навантаження та порівняно із 

попередніми, свідчать про посилення симпатичної регуляції. Остання дещо 

пригнічує активність автономного контуру.  

Порівняльна оцінка результатів спектрального аналізу ритму серця 

свідчить, що в стані гострого фізичного навантаження вплив 

нейрогуморальної та метаболічної регуляції кардіоінтервалів зростає: 

збільшується наднизькочастотний компонент, а значення низькочастотних і 

високочастотних коливань знижуються. Спостерігається також і суттєве 

збільшення показника вегетативного балансу (LF/HF), що свідчить про 

зростання напруженості вегетативної регуляції ритму серця за рахунок 

ослаблення активації парасимпатичного тонусу. 

На рис. 4.3 графічно представлено результати біохімічного контролю: 

за концентрацією тестостерону, кортизолу та активності ЛДГ у сироватці 

крові під час реалізації розрахункових обсягів тренувальних навантажень.  
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Встановлено, що біохімічні показники функціонування систем 

організму в стані м’язового напруження при застосуванні розрахункових 

обсягів фізичного навантаження не виходять за межі норми (рис. 4.3). 

Відповідно, використовувані обсяги тренувальних навантажень є цілком 

адекватними (безпечними) для можливостей потенціалу організму 

нетренованих юнаків. 

 

Таблиця 4.5 

Показники варіабельності серцевого ритму у нетренованого 

контингенту за умов стандартного режиму навантажень,  

Ме (25; 75) (n=20) 

Показники 

Етапи контролю 

До фізичного навантаження 

(стан спокою) 

Після фізичного 

навантаження 

Частота серцевих 

скорочень, уд/хв  

(Mean HR) 

82,01 (80,39; 115,33) 141,83* (131,50; 148,14) 

Середня тривалість 

RR-інтервалів, мс 

(Mean RR) 

736,98 (512,46; 746,98) 427,20* (406,80; 458,70) 

Стандарте відхилення 

RR-інтервалів, мс 

(SDNN) 

55,22 (32,03; 58,70) 33,10* (28,00; 41,42) 

Наднизькочастотний  

спектр, % (VLF) 
60,50 (47,80; 63,50) 96,60* (93,20; 96,90) 

Низькочастотний 

спектр, % (LF) 
23,60 (20,40; 39,55) 3,10* (2,80; 6,10) 

Високочастотний 

спектр, % (HF) 
15,90 (13,10; 16,20) 0,30* (0,28; 0,70) 



 104 

Вегетативний баланс 

(LF/HF), мс
2
 

1,45 (1,26; 2,86) 8,65* (7,66; 8,89) 

Примітка: * – р<0,05, порівняно зі станом спокою (до навантаження) 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Біохімічні показники крові у нетренованих юнаків в умовах  
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стандартного режиму навантажень, (M±m, n=20) 

Примітка: *– р<0,05, порівняно зі станом спокою (до навантаження) 

 

Встановлені показники варіабельності серцевого ритму, концентрації 

кортизолу, тестостерону та активності ЛДГ у сироватці крові можна 

використовувати як орієнтовно нормальні рівні при порівняльних оцінках 

аналогічних функціональних станів (спокою та гострого м’язового 

напруження) для фізично розвинених і практично здорових юнаків, віком  

20–21 років без попередньої адаптації до силових навантажень. Також 

встановлені безпечні межі коливань указаних показників при реалізації 

кількісно адекватного рівня фізичного навантаження під час тренувального 

заняття. Загалом, отримані результати щодо обсягів змін рівнів тестових 

параметрів під час тренувального заняття з чітко вказаними показниками 

навантажень, виражених у відсотках від первинних (у стані спокою), є 

важливими орієнтирами для встановлення діагностичних меж розвитку 

патологічних процесів при дослідженнях аналогічного за віком контингенту.  

4.1.3. Оцінка та апробація «робочих» навантажень для 

нетренованого контингенту. Враховуючи те, що для спортивної практики 

ключове значення має саме розвиток показників максимальної м’язової сили 

людини та обхватних розмірів її тіла, яке вимагає відповідної активної 

тренувальної стимуляції з постійним збільшенням навантажень (за рахунок 

обсягу чи інтенсивності), ми визначали критичні межі максимально 

безпечного рівня робочих навантажень, які можна пропонувати для 

виконання нетренованим контингентом.  

Указана задача в силовому фітнесі завжди була проблемна через 

реальну загрозу перенавантажень і на практиці вирішувалась по суті методом 

«тику», який не сприйнятливий при роботі з нетренованим контингентом, 

який тренується виключно для досягнення оздоровчого ефекту. Відповідно, 

суть нашого дослідження полягала в застосуванні найбільш ефективних 
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обсягів навантажень, обмеженням для яких є критично високі (на межі 

норми) рівні контрольних показників стану організму. 

Для проведення вказаних досліджень було сформовано із числа 

учасників дослідної групи № 2 (нетренований контингент) дві підгрупи («А» 

і «Б») по 20 осіб у кожній. Учасникам цих груп було запропоновано два 

варіанти обсягів фізичних навантажень, вищі за оптимальні, які встановлено 

в попередніх дослідженнях аналогічного контингенту. При цьому, обсяг 

навантажень збільшували не за рахунок маси снаряду, а завдяки змінам 

темпу виконання вправ та кількості повторень під час проведення 

тренувальних занять, що також вливало і на інтенсивність роботи. 

Принципи та конкретні показники розрахунку вказаних обсягів 

фізичного навантаження для основних груп відображені графічною схемою 

рисунку 4.4.  

Згідно з цією схемою, визначення кількісних показників величини 

силового навантаження при тренувальному занятті є прямо залежним від: а) 

первинних результатів, фіксованих у тренованих та нетренованих юнаків; б) 

змін величини компонентів силових вправ, регулюючих режим тренувальної 

роботи; в) підвищення рівня інтенсивності, або обсягу фізичного 

навантаження при тренувальному занятті. 

Базовою умовою реалізації вказаної схеми є триразова перевірка 

безпечності тренувальних навантажень, які контролювали відносно 

аналогічних показників, фіксованих у: а) тренованих осіб з трирічним 

досвідом занять силовим фітнесом; б) нетренованих юнаків; в) за даними 

щодо параметрів функціонування організму в стані м’язового напруження. 

Безпосередньо під час досліджень контролювали комплексом тестових 

показників: фізичні навантаження та біохімічні показники. Останні дали 

змогу не допустити перенавантаження учасників досліджень та чітко 

встановити безпечні межі – індивідуальні та середньогрупові обсяги 

фізичного навантаження для нетренованого контингенту, саме для якого і 

було виконано цю серію досліджень. При цьому, в якості критичних, 
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фіксували ті обсяги навантажень, при яких хоча б один із числа комплексних 

показників (реєстрованих відразу після тренувального заняття) стану 

організму сягав верхніх меж норми. Узагальнені та статистично опрацьовані 

результати цих досліджень наведено в таблиці 4.6. 

Аналіз даних табл. 4.6 свідчить про те, що в нетренованих юнаків 

підгрупи «А» в умовах зміни режиму тренувальної роботи, суттєво 

збільшилися обсяги навантаження на 29,5 % (р<0,05) порівняно з 

первинними даними, які було визначено безпечними для цього контингенту в 

попередньому дослідженні (табл. 4.4).  
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Рис.4.4. Схема визначення максимально критичного рівня фізичного 

навантаження при різних режимах тренувальної роботи та рівня тренованості  

Таблиця 4.6 

Характер зміни біохімічних показників крові в умовах різних режимів  

силового навантаження на початку досліджень (M±m, n=80) 

Режим силового Етапи контролю 
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навантаження До навантаження Після навантаження 

Кортизол, 

нмоль/л 

Тесто- 

стерон, 

нмоль/л 

ЛДГ, 

од/л 

Кортизол, 

нмоль/л 

Тесто- 

стерон, 

нмоль/л 

ЛДГ, 

од/л 

Група тренованих осіб (n=40) 

Середньої 

інтенсивності та 

великого обсягу 

роботи 

(Ra=0,64, yм.oд.) 

255,45 

±4,17 

9,49 

±0,24 

353,40 

±9,49 

303,39 

±8,65* 

11,40 

±0,16* 

338,20 

±3,66 

Група нетренованих осіб (n=40) 

Середньої 

інтенсивності та 

великого обсягу 

роботи  

(Ra=0,64 yм.oд.) 

398,86 

±16,27 

15,98 

±0,43 

368,32 

±4,89 

364,84 

±14,61* 

14,19 

±0,26* 

376,65 

±11,09 

Підгрупа «А» нетренованих осіб (n=20) 

Низької 

інтенсивності та 

великого обсягу 

роботи  

(Ra=0,67 yм.oд.) 

391,74 

±14,78 

15,34 

±0,46 

359,76 

±7,92 

224,01 

±9,35* 

16,77 

±0,21* 

420,71 

±10,77* 

Підгрупа «Б» нетренованих осіб (n=20) 

Високої 

інтенсивності та 

малого обсягу 

роботи 

(Ra=0,71 yм.oд.) 

393,22 

±15,31 

14,79 

±0,35 

362,51 

±6,54 

294,42 

±10,11* 

17,55 

±0,28* 

382,41 

±7,23* 

Примітка: *– р<0,05 порівняно зі станом спокою (до навантаження) 

 

У представників підгрупи «Б», навпаки – за рахунок підвищення 

інтенсивності на 10,9 % (р<0,05), обсяг виконаної роботи зменшується на 

39,0 % (р<0,05) порівняно з вихідними значеннями. 

У свою чергу, результати біохімічного аналізу сироватки крові юнаків 

обох підгруп, фіксовані після тренувального заняття, демонструють як 

збільшення на 11,7 % (р<0,05), так і зниження на 38,6 % (р<0,05) рівня 
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контролюючих показників в порівнянні з результатами попередніх 

досліджень (рис. 4.3).  

При цьому, встановлена концентрація тестостерону, кортизолу та 

активність ЛДГ у сироватці крові, після фізичних навантажень із великим 

обсягом роботи чи високою інтенсивністю, не досягають верхніх меж норми. 

Відповідно, використовувані безпечні обсяги тренувальних навантажень (у 

межах від 320,6 до 861 кг/хв) при інтенсивності роботи (в межах рівня 

показника відносного зовнішнього опору «Rа» від 0,64 до 0,71) є цілком 

адекватними можливостям організму попередньо нетренованих юнаків. 

4.1.4. Визначення оптимальних періодів тривалості адаптаційних 

реакцій організму людини при довготривалих фізичних навантаженнях 

в умовах силового фітнесу. Для реалізації подальших завдань 

дисертаційного дослідження необхідно було вирішити декілька 

першочергових питань базисного рівня.  

Перше із них зумовлено невизначеністю і загальною відсутністю даних 

щодо стану організму та достовірної безпечності впливу на нього 

довготривалих фізичних навантажень, звичайних для тренувального процесу 

в будь-якому виді спорту. Вказане питання дослідниками вивчено лише як 

супутнє іншим, що закономірно надає значно відмінні результати, які часто 

між собою не співпадають навіть у напрямі змін. Особливо складним є 

розуміння сутності та динаміки комплексних змін в організмі при регулярних 

м’язових навантаженнях, які при цьому не відповідають загальним, для 

силових видів спорту, принципам реалізації, що є звичайним для спортивних 

занять з оздоровчою спрямованістю.      

Друге, не менш актуальне питання, пов’язане з відсутністю чітких 

достовірних даних щодо термінів розвитку адаптаційних реакцій при 

конкретному комплексі навантажень у процесі занять силовим фітнесом з 

оздоровчою спрямованістю. Це питання актуальне у зв’язку із визначенням 

терміну досліджень, реалізація яких стикається з проблемою тривалості 

самого досліду та контролів за його перебігом. Дані літератури з цього 



 111 

питання [34, 135, 184] досить відрізняються один від одного. Так, на думку 

різних авторів терміни повного розвитку і закріплення адаптаційних явищ у 

тренувальному процесі з силових видів спорту коливаються в межах від 64 

діб до 150 діб. Зрозуміло, що лабораторний контроль за станом організму 

необхідний протягом усього терміну становлення виражених адаптаційних 

реакцій на фізичне навантаження, але при цьому закономірно формується і 

ключова вимога щодо достовірності результатів фазового контролю – 

утримання незмінного, індивідуально фіксованого рівня і режиму 

навантажень (із відповідним йому обсягом м’язового напруження).  

Практична значущість цього питання пов’язана з проблемністю 

довготривалих контрольних досліджень на чисельних контрольних та 

дослідних групах і відсутністю потреби в чисельних обліках показників 

функціонування організму після повного розвитку адаптаційного комплексу. 

Для вирішення вказаних питань було розроблено та проведено низку 

досліджень, виконаних над групою фізично розвинених юнаків без 

попереднього досвіду занять силовими видами спорту, які регулярно, тричі 

на тиждень, протягом 6 місяців займались силовим фітнесом. Для кожного 

учасника було розраховано та надано конкретні обсяги фізичного 

навантаження та режиму його реалізації, які лишались незмінними протягом 

шести місяців контролю (рис. 4.5). 

Для вирішення питання щодо термінів розвитку та закріплення 

адаптаційних реакцій організму в процесі тренувань було обрано термін у 

шість місяців, контролі виконували щомісяця. Наведені на рис. 4.5 показники 

навантажень, тривалість та режим їх реалізації відображають незмінність 

умов і параметрів досліду, що дозволяє чітко фіксувати будь-які зміни в стані 

та в реакціях організму, спричинених адаптаційними явищами у відповідь на 

довготривале м’язове напруження. 
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Рис. 4.5. Обсяги фізичних навантажень та їх тривалість при реалізації  

контролю за станом організму нетренованих юнаків у процесі шести місяців 

занять силовим фітнесом  

 

На початку досліджень було проведено дослідження щодо визначення 

вихідних значень первинних показників автономної регуляції серцевого 

ритму, активності лактатдегідрогенази та концентрації тестостерону, 

кортизолу в сироватці крові юнаків, як у стані спокою (до навантаження), так 

і відразу після тренувального заняття (рис. 4.6.–4.10). Одночасно з цими 

контролями проводили також облік морфо-функціональних показників 

(динаміку розвитку максимальної м’язової сили та обхватних розмірів тіла), 

що дало змогу встановити темпи та етапи формування адаптаційних змін у 

досліджуваного контингенту осіб.  
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Рис.4.6. Динаміка ЧСС нетренованих юнаків протягом 6-ти місяців 

тренувань в умовах незмінних параметрів показників силових навантажень, 

n=20 

Примітка: * – р<0,05, порівняно зі станом спокою (до навантаження) 

 

Показник ЧСС. Враховуючи відсутність чітких даних літератури 

щодо кількісних параметрів функціонування серцево-судинної системи у 
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фізично розвинених і практично здорових, але попередньо нетренованих 

юнаків, обліку та статистичному узагальненню було піддано результати 

контролю такого широковживаного показника як ЧСС.  

Отримані та наведені на рис. 4.6 дані щодо рівнів та тенденцій зміни 

ЧСС упродовж шестимісячного періоду тренувальних занять попередньо 

нетренованих осіб, відображають досить цікаві закономірності. Так, якщо 

окремо розглядати ЧСС досліджуваного контингенту, але фіксованого в стані 

спокою, то помітним є його досить високий первинний рівень (практично на 

верхній межі норми), а також виражене явище його падіння протягом 

контролю.  

Якщо на початку дослідження у групі фізично розвинених, але 

нетренованих юнаків, показник ЧСС складав 93,2±2,43 уд/хв, то в процесі 

оздоровчих занять силовим фітнесом (з відповідно безпечними рівнями 

фізичних навантажень) спостерігали фазово-нерівномірне зменшення ЧСС. 

Так, встановлено, що кінцевий показник був на 11,2 % (р<0,05) нижчий за 

первинний, що можна пояснити явищем адаптації організму до регулярних, 

стабільних навантажень. Найбільш виражене падіння показника ЧСС (на   

10,1 % (р<0,05) відбувалось протягом перших трьох місяців тренувальних 

занять, тоді як за три наступних місяці зміни показника ЧСС (порівняно із 

первинними) не перевищували 1,3 % (р>0,05), що в цілому вкладається в 

межі звичайних сезонних та циркадних коливань.  

Динаміка аналогічного показника ЧСС, фіксованого після м’язового 

напруження в процесі тренувального заняття, також демонструє акцентовану 

тенденцію ЧСС до зменшення, що загалом може бути розцінено як наслідок 

розвитку процесу адаптації з відповідними змінами компенсаторних реакцій. 

Так, найбільш суттєве зниження параметрів контролюючого показника (з 

141,5 до 125,2 уд/хв) виявлено протягом першого мезоциклу. Однак 

результати, встановлені протягом  наступних трьох місяців м’язової 

діяльності силової спрямованості, майже не демонструють змін параметрів 

досліджуваного показника, що свідчить про підвищення резистентності 
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організму обстеженого контингенту до запропонованих тренувальних 

навантажень.  

Використовуючи як параметри норми показники ЧСС, встановлені над 

групою юнаків однакового віку з трирічними досвідом тренувальних занять 

силовим фітнесом, можна достовірно оцінити вихідні значення рівнів ЧСС як 

безпечні (нормальні). Кінцеві показники в цих координатах норми вже 

знаходяться в нижніх межах норми, підтверджуючи цим позитивні 

адаптаційні явища, які забезпечують організму здатність до успішного 

здолання навантажень, на які попередні реакції були більш суттєвими.  

Узагальнюючи наведені результати довготривалого контролю 

учасників дослідної групи можна також оцінити і сам рівень компенсаторних 

реакцій на навантаження, а також зміни цього рівня. Так, різниця показника 

ЧСС у стані спокою та після навантаження в середньому складає 46,3 % 

(р<0,05) від первинного показника ЧСС в стані спокою. Подібна різниця на 

різних періодах тренувального процесу дещо змінювалась (у межах 4,1 %), 

але загалом була чітко адекватною показникам у обох станах контролю 

(спокою та термінової реакції).  

Показник стандартного відхилення RR-інтервалів (SDNN). Другим, 

не менш важливим параметром функціонування серцево-судинної системи у 

фізично розвинених і практично здорових, але попередньо нетренованих 

осіб, були результати обліку показника стандартного відхилення RR-

інтервалів (SDNN). За відсутності чітких критеріїв щодо меж норми цього 

показника, але за гострої необхідності в таких орієнтирах у ролі останніх 

було взято показники SDNN, фіксовані при обліку реакцій у процесі 

тренувальних занять над групою юнаків аналогічного віку, які мали 

трирічний досвід тренувань силовим фітнесом (рис. 4.7).  

Використання методів тимчасового аналізу, які гуртуються на оцінці 

змін тривалості послідовних інтервалів R-R між нормальними синусовими 

кардіоциклами, дозволило виявити відмінності статистичних характеристик у 

досліджуваного контингенту. 
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Рис.4.7. Динаміка параметрів SDNN у нетренованих юнаків при 

стандартних тривалих навантаженнях, n=20 

Примітка: * – р<0,05, порівняно зі станом спокою (до навантаження) 

 

Графічне відображення результатів багаторазової фіксації показника 

стандартного відхилення RR-інтервалів у стані спокою та після фізичного 
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навантаження, на фоні регулярних занять силовим фітнесом протягом шести 

місяців, демонструє неоднорідну динаміку параметрів показників у 

обстеженого контингенту. При цьому, середньогрупові параметри показника 

SDNN (рис. 4.7) зареєстровані в обстеженого контингенту осіб в стані 

спокою на початку дослідження, знаходились у межах фізіологічної норми 

[12]. У процесі занять силовим фітнесом (в умовах безпечних рівнів 

фізичного навантаження) спостерігається тенденція до зростання величини 

показника стандартного відхилення RR-інтервалів майже на 32,5 % (р<0,05) 

за шість місяців досліджень, порівняно з первинними даними. Водночас 

найбільш виражене зростання показника SDNN на 26,3 % (р<0,05) 

зареєстроване протягом перших трьох місяців тренувальних занять, тоді як за 

три наступних місяці зміни цього показника (порівняно з вихідним) не 

перевищували 4,9 % (р>0,05). Цей факт можна сприймати як ознаку 

наявності економізації функціонування серцево-судинної системи в 

досліджуваного контингенту, що можна пояснити зростанням рівня 

резистентності організму до фізичних навантажень, тобто – як результат 

довготривалої тренувальної адаптації. 

У свою чергу, результати в контрольних групах, одержані після 

фізичного навантаження, демонструють дещо іншу динаміку. Так, на початку 

дослідження контрольований показник на 29,2 % (р<0,05) нижчий за 

аналогічний у стані спокою, що свідчить про зростання ступеня напруги 

системи вегетативної регуляції ритму серця. При цьому, близькі за 

характером зміни параметрів SDNN у відповідь на фізичні навантаження, 

порівняно зі станом спокою, демонструють контрольовані показники 

протягом усіх шести місяця тренувань. Однак найбільш суттєве зменшення 

показника SDNN на 34,4 % (р<0,05), після фізичного навантаження, 

порівняно зі станом спокою, зареєстровано після четвертого місяця занять 

силовим фітнесом.  

Таким чином, результати контролю автономної регуляції ритму серця у 

досліджуваного контингенту підтверджують розвиток процесу довготривалої 
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адаптації до функціонування в стані м’язового напруження. При цьому 

мають місце явища економізації процесів функціонування серцево-судинної 

системи за рахунок зростання рівня резистентності міокарда до фізичних 

навантажень. 

Комплекс біохімічних тестів. Біохімічні дослідження сироватки крові 

людини надають найбільш інформативні результати, за якими можна 

контролювати: а) адекватність навантажень можливостям організму людини; 

б) прояви, структури та обсяги реакцій у відповідь на фізичне навантаження; 

в) застосовувати їх у якості основних інформаційних критеріїв контролю для 

оптимізації адаптаційного процесу в силовому фітнесі.  

ЛДГ. Одним із таких прямих та інформативних показників 

біохімічного контролю відповідності фізичних навантажень рівню 

тренованості організму людини – є рівень активності лактатдегідрогенази в 

сироватці крові. Надмірні фізичні навантаження на організм або первинно 

патологічний стан міокарду, спричиняють масовану руйнацію м’язових 

клітин та вихід їх вмісту, в тому числі ферменту ЛДГ у кров. Відповідно, 

фіксація саме серцевого ЛДГ та його концентрації в сироватці крові дає 

унікальну можливість оперативної оцінки безпечності тренувальних 

навантажень, що і було використано при роботі з дослідною групою 

нетренованих юнаків (рис. 4.8).  

Результати лабораторного контролю (рис. 4.8) демонструють зміну 

показника активності ЛДГ у сироватці крові осіб нетренованого контингенту 

протягом шестимісячного періоду занять силовим фітнесом. При цьому 

виявлено параметри ЛДГ у крові не виходять за межі фізіологічної норми, що 

свідчить про задовільний функціональний стан організму учасників 

досліджень та адекватність фізичних навантажень. 

Графічне відображення результатів багаторазової реєстрації активності 

ЛДГ у сироватці крові у стані спокою без фізичного навантаження, на фоні 

регулярних занять силовим фітнесом, показує, що протягом шести місяців – 

різких, або значних коливань контрольованого показника не встановлено. 
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Рис. 4.8. Динаміка показника активності ЛДГ в крові учасників 

досліджень в процесі шестимісячних тренувань, n=20 

 

Виявлено, що за перший та другий місяці тренувань досліджуваний 

показник у крові демонструє у стані спокою тенденцію до падіння на 1,4 % 

(р>0,05), але в кінці третього місяця занять зареєстровано його незначне 
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збільшення на 1,3 % (р>0,05). Надалі знову спостерігається виражене його 

падіння на 1,9 % (р>0,05), який сягнувши на п’ятому місяці майже нижньої 

межі норми, до кінця шостого місяця дослідження проявив тенденцію до 

підвищення лише на 0,9 % (р>0,05). Взагалі, контроль у попередньо 

нетренованих юнаків за активністю ЛДГ у сироватці крові (у стані спокою) 

демонструє безпечність запропонованих обсягів навантажень та виражену 

закономірність зменшення параметрів цього ферменту (серцевого) протягом 

шести місяців занять силовим фітнесом. 

На відміну від попереднього, показник активності ЛДГ сироватці крові, 

встановлений після реалізації тренувальних навантажень, демонструє більш 

виражену неоднозначну динаміку, але також не виходить за межі норми. 

Відсутні також і суттєві коливання показника, який помітно збільшився на 

3,1 % (р>0,05) лише після першого місяця тренувань. Вірогідно, що 

відсутність зрозумілої закономірності (або відсутність її фіксації) змін 

досліджуваного показника – може мати сезонний або циркадний характер. 

Загалом, показники активності лактатдегідрогенази в сироватці крові, які 

встановлені після фізичних навантажень протягом шести місяців тренувань, 

демонструють менший рівень вмісту цього ферменту в крові порівняно з 

результатами, які було зареєстровано в стані спокою до початку 

тренувального заняття.  

Результати контролю активності ЛДГ у сироватці крові в обох 

функціональних станах (у спокої та після навантажень) також дозволяють 

оцінити рівень компенсаторних реакцій на навантаження та його динаміку. 

Так, різниця між досліджуваними показниками ЛДГ у крові в стані спокою та 

після фізичного навантаження, в середньому складає 2,5 % (р>0,05). Ця 

різниця на різних фазах тренувального процесу дещо мінялась (у межах      

0,4 % (р>0,05), але взагалі особливих відмінностей від первинних показників 

не встановлено.  

Таким чином, фіксовані в досліді показники активності ЛДГ у 

сироватці крові вказують на те, що використовувані обсяги фізичних 
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навантажень протягом шести місяців занять силовим фітнесом є: а) цілком 

безпечними; б) не спричиняють негативних явищ навіть при довготривалих 

термінах занять; в) дозволяють ініціювати розвиток адаптаційних процесів, 

які забезпечують вирішення задачі зростання м’язової сили та 

морфометричних параметрів тіла.  

Кортизол. Окрім ЛДГ, біохімічний контроль передбачав оцінку 

динаміки концентрації в сироватці крові такого інформативного гормону, як 

кортизол (рис. 4.9). 

Показники концентрації кортизолу в сироватці крові, виявлені у стані 

спокою та після тренувального заняття на всіх етапах дослідження не 

виходили за межі норми. Останнє вказує на адекватність фізичних 

навантажень компенсаторному потенціалу дослідженого контингенту. Так, у 

процесі оздоровчих занять силовим фітнесом із наданням безпечних рівнів 

фізичного навантаження спостерігали недостовірні різноспрямовані зміни 

концентрації досліджуваного гормону в сироватці крові. Відхилення останніх 

знаходяться переважно в межах від 1,2 до 4,5 % (р>0,/05), при цьому вони 

найбільш виражено демонструють саме реакції на навантаження, які 

фіксовані після тренувальних занять.  

М’язова реалізація тренувальних навантажень супроводжується як 

оперативним (терміновим), так і довготривалим підвищенням концентрації 

гормону в сироватці крові. Аналогічний показник, встановлений у стані 

спокою, протягом шестимісячного дослідження проявляв динаміку з 

набагато меншою амплітудою, що загалом характерно для організму в стані 

фізіологічного адекватного м’язового напруження.   

Помітне зниження концентрації кортизолу в сироватці після гострого 

силового навантаження встановлене лише на початку дослідження на 7,8 % 

(р<0,05) та упродовж першого місяця тренувальних занять (на 18,3 % 

(р<0,05) порівняно зі станом спокою). Такий характер гормональної реакції 

організму може бути свідченням енергетичного дефіциту, викликаного 
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стомленням на тлі м’язового перенапруження за рахунок великого обсягу 

роботи.  

 

 

Рис. 4.9. Динаміка показника концентрації кортизолу в крові учасників 

досліджень в процесі тривалих шестимісячних тренувань, n=20 

Примітка: * – р<0,05, в порівнянні зі станом спокою (до навантаження) 
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Подальші, протягом другого та третього місяців тренувань, зміни 

концентрації кортизолу демонструють підвищення його рівня на 4,2 % 

(р>0,05) порівняно зі станом спокою. Аналогічну тенденцію підвищення 

концентрації кортизолу в крові обстеженого контингенту, у відповідь на 

гостре фізичне навантаження, спостерігали протягом останніх місяців 

дослідження, але з помітно меншою різницею від 1,8 до 3,5 % (р>0,05).  

Базуючись на отриманих результатах контролю концентрації кортизолу 

в сироватці крові на різних фазових частинах дослідження, можливо оцінити 

активність та перебіг адаптаційних процесів, які набувають свого завершення  

практично вже у кінці другого місяця тренувальних занять. 

Тестостерон. У числі інформативних біохімічних показників контролю 

за станом організму, особливо в силових видах спорту, використовують 

стероїдний гормон тестостерон. Останній у клітинній цитоплазмі зв’язується 

з рецепторним білком, ініціюючи цим формування активного комплексу з 

наступним його переміщенням у клітинне ядро. Зв’язування комплексу з 

хромосомними білками запускає синтез мРНК, необхідної для побудови 

білків, у чому і полягає основна «робота» тестостерону в скелетних м’язах. 

Також тестостерон може гальмувати катаболітичний вплив глюкокортикоїдів 

(антикатаболічна дія) та протидіяти спричиненому ними блокуванню синтезу 

білка (антианаболічна дія). Указані механізми базуються на конкуренції 

тестостерону і кортизолу за специфічні клітинні рецептори глюкокортикоїдів 

[40].  

Закономірно очікувати, що адаптаційні процеси у відповідь 

концентрації тестостерону в сироватці крові спортсменів із відповідним 

розвитком м’язової гіпертрофії, що практично і є основною метою занять 

силовим фітнесом. Водночас, незважаючи на чисельні дослідження, в цілому 

відсутнє чітке бачення закономірностей змін концентрації тестостерону в 

сироватці крові нетренованих осіб при тривалих заняттях силовим фітнесом, 

що також було одним із завдань цього контролю (рис. 4.10).  

http://sportswiki.ru/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://sportswiki.ru/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB
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Рис. 4.10. Динаміка показника концентрації тестостерону в крові 

учасників досліджень в процесі шестимісячних тренувань, n=20 

Примітка: * – р<0,05, порівняно зі станом спокою (до навантаження) 

 

Отримані результати контролю концентрації тестостерону в сироватці 

крові юнаків (рис. 4.10) демонструють досить строкату картину змін 
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показника. При цьому найбільш важливим результатом є факт відсутності 

коливань концентрації цього гормона в крові з перевершенням меж норми. 

Це дає підстави достовірно оцінити безпечність запропонованих нами 

нетренованим юнакам фізичних навантажень, як в оперативному, так і в 

довготривалому відношенні.  

Загалом спостерігається тенденція до підвищення концентрації 

тестостерону в сироватці крові як у стані спокою, так і після фізичних 

навантажень. Але надалі формуються ознаки фази стабілізації показника, яка 

набуває розвитку на межі третього та четвертого місяців систематичних 

тренувальних занять силовим фітнесом. Подібну динаміку можна пояснити 

становленням адаптаційних процесів, які набувають часткової реалізації 

також у виявленні компенсаторних реакцій на м’язове напруження.  

Морфометричні показники. Характер змін морфометричних 

показників організму людини під час тренувального процесу є 

відображенням адаптаційного процесу (та його потенціалу) в умовах рухової 

активності [98, 121, 184, 248]. Також сьогодні вкрай дискусійним 

залишаються питання щодо вирішення проблеми запобігання зниженню 

темпів розвитку адаптації у спортсменів із зростанням їх рівня тренованості, 

особливо в силових видах спорту [87, 147, 183, 233].  

За відсутності чітких даних щодо термінів становлення структурних і 

функціональних перебудов при роботі з нетренованим контингентом на фоні 

тренувальних навантажень у силовому фітнесі, було виконано відповідні 

тестові контролі. При цьому, обліку та статистичному аналізу були піддані 

результати контролю динаміки розвитку м’язової сили (рис. 4.11) та окремих 

морфометричних показників (обхватних розмірів тіла), що відображено 

графіками (рис. 4.12). Вказані обліки проведені за планом 

експериментального дослідження, яке передбачало незмінність обсягів 

фізичних навантажень при проведенні тренувальних занять протягом шести 

місяців. 
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Отримані та наведені на рис. 4.11. дані щодо величини та темпів зміни 

параметрів розвитку м’язової сили попередньо нетренованих юнаків 

вказують на досить стрімку динаміку зростання силового показника.  

 

 

Рис.4.11. Динаміка показників розвитку м’язової сили нетренованих 

осіб в процесі тривалих (шість місяців) тренувань, n=20 

Примітка: * – р<0,05, порівняно з показниками попереднього місяця 
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Рис.4.12. Динаміка параметрів обхватних розмірів тіла нетренованих 

осіб в процесі довготривалих (шість місяців) тренувань, n=20 

Примітка: * – р<0,05, порівняно з показниками попереднього місяця 

 

Загальне підвищення рівня м’язової сили за весь період обстеження 

сягнуло 30,7 % (р<0,05). При цьому, найбільш високі темпи збільшення 

показника на 14,5 % (р<0,05) мали місце після першого місяця тренувальних 
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занять. Цей факт може слугувати свідченням зростання сили переважно за 

рахунок активізації великої кількості рухових одиниць, а також за рахунок 

оптимізації внутрішньом’язової та міжм’язової координації. 

Отримані результати щодо динаміки обхватних розмірів тіла (рис. 4.12) 

протягом шести місяців порівняно незначні і сягають лише 5,1 % (р<0,05) за 

перші чотири місяці дослідження. Найбільше зростання на 4,6 % (р<0,05), 

фіксували протягом перших трьох місяців занять силовим фітнесом, але 

надалі подібні зміни вже були практично відсутні. Така чітка відсутність 

морфологічних змін (як позитивних, так і негативних) прямо свідчить про 

сформованість у нетренованого контингенту адаптаційних реакцій протягом 

45–60 діб тренувальних занять. За відсутності адекватного стимулювання 

вказаних процесів, поетапним збільшенням фізичного навантаження, 

досягнутий за три місяці адаптаційний рівень, повністю втрачається.    

На підставі дослідження безпечних та критичних меж показників 

зовнішнього навантаження в процесі занять силовим фітнесом та їх 

адекватності потенціалу компенсаторних систем організму, можна зробити 

такі узагальнення: 

 Найбільш важливим моментом цього дослідження є встановлення 

первинних, достовірно безпечних показників зовнішнього навантаження, 

адекватність яких компенсаторному потенціалу організму підтверджено 

комплексом прямих показників. Указані показники придатні для орієнтовних 

та порівняльних оцінок стану організму юнаків на будь-яких етапах 

тренувального процесу та поза ним.  

 Встановлені параметри показників варіабельності серцевого ритму, 

концентрації кортизолу, тестостерону та активності ЛДГ у сироватці крові 

можна використовувати як орієнтовно нормальні рівні при порівняльних 

оцінках аналогічних функціональних станів: спокою та гострого м’язового 

напруження для фізично розвинених і практично здорових юнаків віком    

20–21 років без попередньої тренувальної адаптації.  
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 Визначено критичні межі максимально безпечного рівня робочих 

навантажень, які можна пропонувати нетренованому контингенту в процесі 

занять силовим фітнесом. Отримані дані дають змогу убезпечити учасників 

досліджень від перенавантажень та чітко встановити безпечні межі 

(індивідуальні та середньогрупові) обсягів фізичного навантаження. 

 Зі зростанням рівня тренованості людини, ефективність довгострокової 

адаптації помітно знижується уже після третього місяця тренувань. Останнє 

прямо вказує на необхідність зміни умов тренувальної діяльності або рівня 

фізичних навантажень для забезпечення подальшого ефективного перебігу 

адаптаційних процесів.  
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РОЗДІЛ 5 

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНИХ РЕЖИМІВ НАВАНТАЖЕННЯ НА 

ПРОЦЕСИ АДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ В УМОВАХ 

СИЛОВОГО ФІТНЕСУ 

 

 

Розкриття особливостей адаптаційно-компенсаторних реакцій 

організму, особливо нетренованого контингенту, в умовах різних режимів 

фізичного навантаження є ключем успішного механізму оптимізації 

тренувального процесу, вказуючи на шляхи розробки ефективних, 

методологічно обґрунтованих підходів інтегрального контролю та 

управлінням не лише параметрами показників зовнішнього навантаження,  

але й низки станів організму людей, які займаються силовим фітнесом. 

Вирішення цих питань дозволить не допустити патологічних змін, 

викликаних внаслідок використання нераціональних навантажень, в 

організмі як тренованих так і нетренованих осіб.  

З метою встановлення характеру та закономірностей реалізації нейро-

гуморальних механізмів регуляції адаптаційних перебудов в організмі 

контингенту з різним рівнем тренованості, вивчення особливостей динаміки 

їх морфофункціональних параметрів, в умовах різних за інтенсивністю та 

обсягом навантажень режимів м’язової діяльності, було виконано 

експериментальні дослідження. Ключовою умовою результативності 

подібних досліджень є їх відповідність такій системній побудові протягом 

трьох місяців тренувань: кількісна оцінка фізичного навантаження, кількісні 

показники варіабельності серцевого ритму, кількісні показники концентрації 

ключових гормонів та активності ферментів у сироватці крові, кількісні 

показники розвитку максимальної м’язової сили та морфометричних 

параметрів тіла досліджуваного контингенту (рис. 5.1).   
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Для проведення вказаних досліджень було сформовано три дослідних 

групи загальною кількістю 60 осіб чоловічої статі віком 20–21 років. Так, 

перші дві дослідних групи (контрольна та перша основна) було сформовано з 

відносно здорових, але нетренованих людей у кількості по 20 осіб у кожній. 

При цьому, до складу третьої групи (друга основна) входили 20 тренованих 

осіб, які займаються силовим фітнесом протягом трьох років.  
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Рис. 5.1. Схема організації процесу визначення особливостей 

адаптаційно-компенсаторних реакцій організму учасників досліджень в 

умовах заданих режимів силового навантаження  

 

Для вирішення поставлених завдань у процесі тримісячних занять 

силовим фітнесом учасникам досліджуваних груп було запропоновано 

достатньо різні за параметрами показників навантаження режими м’язової 

діяльності. Так, силові навантаження середньої інтенсивності та великого 

обсягу роботи (Ra=0,64 ум.од), що в повний мірі відображають особливості 

«стандартного» режиму тренувальних навантажень у силовому фітнесі, 

використовували представники контрольної групи. У свою чергу, 

представники обох основних груп, незалежно від рівня їх тренованості, 

використовували навантаження високої інтенсивності та малого обсягу 

роботи (Ra=0,71 ум.од), режим високої інтенсивності. 

 

 

5.1. Характер зміни параметрів навантаження у людей з різним 

рівнем тренованості залежно від особливостей режимів 

силового тренування  

 

 

Одним із важливих проблем сьогодення, пов'язаних з адаптаційними 

реакціями в процесі рухової активності, є визначення оптимальних, 

враховуючи граничні параметри фізичних можливостей людини, показників 

тренувального навантаження залежно від умов м’язової діяльності. Ця 

проблема рано чи пізно постає практично перед кожним тренером, 

спортивним лікарем, і її вирішення сприяє покращенню стану здоров'я як у 

спортсменів, так і нетренованих людей. Не менш важливими є і питання 

утримання досягнутих адаптаційних змін в організмі, а також розробка 

ефективних методик боротьби з процесом перетренування (зриву адаптації). 
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Отримані нами в процесі попередніх досліджень результати, які 

дозволили встановити безпечні та критичні параметри рівнів силового 

навантаження, не дозволяють повною мірою стверджувати про вирішення 

проблеми оптимізації тренувального процесу в силовому фітнесі. Проблема 

пошуку найбільш ефективного режиму фізичного навантаження з 

одночасним уникненням загрози перенавантажень та ініційованих ними 

можливих проявів розвитку патологічних станів, особливо в нетренованих 

осіб, вимагає проведення додаткових досліджень. 

Разом із цим, з метою визначення особливостей змін величин 

показників тренувальних навантажень серед спортсменів та нетренованих 

людей у процесі довготривалих занять силовим фітнесом та встановлення 

характеру адаптаційно-компенсатрних реакцій їх організму в умовах 

використання різних режимів м’язової діяльності, було проведено комплексі 

експериментальні дослідження.  

У ролі моделі м'язової діяльності, учасникам досліджуваних груп було 

запропоновано два варіанти режимів силового навантаження, які вони 

використовували протягом трьох місяців тренувань. Так, представники 

контрольної групи виконували силові навантаження наступного характеру: 

кількість тренувальних вправ – 4; у кожній вправі 4 серії по 8 повторень з 

інтервалом відпочинку між серіями близько однієї хвилини; темп виконання 

вправи середній – дві секунди в концентричному режимі роботи м’язів, а 3 

секунди в ексцентричному режимі; вправи виконували з повною амплітудою; 

маса обтяження, за даних умовах, становила близько 80–82 % від 1 ПМ (вага 

снаряда, з яким можна виконати лише одне повторення). 

Водночас, учасники обох основних груп використовували в процесі 

тренувань режим силового навантаження такого характеру: кількість 

тренувальних вправ – 4; у кожній вправі 4 серії по 4 повторення з інтервалом 

відпочинку між серіями близько однієї хвилини; темп виконання вправи 

дуже повільний – 3 секунди в концентричному режимі роботи м’язів, а 6 

секунд в ексцентричному; вправи виконували з неповною амплітудою (90 % 
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від максимальної); маса обтяження, за даних умов, становила близько        

65–68 % від 1 ПМ. Загальна тривалість окремого тренувального заняття для 

представників кожної з груп становила 29–32 хвилин. 

У процесі довготривалих тренувань, особливо за умов використання 

незвичайних для досліджуваного контингенту режимів фізичних 

навантажень, рівень розвитку максимальної м’язової сили проявляє достатню 

позитивну динаміку, але як показали результати попередніх досліджень 

(розділ 4.1.3) – тривалість суттєвого зростання результатів становить не 

більше 2-х місяців. Таким чином, для досягнення найбільш ефективного 

перебігу адаптаційних процесів в організмі досліджуваного контингенту в 

заданих умовах м’язової діяльності, розрахунок величини показників 

тренувальних навантажень проводили з періодичністю в один місяць.  

У табл. 5.1 та на рис. 5.2-5.3 представлено значення параметрів 

силового навантаження учасників досліджень в умовах різних режимів 

тренування, які використовували юнаки контрольної та обох основних груп 

протягом трьох місяців занять силовим фітнесом.  

Так, для контролю за достовірністю умов проведення досліджень та 

чіткого вивчення особливостей адаптаційних реакцій організму на фізичний 

подразник, параметри показника коефіцієнту зовнішнього опору, який 

відображає рівень інтенсивності фізичного навантаження залежно від 

структури тренування і умов його проведення (Ra) та індексу тренувального 

навантаження, величина якого відображає поріг фізичної втоми людини в 

процесі силового навантаження (ITNA), визначені протягом усього періоду 

досліджень, не змінювалися.  

Водночас аналіз даних (табл. 5.1 та рис. 5.2-5.3) свідчить про те, що 

використовуваний юнаками обох основних груп режим силового 

навантаження характеризується більш високим рівнем інтенсивності при 

досить низьких параметрах обсягу тренувальної роботи (Ra=0,71 ум.од.) та 

більш високим порогом стомлення організму (ITNA=0,87 ум.од.) порівняно з 

аналогічними показниками в контрольній групі (Ra=0,64; ITNA=0,71 ум.од). 
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Цей факт свідчить про те, що протягом трьох місяців занять силовим 

фітнесом особи контрольної групи використовували в процесі занять лише 

стандартний режим м’язової діяльності (навантаження середньої 

інтенсивності та великого обсягу роботи), а учасники обох основних груп 

навпаки – режим високої інтенсивності (навантаження високої інтенсивності 

та малого обсягу роботи).  

 

Таблиця 5.1  

Значення параметрів силового навантаження в окремому 

тренувальному занятті, які були запропоновано особам досліджуваних 

груп протягом 3 місяців занять силовим фітнесом, (M±m, n=60) 

Показники 
Групи 

досліджуваних 

Етапи контролю 

Вихідні 

значення 

Після місяців тренувань 

 

Першого 

 

Другого Третього 

Ra, y.о. 

контрольна 0,64±0,01 0,64±0,01 0,64±0,01 0,64±0,01 

1-а основна 0,71±0,01 0,71±0,01 0,71±0,01 0,71±0,01 

2-а основна 0,71±0,01 0,71±0,01 0,71±0,01 0,71±0,01 

1 ПМ, кг 

контрольна 63,25±1,91 74,53±2,15* 84,02±2,72* 90,03±2,99* 

1-а основна 63,41±2,56 80,48±2,65* 93,15±2,56* 101,56±2,5* 

2-а основна 108,63±1,98 124,01±1,74* 138,6±1,97* 146,2±1,71* 

ITNA,y.о. 

контрольна 0,71±0,01 0,71±0,01 0,71±0,01 0,71±0,01 

1-а основна 0,87±0,01 0,87±0,01 0,87±0,01 0,87±0,01 



 136 

2-а основна 0,87±0,01 0,87±0,01 0,87±0,01 0,87±0,01 

Примітка: *–р<0,05, порівняно з показниками попереднього місяця 

 

 

Рис. 5.2. Динаміка показника відносної ваги обтяження в окремому 

тренувальному занятті, які застосовували участники досліджуваних груп 

протягом 3 місяців занять силовим фітнесом, n=60 

Примітка: *–р<0,05, порівняно з показниками попереднього місяця 
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Наявність достовірної різниці параметрів показників відносної ваги 

обтяжень (Wa) та величини силового навантаження (Wn) між особами всіх 

трьох груп на тлі позитивної динаміки зростання параметрів максимальної 

м’язової сили в процесі довготривалих занять силовим фітнесом вказує на 

позитивну закономірність впливу режиму силового навантаження на 

результативність. 
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Рис. 5.3. Динаміка показника величини силового навантаження в 

окремому тренувальному занятті, які застосовували участники 

досліджуваних груп протягом 3 місяців занять силовим фітнесом, n=60 

Примітка: *–р<0,05, порівняно з показниками попереднього місяця 

Протягом усього періоду досліджень показник відносної ваги 

обтяження (Wa), який відображає найбільш адекватну функціональним 

можливостям організму вагу обтяження в заданих характеристиках силового 

навантаження, демонструє достовірну позитивну динаміку як серед 

представників контрольної (збільшення параметрів від 7,1 % (р<0,05) до   

17,8 % (р<0,05), 1-ї основної (від 9,0 % (р<0,05) до 26,9 % (р<0,05) так і 2-ї 

основної (від 6,1 % (р<0,05) до 15,5 % (р<0,05) груп. Однак стрімке 

підвищення досліджуваного показника за перший місяць тренувань із 

кожним наступним місяцем занять силовим фітнесом стають менш 

вираженими, що свідчить про можливу адаптацію організму юнаків до 

силових навантажень цього характеру. 

Отже, фізичні навантаження з великим обсягом роботи та середнім 

рівнем інтенсивності (Ra=0,64 ум.од.) недостатньо впливають на 

ефективність процесу підвищення результативності в силовому фітнесі 

порівняно з використанням режиму м’язової діяльності з навантаженнями 

високої інтенсивності та малого обсягу роботи (Ra=0,71 ум.од.).  

Нами встановлено, що аналогічну тенденцію до змін параметрів 

демонструє показник величини силового навантаження у фітнесі (Wn). Цей 

показник відображає обсяг виконаної роботи за одиницю часу з урахуванням 

особливостей структури тренувального заняття і характеру силових 

навантажень. Встановлено, що в осіб контрольної групи, первинний показник 

величини силового навантаження на 68,6 % (р<0,05) вище порівняно з 

даними, встановленими у юнаків 1-ї основної групи (рис. 5.3). Ця обставина 

вказує на досить істотний вплив використовуваних режимів силових 

навантажень у процесі тренувальної діяльності на різницю в обсязі виконаної 

роботи учасниками досліджень, незважаючи на те, що первинний рівень 
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розвитку м’язової сили встановлений у юнаків контрольної та 1-ї основної 

груп практично має однакові параметри. 

Разом із цим, контролюючі параметри силового навантаження 

визначено в представників 2-ї основної групи (треновані особи) суттєво 

відрізняються від результатів дослідження, які демонструють учасники 

інших двох груп. Так, параметри максимальної м’язової сили (1 ПМ) та 

показників відносної ваги обтяження (Wa) досліджуваних у тренованих осіб 

майже на 72,3 % (р<0,05) вищі порівняно з аналогічними показниками 

представників контрольної групи. При цьому, незважаючи на представлені 

вище результати, параметри величини силового навантаження (Wn) одержані 

нами в групі тренованих осіб (2-а основна), майже на 6,5 % (р<0,05) нижчі, 

ніж у нетренованих юнаків контрольної групи. Цей факт свідчить про те, що 

залежно від умов м’язової діяльності обсяг тренувальної роботи, виконаної за 

одне заняття у тренованих учасників дослідження, може бути суттєво 

нижчим, ніж у нетренованого контингенту. Водночас виникають питання 

щодо ефективності та безпечності використання в процесі занять силовим 

фітнесом нестандартних режимів навантаження, особливо з низьким рівнем 

адаптації до навантажень силового характеру. Одночасно, вирішення цих 

питань при розробці моделей м'язової діяльності для нетренованих осіб є 

одним із пріоритетних завдань, яке дозволяє мінімізувати ризик розвитку 

патологічних і компенсаторних реакцій в умовах напруженої м'язової 

діяльності. 

Отже, на основі досліджень наведених в цьому підрозділі можна 

зробити наступні висновки: 

1. Залежно від величини компонентів фізичного навантаження: 

амплітуди руху, темпу виконання вправи, кількості повторень та ваги 

обтяження – показники інтенсивності та обсягу роботи вірогідно змінюють 

свої параметри. При цьому, незалежно від використовуваного режиму 

силового навантаження в процесі тренувань, показники загальної тривалості 



 140 

м’язової діяльності в окремому сеті та тренувальному занятті протягом 

усього періоду досліджень залишалися незмінними. 

2. Використання в процесі тренувальних занять силовим фітнесом 

режиму навантажень високої інтенсивності (Rа=0,71 ум.од.) сприяє тому, що 

параметри величини силових навантажень, які застосовують нетреновані 

юнаки 1-ї основної групи майже в двічі менші порівняно з результатами, 

встановленими у нетренованого контингенту контрольної групи в процесі 

використання стандартного в силовому фітнесі режиму м’язової діяльності –

навантаження середньої інтенсивності та великого обсягу роботи (Rа=0,64 

ум.од.). Ця обставина вказує на те, що використання режиму силових 

навантажень високої інтенсивності та малого обсягу роботи, не лише сприяє 

підвищенню адаптаційних можливостей організму, але й дозволяє 

мінімізувати ризик розвитку патологічного процесів в умовах напруженої 

м'язової діяльності. 

3. Виявлено, що незважаючи на високий рівень адаптації тренованих 

осіб до напруженої м’язової діяльності в умовах використання стандартного 

режиму силових навантажень (Rа=0,64 ум.од.), застосування в процесі занять 

зовсім незвичайних, для цієї групи осіб, параметрів показників інтенсивності 

та обсягу навантажень, сприяло достовірному збільшенню показника 

максимальної м’язової сили на 35,7 % (р<0,05) протягом всього періоду 

досліджень. При цьому, показники величини силового навантаження, 

встановлені в умовах навантажень високої інтенсивності та малого обсягу 

роботи, майже вдвічі менші порівняно з результатами, які встановили за один 

місяць до початку проведення серії досліджень. 

 

 

5.2. Вплив навантажень силового фітнесу на параметри показників 

варіабельності серцевого ритму в людей різного рівня тренованості 
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Варіабельність серцевого ритму є ефективним методом оцінки стану 

регуляторних механізмів, нейрогуморальної регуляції діяльності серця, 

співвідношення активації симпатичного і парасимпатичного відділів 

вегетативної нервової системи, вплив автономного та центрального контурів 

управління ритмом серця [17, 31, 88, 102, 144]. Використання цього методу 

дозволяє прогнозувати загальні тенденції у розвитку різних процесів в 

організмі, у тому числі адаптаційних механізмів в умовах напруженої 

м'язової діяльності, а також ризик розвитку патологічних процесів [266, 277, 

284]. При цьому, більшість робіт із питань варіабельності серцевого ритму 

представляють собою статичний, дискретний характер, і найчастіше не 

відображають особливості динаміки адаптаційних механізмів регуляції 

кардіоінтервалів. 

В останнє десятиліття виник новий напрям у сфері рухової активності 

людини, пов'язаний з використанням оздоровчих технологій різного 

характеру і спеціальних пристроїв. Однак переважна більшість досліджень 

активно проводиться для вдосконалення контролю та управління системою 

підготовки спортсменів високої кваліфікації [100, 133, 142, 165]. Водночас, 

вивчення впливу занять силовим фітнесом, особливо за умов використання 

фізичних навантажень різного рівня інтенсивності та обсягу роботи на стан 

осіб нетренованого контингенту та його фізіологічні механізми адаптаційних 

перебудов, вивчено недостатньо.  

Отже, виникає проблема вивчення адаптаційних змін, що виникають у 

нетренованих юнаків за умов занять силовим фітнесом та порівняння їх дії з 

результатами, реєстрованими в тренованих осіб. Крім того, вивчення 

механізмів адаптації за умов м'язової діяльності має значення з точки зору 

корекції тренувальних програм, що дозволить оптимізувати тренувальний 

процес занять силовим фітнесом для людей із різним рівнем тренованості. 

Усе це вимагає подальших більш глибоких досліджень. 

У процесі проведених нами досліджень основною метою роботи було 

вивчення особливостей змін показників варіабельності серцевого ритму в 
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нетренованих та тренованих осіб у процесі занять силовим фітнесом в 

умовах використання різних режиму силового навантаження. 

У табл. 5.2. представлено результати дослідження статистичних 

показників ВСР у нетренованих юнаків (представників контрольної та 1-ї 

основної груп) та тренованих осіб (представників 2-ї основної групи) в 

умовах застосування різних режимів силового навантаження на початку 

тримісячних занять силовим фітнесом.  

 

Таблиця 5.2 

Значення параметрів вегетативної регуляції ритму серця у юнаків усіх 

трьох груп на початку досліджень, Ме (25; 75), n=60 

Показники 
Групи 

досліджуваних 
До навантаження 

(стан спокою) 

Після фізичного 

навантаження 

ЧСС, уд/хв 

 (Mean HR) 

контрольна 
82,01 

 80,39; 115,33 

141,83* 

131,50; 148,14 

1-а основна 
85,74  

85,37; 105,93 

131,16*  

130,40; 139,21 

2-а основна 
85,69 

85,50; 100,29 

130,86* 

130,51; 153,08 

Середня тривалість  

RR- інтервалів, мс, 

(Mean RR) 

контрольна 
736,98 

512,46; 746,98 

427,20* 

406,80; 458,70 

1-а основна 
702,85  

574,58; 705,07 

461,40*  

434,17; 463,40 

2-а основна 
715,15 

568,48; 715,29 

471,05* 

393,70; 472,00 

Стандартне 

відхилення RR- 

інтервалів, мс (SDNN) 

контрольна 
55,22  

32,03; 58,70 

33,10*  

28,00; 41,42 

1-а основна 
49,57  

32,28; 51,53 

38,65*  

32,47; 40,10 

2-а основна 
84,96 

31,95; 85,10 

72,70* 

27,80; 74,60 

SD1, мc 

контрольна 
16,03  

12,38; 26,46 

2,60*  

2,20; 3,30 

1-а основна 
18,27  

9,33; 18,40 

3,60*  

3,40; 4,90 

2-а основна 
18,06 

15,52; 18,34 

4,42* 

1,90; 4,60 
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SD2, мс 

контрольна 
75,07  

43,73; 77,98 

46,50*  

39,40; 58,30 

1-а основна 
69,47  

44,55; 72,06 

54,3  

45,22; 56,40 

2-а основна 
117,20 

43,78; 118,10 

102,60 

39,10; 105,30 

Примітка: *-р<0,05, порівняно з показниками в стані спокою 

Аналіз даних (табл. 5.2) свідчить про те, що в представників усіх трьох 

досліджуваних груп юнаків у стані спокою показники, які відображають стан 

системи регуляції серцевого ритму, знаходяться в межах фізіологічної норми 

[9]. 

Після одноразового тренувального зайняття силовим фітнесом в 

умовах застосування заданого режиму фізичного навантаження в учасників 

усіх досліджуваних груп спостерігається зміна значень показників серцево-

судинної системи. Це проявляється в підвищенні частоти серцевих 

скорочень, зменшенні середньої тривалості R-R інтервалів, що свідчить про 

зростання міри напруги системи вегетативної регуляції ритму серця. 

Зменшення значення показника SDNN свідчить про посилення симпатичної 

нервової системи, яка пригнічує активність автономного контуру. Зміни 

параметрів кардіоінтервалів у представників усіх трьох груп після силового 

навантаження на початку програми досліджень характеризуються 

достовірним зниженням SD1 (табл. 5.2). Ця обставина вказує на послаблення 

аперіодичних коливань ритму серця в досліджуваного контингенту під 

впливом фізичних навантажень незалежно від рівня їх тренованості [352]. 

Отже, на початку програми досліджень у осіб контрольної групи 

реакція серцево-судинної системи відображає найбільш знижений рівень 

резистентності до фізичних навантажень середньої інтенсивності та великого 

обсягу тренувальної роботи. 

У таблиці 5.3 представлено значення параметрів спектрального аналізу 

серцевого ритму в обстежених у спокої та після фізичного навантаження. У 

процесі тренувального заняття представники обох основних груп 

використовували режим навантаження високої інтенсивності та малого 
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обсягу роботи (високої інтенсивності), а юнаки контрольної групи – режим 

середньої інтенсивності та великого обсягу роботи (стандартний).  

Аналіз результатів (табл. 5.3) свідчить про суттєву різницю між 

досліджуваними групами юнаків у стані спокою за показниками 

високочастотних коливань кардіоінтервалів (HF), загальної потужності  

кардіоінтервалів (Total), а також вегетативного балансу (LF/HF). 

 

Таблиця 5.3 

Значення параметрів спектрального аналізу серцевого ритму в осіб усіх 

трьох груп на початку програми досліджень, Ме (25; 75), n=60 

Показники 
Групи 

досліджуваних 

До навантаження 

(стан спокою) 

Після фізичного 

навантаження 

Наднизькочас-

тотний спектр, % 

(VLF)  

контрольна 
60,20 

 47,80; 63,50 

96,60*  

93,20; 96,90 

1-а основна 
69,40  

49,77; 70,37 

85,85*  

84,60; 90,47 

2-а основна 
60,30 

45,65; 61,00 

97,20 

95,60; 97,20 

Низькочастотний 

спектр, % (LF) 

контрольна 
23,60  

20,40; 39,55 

3,10*  

2,80; 6,10 

1-а основна 
24,80  

23,70; 33,80 

11,85*  

7,47; 13,00 

2-а основна 
29,60 

29,40; 43,97 

2,30* 

2,20; 3,60 

Високочастотний 

спектр, % (HF) 

контрольна 
16,20  

13,10; 16,60 

0,30*  

0,28; 0,70 

1-а основна 
5,80 

5,65; 18,90 

2,35* 

1,97; 2,50 

2-а основна 
10,10 

10,00; 10,40 

0,40* 

0,30; 0,80 

Total, мс
2
 

контрольна 
4377,25  

915,14; 4818,00 

1326,00*  

647,00; 1432,50 

1-а основна 
2366,70  

1410,57; 2524,77 

1192,00*  

1019,00; 1224,00 

2-а основна 
4740,65 

758,99; 4780,00 

3537,00 

468,00; 3600,00 

Співвідношення 

LF/HF, мс
2
 

контрольна 
1,45  

1,26; 2,86 

8,65*  

7,66; 8,89 
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1-а основна 
4,23  

1,94; 4,27 

4,96*  

3,32; 5,19 

2-а основна 
2,93 

2,90; 4,23 

5,19* 

4,35; 5,20 

Примітка: *-р<0,05, порівняно зі станом спокою (до навантаження) 

Водночас, високий рівень показника VLF (60,2–69,4 %) порівняно з 

нормою (15–30 %), фіксований у юнаків як контрольної, так і обох основних 

груп, свідчить про гіперадаптивний стан організму обстежених (напруга всіх 

регуляторних систем). Також виявлено, що в нетренованих юнаків 1-ї 

основної групи показник HF (%) складає 5,8 % сумарної потужності спектра 

при нормі 15–25 % [11, 13], що вказує на зміщення вегетативного балансу у 

бік переважання симпатичної системи. 

Результати досліджень, зафіксовані після фізичного навантаження, 

демонструють перевагу над низькочастотного спектра коливань ритму серця. 

При цьому, ми спостерігали достовірне зменшення загальної потужності 

спектра коливання кардіоінтервалів, знижується сумарний рівень активності 

різних ланок регуляторного механізму, переважно в нетренованого 

контингенту, особливо серед представників контрольної групи, які 

використовували в процесі тренувань навантаження середнього рівня 

інтенсивності та великий обсяг роботи.  

У відповідь на запропоновані нами силові навантаження, в групах 

нетренованих та тренованих осіб встановлено збільшення показника 

вегетативного балансу (LF/HF), що свідчить про зростання напруженості 

вегетативної регуляції ритму серця за рахунок послаблення активації 

парасимпатичного тонусу. Так, найбільш виражене зростання 

контрольованого показника, майже в 6 разів порівняно зі станом спокою, 

спостерігали в нетренованих осіб контрольної групи. При цьому, найнижчі 

параметри підвищення показника LF/HF на 17,2 % (р<0,05) спостерігали в 

нетренованих юнаків 1-ї основної групи, які використовують у процесі 

тренування навантаження високого рівня інтенсивності та малого обсягу 

роботи. 
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Отриманий результат свідчить про посилення центральних механізмів 

нейрогуморальної регуляції ритму серця за рахунок зниження 

парасимпатичної активації автономної нервової системи на синусовий вузол 

серця саме в нетренованих осіб контрольної групи, які використовували 

стандартний режим навантаження в силовому фітнесі. 

Отже, використання в процесі занять силовим фітнесом навантажень 

великого обсягу роботи та низької інтенсивності значно посилює вплив 

наднизькочастотного спектра коливань кардіоінтервалів з одночасним 

зниженням активності низькочастотного та високочастотного спектра 

порівняно з даними, встановленими при роботі в режимі високої 

інтенсивності та малому обсязі (табл. 5.3). Встановлений факт відображає 

процес значного переважання центрального контуру регуляції ритму серця за 

рахунок активації нейрогуморального і метаболічного факторів. 

У таблиці 5.4 представлено результати дослідження статистичних 

показників варіабельності ритму серця в осіб контрольної та обох основних 

груп після трьох місяців використання в процесі занять досліджень різних 

режимів силового навантаження. 

Аналіз результатів довготривалих змін контрольованих параметрів 

серцево-судинної системи свідчить про те, що в стані спокою в обстежених 

осіб як контрольної, так і обох основних груп після трьох місяців занять 

силовим фітнесом, незалежно від особливостей використовуваних режимів 

фізичного навантаження, спостерігали достовірне зниження показника ЧСС 

(від 4,9 % (р<0,05) – у осіб 1-ї основної групи, до 11,2 % (р<0,05) – у 

нетренованих юнаків контрольної групи) і, відповідно, зростання середньої 

тривалості RR-інтервалів, порівняно з даними, фіксованими на початку 

досліджень (табл. 5.2).  

У свою чергу, лише в групах, до складу яких входять нетреновані 

юнаки, спостерігали тенденцію до зростання значень середнього 

квадратичного відхилення RR-інтервалів (у середньому на 41,4 % (р<0,05) в 

кінці програми дослідження порівняно з вихідними даними на початку 
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програми занять силовим фітнесом). При цьому, в групі тренованих осіб – 

спостерігали зниження параметрів цього показника на 27,2 % (р<0,05). 

 

Таблиця 5.4 

Значення параметрів вегетативної регуляції ритму серця у юнаків всіх 

досліджуваних груп після 3 місяців тренувань за умов використання 

різних режимів навантаження, Ме (25; 75), n=60 

Показники 
Групи 

досліджуваних 

До навантаження 

(стан спокою) 

Після фізичного 

навантаження 

ЧСС, уд/хв 

 (Mean HR) 

контрольна 
72,79  

69,44; 89,53 

116,73*  

114,43; 121,89 

1-а основна 
81,48  

81,30; 88,25 

123,38*  

114,12; 125,17 

2-а основна 
79,45 

79,42; 91,21 

121,01* 

120,12; 136,05 

Середня тривалість  

RR- інтервалів, мс, 

(Mean RR) 

контрольна 
832,20  

674,80; 883,65 

518,60*  

507,30; 528,80 

1-а основна 
744,10  

685,60; 744,20 

492,20  

487,00; 531,70 

2-а основна 
761,00 

658,90; 761,22 

502,30* 

445,40; 503,50 

Стандартне 

відхилення RR- 

інтервалів, мс (SDNN) 

контрольна 
78,40  

59,97; 125,10 

55,30*  

47,00; 82,82 

1-а основна 
70,10  

51,87; 72,40 

54,95*  

51,25; 60,00 

2-а основна 
61,80 

51,82; 62,30 

54,70 

45,00; 55,20 

SD1, мc 

контрольна 
30,60  

21,57; 61,27 

5,50*  

3,80; 7,52 

1-а основна 
12,60 

 12,20; 18,00 

2,50* 

 2,10; 13,70 

2-а основна 
19,20 

17,02; 19,30 

4,70* 

2,20; 4,80 

SD2, мс 

контрольна 
106,70  

82,00; 165,77 

77,65*  

66,10; 116,60 

1-а основна 
98,30  

71,22; 98,50 

76,70* 

 71,80; 84,60 

2-а основна 
84,80 

71,25; 85,70 

77,00 

63,50; 78,20 

Примітка: *-р<0,05, порівняно з показниками попереднього місяця 
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Цей факт вказує на наявність економізації функціонування серцево-

судинної системи в нетренованих юнаків обох груп внаслідок зростання 

рівня резистентності організму до фізичних навантажень як відображення 

результату довготривалої адаптації. 

Після тренувального заняття за умов застосування різних режимів 

силового навантаження у юнаків усіх трьох груп зареєстровано більш 

адекватні зміни показників серцево-судинної системи в кінці тримісячної 

програми занять (табл. 5.4), ніж на початку досліджень (табл. 5.2).  

Так, параметри показників частоти серцевих скорочень і, відповідно, 

середньої тривалості RR-інтервалів мають менш виражені зміни відносно 

стану спокою, ніж на початку дослідження. Водночас зміна величини 

показника SDNN після силового навантаження в кінці останнього  етапу 

дослідження не відрізняється від первинних параметрів. 

Аналіз результатів (табл. 5.4) свідчить про те, що фіксовані практично 

ідентичні між групами учасників позитивні зміни в серцево-судинній системі 

спостерігаються при абсолютно різних значеннях показників силового 

навантаження (табл. 5.1). Цей факт вказує на необхідність більш 

пріоритетного використання в процесі занять силовим фітнесом режиму 

силового навантаження високої інтенсивності і малого обсягу тренувальної 

роботи.  

Отже, за результатами дослідження статистичних показників ВСР 

учасників усіх груп після трьох місяців тренувань встановлено, що процес 

довготривалих занять силовим фітнесом в умовах заданих режимів 

навантаження призводить до економізації функціонування серцево-судинної 

системи. 

У таблиці 5.5 представлено значення параметрів спектрального аналізу 

серцевого ритму в групах нетренованих та тренованих осіб після трьох 

місяців занять силовим фітнесом із використанням різних режимів силового 

навантаження.   
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Результати показників спектрального аналізу ВСР, реєстровані в осіб 

контрольної та обох основних груп на початку досліджень (табл. 5.3) та після 

трьох місяців тренувань (табл. 5.4) демонструють різницю в розподілі за 

спектрами коливань кардіоінтервалів. 

 

Таблиця 5.5 

Значення параметрів спектрального аналізу серцевого ритму у юнаків 

усіх досліджуваних груп після трьох місяців тренувань за умов 

використання різних режимів навантаження, Ме (25; 75), n=60 

Показники 
Групи 

досліджуваних 

До навантаження 

(стан спокою) 

Після фізичного 

навантаження 

Наднизькочас-

тотний спектр, % 

(VLF) 

контрольна 
63,70  

60,60; 64,50 

95,35*  

93,40; 96,50 

1-а основна 
80,90  

49,60; 80,90 

96,00*  

87,80; 97,00 

2-а основна 
54,50 

49,05; 54,70 

91,60 

91,50; 98,07 

Низькочастотний 

спектр, % (LF) 

контрольна 
19,65  

19,60; 21,90 

3,95*  

2,40; 7,70 

1-а основна 
15,50 

15,30; 33,05 

3,75* 

2,80; 8,50 

2-а основна 
34,10 

34,00; 41,12 

6,80* 

1,67; 6,90 

Високочастотний 

спектр, % (HF) 

контрольна 
15,85  

12,70; 16,70 

0,90*  

0,70; 1,10 

1-а основна 
3,60  

3,20; 17,82 

0,30*  

0,22; 3,70 

2-а основна 
11,30 

9,90; 11,37 

1,60* 

0,25; 1,80 

Total, мс
2
 

контрольна 
5613,00  

3331,50; 12891,50 

2188,00*  

1468,00; 3851,00 

1-а основна 
4332,15  

2624,75; 4628,00 

2093,00*  

1868,00; 2498,00 

2-а основна 
2895,00 

2766,75; 2947,00 

2199,00 

1890,75; 2210,00 

Співвідношення 

LF/HF, мс
2
 

контрольна 
1,25  

1,17; 2,51 

5,20*  

2,10; 6,79 

1-а основна 
4,35  

1,87; 4,40 

10,94*  

2,27; 13,58 
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2-а основна 
3,01 

2,99; 4,18 

4,11* 

4,00; 6,11 

Примітка: *-р<0,05, порівняно зі станом спокою 

У кінці програми дослідження у юнаків усіх трьох дослідних груп у 

стані спокою виявлено більш виражене превалювання наднизькочастотного 

спектра (VLF) і менш виражений низькочастотний спектр (LF) коливань 

ритму серця (табл. 5.5.) порівняно з такими ж показниками, які було 

зареєстровано на початку досліджень (табл. 5.3).   

Водночас значення показників високочастотного спектра (HF) і 

вегетативного балансу (LF/HF) у стані спокою в кінці дослідження (табл. 5.5) 

практично не змінилися порівняно з первинними даними, реєстрованими на 

початку програми (табл. 5.3). Це свідчить про переважання впливу 

центрального контуру управління ритмом серця у юнаків досліджуваних 

груп. 

Результати досліджень, отримані після фізичного навантаження, 

демонструють достовірне збільшення показника наднизькочастотного 

спектра ритму серця (VLF). При цьому, значення низькочастотних і 

високочастотних коливань знижуються. Цей факт вказує на те, що 

превалювання в спектрі потужності ВСР VLF-компонента підтверджує 

значне переважання симпатичних впливів і відображає підвищену активність 

центрального, нейрогуморального і метаболічного рівнів регуляції у юнаків 

як контрольної, так і обох основних груп незалежно від рівня їх тренованості 

та режиму тренувальної роботи. При цьому, спостерігається зменшення 

загальної потужності спектра коливань кардіоінтервалів (Total), особливо в 

групах нетренованого контингенту осіб, що пов'язано з активацією 

симпатичної ланки регуляції і може розглядатися як неспецифічний 

компонент адаптаційної реакції у відповідь на стресові впливи.  

Збільшення показника вегетативного балансу (LF/HF) у досліджуваних 

усіх груп осіб свідчить про зростання напруженості вегетативної регуляції 

ритму серця за рахунок ослаблення активації парасимпатичного тонусу (табл. 
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5.5). Цей факт свідчить про значну активацію центрального контуру і 

посилення симпатичної регуляції серцево-судинної системи. 

Отже, аналіз результатів досліджень свідчить про те, що дві групи 

попередньо нетренованих юнаків відрізняються не тільки за режимом 

силового навантаження, який вони використовували в процесі занять, але і за 

ступенем змін стану регуляторних механізмів, нейрогуморальної регуляції 

діяльності серця, співвідношенням активації симпатичного і 

парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи після фізичних 

навантажень.  

Водночас вивчення показників ВСР у нетренованих юнаків дозволило 

встановити, що наявність процесу довгострокової адаптації до фізичних 

навантажень призводить до економізації функціонування серцево-судинної 

системи за рахунок зростання рівня резистентності до силових навантажень у 

процесі занять оздоровчим фітнесом.  

При цьому, було встановлено, що використання в процесі занять 

силовим фітнесом фізичних навантажень з великим обсягом роботи і 

низькою інтенсивністю достатньо підвищують функцію центральних 

механізмів нейрогуморальної регуляції ритму серця за рахунок зниження 

парасимпатичної активації автономної нервової системи на синусовий вузол 

серця, ніж навантаження високої інтенсивності з малим обсягом роботи. 

 

 

5.3. Особливості змін показників кортизолу, тестостерону та  

лактатдегідрогенази в сироватці крові тренованих та 

нетренованих осіб в умовах силових навантажень 

 

 

У процесі рухової активності, механізми, що дозволяють організму 

переносити різні фізичні навантаження і пристосовуватися до них, 

безпосередньо пов'язані з гормональною регуляцією фізіологічних систем в 
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поєднанні з гострими і хронічними адаптаційними змінами [28, 40, 128, 173]. 

Вирішення проблеми вивчення особливостей гормональної відповіді за умов 

рухової активності та спортивної діяльності дозволяє краще зрозуміти 

механізми виникнення стресових реакцій організму в період інтенсивних 

тренувальних навантажень, при перенапруженні або перетренуванні, а також 

виділити значення ключових чинників у процесі моделювання тренувального 

процесу за рахунок корекції величини параметрів інтенсивності та обсягу 

роботи, характеру режиму фізичного навантаження з метою створення більш 

досконалих тренувальних програм та оптимізацією адаптаційного процесу в 

цілому, і в результаті – підвищення спортивних показників [12, 144, 252]. 

В умовах напруженої м’язової діяльності фізичні навантаження можуть 

індукувати різні за характером зміни концентрації гормонів, активності 

ферментів у сироватці крові як тренованого, так і нетренованого 

контингенту. Відповідні зміни можуть бути частково зумовлені різною 

інтенсивністю навантажень, а також загальним обсягом тренувальної роботи 

[38, 93, 117, 355]. Водночас, що різке підвищення концентрації гормонів у 

сироватці крові може проявлятися в результаті їх секреції, а також 

зменшення обсягу плазми, яке спостерігається як під час, так і відразу після 

занять силовими вправами [78, 181, 395].  

Однак питання визначення особливостей змін рівня та характеру 

гормональної відповіді в умовах різних режимів м’язової діяльності, його 

впливу на фізіологічні механізми адаптаційних перебудов в організмі як 

спортсменів, так і нетренованих осіб під час занять силовим фітнесом, 

вивчено недостатньо та потребує подальших достатньо глибоких досліджень. 

Така ж проблема стосується і питання щодо визначення закономірностей 

змін параметрів показника ЛДГ у крові під дією гострих та довготривалих 

фізичних навантажень різного обсягу та інтенсивності в силовому фітнесі. 

5.3.1. Характер змін концентрації тестостерону в сироватці крові 

досліджуваного контингенту в умовах різних режимів силового 

навантаження. Особливості гормональної відповіді в умовах напруженої 
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м’язової діяльності проявляє пряму залежність від тривалості, обсягу та 

інтенсивності фізичних навантажень, а також від ступеня тренованості 

організму спортсмена [109, 324, 352, 392]. Звичайно під час фізичних 

навантажень секреторна функція залоз-продуцентів анаболічних гормонів (у 

тому числі статевих) підсилюється, що супроводжується надходженням у 

кров великої кількості гормонів, які стимулюють процеси 

енергозабезпечення і фізичну працездатність організму. Водночас тривалі та 

значні фізичні навантаження, характерні для професійних спортсменів, часто 

спричиняють стійке зниження секреції тестостерону. Можливо, що цей 

процес зумовлений перенавантаженням організму під час інтенсивних 

тренувань, але цілком вірогідним є пояснення цього явища, як звичайної 

адаптаційної реакції, спрямованої на регуляторне узгодження ендокринної 

системи в певному фазовому стані [37, 57, 320, 354, 434].  

Відповідно, відсутність чіткого розуміння закономірностей щодо змін 

концентрації тестостерону в сироватці крові спортсменів та специфіки 

адаптаційних реакцій їх ендокринної системи унеможливлює наукове 

обґрунтування тренувального процесу, особливо в силових видах спорту. 

Останнє ініціює цілу низку таких питань: де безпечні межі тренувальних 

навантажень?; навантаження якого обсягу та інтенсивності підвищують або 

знижують концентрацію тестостерону в сироватці крові нетренованого 

контингенту?; які адаптаційно-компенсаторні реакції в організмі людей 

різного рівня підготовки будуть відбуватися в процесі довготривалих занять 

силовим фітнесом в умовах заданих режимів фізичного навантаження? Такі 

питання є важливими у відношенні тренувального процесу з силового 

фітнесу при оздоровчій спрямованості. Для їх практичного вирішення було 

заплановано і виконано серію досліджень, метою яких є встановлення 

характеру та ступіня зміни концентрації тестостерону в сироватці крові осіб з 

різним рівнем тренованості в умовах силових навантажень різного обсягу та 

інтенсивності. 
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На рисунках 5.4.–5.6 графічно відображено результати контролю 

концентрації тестостерону в сироватці крові обох груп нетренованих юнаків 

та групі тренованих осіб у стані спокою та після гострого силового 

навантаження різного характеру в процесі тривалих (три місяці) занять 

силовим фітнесом.  
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Рис. 5.4. Характер зміни показника концентрації тестостерону в 

сироватці крові нетренованих осіб в умовах силових навантажень середньої 

інтенсивності та великого обсягу роботи, n=20 

Примітка: * – р<0,05, порівняно зі станом спокою (до навантаження) 

 

Рис. 5.5. Характер зміни показника концентрації тестостерону в 

сироватці крові нетренованих осіб в умовах силових навантажень високої 

інтенсивності та малого обсягу роботи, n=20 
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Примітка: * – р<0,05, порівняно зі станом спокою (до навантаження) 

 

Аналіз результатів одержаних на початку досліджень свідчить про те, 

що після силового навантаження середньої інтенсивності з великим обсягом 

роботи (табл. 5.1), показник концентрація тестостерону в сироватці крові 

учасників контрольної групи демонструє зниження на 11,2 % (р<0,05) (рис. 

5.4). В свою чергу, силові навантаження високої інтенсивності при 

незначному обсязі роботи, використовувані в процесі тренувальних занять 

юнаками 1-ї основної групи, не викликають гормональної відповіді 

контрольованого показника на даному етапі дослідження (рис. 5.5).  

Відомо, що зниження концентрації тестостерону в сироватці крові 

відбувається за умов збільшення обсягу роботи на противагу інтенсивності 

тренування, що є ознакою синдрому перетренованості [95].  

Отже, на основі аналізу отриманих результатів та даних літератури [37, 

57, 320, 354, 434] можна припустити, що такий протилежний характер 

гормональної відповіді було зумовлено явно вираженим стомленням осіб 

контрольної групи в процесі тренувального заняття, а також низьким рівнем 

тренованості юнаків або недостатньою адаптацією організму до цього виду 

стрес-фактору. 

По закінченню першого місяця тренувань, середньо-групові показники 

концентрації тестостерону в сироватці крові нетренованих юнаків обох груп 

демонструють різноспрямовану тенденцію у відповідь на силові 

навантаження різного характеру. Так, у юнаків контрольної групи, при 

середній інтенсивності навантаження (Ra=0,64 ум.од.) і великому обсязі 

роботи (Wn=596,25 кг/хв), спостерігали зниження показника концентрації 

тестостерону в сироватці крові на 13,4 % (р<0,05). 

Разом із цим, у осіб 1-ї основної групи, при використанні під час занять 

високих параметрів показника інтенсивності фізичного навантаження 

(Ra=0,71 ум.од.) та малого обсягу роботи (Wn=380,93 кг/хв), спостерігали 
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підвищення концентрації тестостерону в крові на 9,9 % (р<0,05) порівняно зі 

станом спокою (рис. 5.5).  

Після другого місяця систематичних занять силовим фітнесом 

виявлено, що характер і ступінь змін середньогрупових показників 

досліджуваного гормону в крові після гострого силового навантаження, 

практично аналогічні результатам, отриманим місяць тому, але в 

нетренованих юнаків 1-ї основної групи гормональна відповідь мала більш 

виражену динаміку.  

Результати досліджень в обох нетренованих групах, після третього 

місяця тренувань, мали аналогічну динаміку контрольованих показників, яку 

спостерігали при гострому силовому навантаженні після другого місяця 

досліджень, але знову з більш вираженим підвищенням концентрації 

тестостерону в сироватці крові юнаків 1-ї основної групи після навантаження 

порівняно зі станом спокою (рис. 5.5).  

При цьому, базальний рівень тестостерону протягом усього періоду 

досліджень мав динаміку до підвищення значення показника у представників 

контрольної групи на 10,4 % (р<0,05). Водночас у юнаків 1-ї основної групи 

спостерігали зниження на 11,7 % (р<0,05) базального рівня тестостерону в 

крові. Виявлений факт можливо зумовлений різним значенням обсягу 

виконаної тренувальної роботи [95]. 

Водночас результати досліджень характеру і ступеня гормональної 

відповіді на гостре силове навантаження в процесі тримісячних занять 

силовим фітнесом показали, що використання під час тренувань малої 

кількості повторень у сеті (4 рази) з вагою обтяження 65 % від 1 ПМ при 

високій інтенсивності (Ra=0,71 ум.од) і незначному обсязі (величина 

силового навантаження від 380 до 480 кг/хв) – призводить до підвищення 

концентрації тестостерону в сироватці крові порівняно зі станом спокою в 

межах від 1,7 % (р>0,05) до 23,2 % (р<0,05). В свою чергу, використовуючи 

під час силового навантаження середньої кількість повторень у сеті (8 разів) з 

вагою обтяження 82–85 % від 1 ПМ при середній інтенсивності (Ra=0,64 
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ум.од.) і великому обсязі (від 596 до 720 кг/хв), супроводжувалось 

зниженням рівня досліджуваного гормону в крові в межах від 11,2 % (р<0,05) 

до 14,3 % (р<0,05). Одночасно фіксовані показники концентрації 

тестостерону в сироватці крові до і після силового навантаження не виходили 

за межі фізіологічної норми. 

Отже, результати досліджень динаміки рівня концентрації 

тестостерону в сироватці крові нетренованих юнаків в умовах гострого 

силового навантаження різного характеру, свідчать про прояв неоднотипної 

відповіді, яку спостерігали протягом усього періоду досліджень. Підвищення 

показника концентрації тестостерону в сироватці крові нетренованих юнаків 

відбувалося у відповідь на силові навантаження високої інтенсивності при 

незначному обсязі. Водночас силові навантаження середньої інтенсивності і з 

великим обсягом роботи знижують рівень досліджуваного гормону в крові 

порівняно зі станом спокою. При цьому, значення показника базального 

рівня концентрації тестостерону в сироватці крові свідчить про протилежну 

динаміку. Одночасно виявлено, що гормональна відповідь на гостре силове 

навантаження стає більш вираженою, з кожним наступним місяцем занять 

силовим фітнесом, тільки в умовах використання під час тренувального 

заняття силових навантажень високої інтенсивності при незначному обсязі 

роботи (режим навантаження високої інтенсивності). 

Аналіз результатів (рис. 5.6), отриманих на початку досліджень у стані 

спокою вказує на те, що вихідні значення показника концентрації 

тестостерону в сироватці крові тренованих осіб (2-а основна група) нижче 

референтної норми. Це вказує на можливий вплив тренувальних 

навантажень, які використовувала група тренованих осіб до початку 

проведення наших досліджень протягом останніх трьох років занять силовим 

фітнесом.  

Результати, зареєстровані на початку досліджень, демонструють 

підвищення концентрації тестостерону в сироватці крові тренованих осіб на 

6,2 % (р<0,05) у відповідь на гострі силові навантаження в умовах 
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тренувального режиму високої інтенсивності при малому обсязі роботи 

(Ra=0,71 ум.од.). У свою чергу, використання подібного режиму силового 

навантаження в процесі тренувань групи нетренованих юнаків (рис. 5.5) не 

викликає істотних змін величини показника концентрації досліджуваного 

гормону в крові порівняно зі станом спокою. 

 

Рис. 5.6. Характер зміни показника концентрації тестостерону в 

сироватці крові тренованих осіб в умовах силових навантажень високої 

інтенсивності та малого обсягу роботи, n=20 
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Примітка: * – р<0,05, порівняно зі станом спокою (до навантаження) 

 

У свою чергу, отримані дані про особливості гормональної відповіді на 

гострі силові навантаження, встановлені по закінченню першого місяця 

занять силовим фітнесом, демонструють підвищення його концентрації в 

крові тренованих осіб на 8,2 % (р<0,05), а також і попередньо нетренованих 

юнаків на 9,9 % (р<0,05) порівняно зі станом спокою (рис. 5.5).  

Після другого місяця систематичних занять силовим фітнесом 

виявлено, що характер і ступінь зміни середньогрупових показників 

досліджуваного гормона в крові після гострого силового навантаження, 

практично аналогічні результатам, які були отримано місяць тому, але 

демонструють більш виражену динаміку.  

Результати досліджень, які було встановлено в обох основних групах 

після третього місяця тренувань, демонструють аналогічну тенденцію змін 

контрольованих показників, яку спостерігали у відповідь на гостре силове 

навантаження після другого місяця досліджень, але знову з більш вираженою 

зміною концентрації тестостерону в сироватці крові після навантаження 

порівняно зі станом спокою. Так, у групі попередньо нетренованих юнаків 

(рис. 5.5) рівень досліджуваного гормона підвищився в крові після силового 

навантаження на 23,2 % (р<0,05) порівняно зі станом спокою, а в групі 

тренованих осіб – на 20,1 % (р<0,05) (рис. 5.6).  

У свою чергу, результати контролю базального рівня тестостерону в 

крові, фіксованого протягом трьох місяців занять силовим фітнесом, 

демонструє незначне зниження цього показника в групі тренованих осіб на 

4,0 % (р>0,05). Аналогічну тенденцію демонструє контрольований показник і 

в групі нетренованих юнаків, але з більш вираженою динамікою зниження 

вмісту в крові 13,1 % (р<0,05), що можливо, зумовлено різним значенням 

обсягу виконаної тренувальної роботи або рівнем адаптації організму до 

силових навантажень [95, 357, 438]. 
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Отже, результати дослідження характеру і ступеня гормональної 

відповіді на гостре силове навантаження в процесі трьох місяців занять 

силовим фітнесом показали, що використання під час силового тренування 

нестандартних для силового фітнесу параметрів навантажень (малої кількості 

повторень (4 рази) з вагою обтяження 65 % від максимального при високій 

інтенсивності роботи (Ra=0,71 ум.од.) призводить до підвищення 

концентрації тестостерону в сироватці крові як нетренованих юнаків, так і 

тренованих. Одночасно виявлено, що незважаючи на високий рівень 

адаптації організму тренованих учасників дослідження до силового 

навантаження, зміна декількох параметрів тренувального навантаження та 

режиму рухової активності викликає таку ж гормональну відповідь, як і у 

нетренованого контингенту. 

5.3.2. Особливості змін показника концентрації кортизолу в 

сироватці крові нетренованих та тренованих осіб в умовах використання 

різних режимів силового навантаження. Вивчення характеру і ступеня 

зміни концентрації стероїдних гормонів, зокрема кортизолу в сироватці крові 

дозволяє краще зрозуміти особливості виникнення стресових реакцій 

організму в процесі адекватної рухової активності, а також при стані 

перенапруги або перетренованості. 

За наявності значного обсягу фактичної інформації щодо специфіки дії 

кортизолу в різних умовах функціонування організму людини лишаються 

відкритими питання щодо деталізації характеру взаємозв’язків цього гормона 

з факторами тренувального процесу. Через це, відсутність чіткого розуміння 

закономірностей щодо змін концентрації кортизолу в крові спортсменів 

різної кваліфікації та специфіки їх адаптаційних реакцій унеможливлює 

наукове обґрунтування тренувального процесу, особливо в силових видах 

спорту. У прикладному плані, особливо гостро стоїть питання біохімічного 

контролю дозування тренувальних навантажень для осіб, які займаються 

силовим фітнесом переважно з оздоровчою спрямованістю. Деталізація 

закономірностей і взаємозалежностей змін концентрації кортизолу в 



 162 

сироватці крові у відповідь на фізичні навантаження різного обсягу та 

інтенсивності, безпосередньо під час занять з силового фітнесу, не мають 

достатнього висвітлення в літературі. Відповідно, метою досліджень 

слугувало встановлення закономірностей реакцій організму на силові 

навантаження різного обсягу та інтенсивності через показник кортизолу в 

юнаків з різним рівнем тренованості. 

На рисунках 5.7.–5.9. графічно відображені результати контролю 

показника концентрації кортизолу в сироватці крові обох груп попередньо 

нетренованих юнаків та групі тренованих осіб у стані спокою та після 

гострого силового навантаження різного характеру в процесі тривалих (три 

місяці) занять силовим фітнесом.  

Аналіз результатів одержаних на початку досліджень свідчить, що 

після гострого силового навантаження, незалежно від його характеру та 

значень параметрів, спостерігали достовірне зниження концентрації 

кортизолу в крові осіб обох нетренованих груп (рис 5.7.–5.8). Однак 

зниження концентрації досліджуваного гормона в крові у юнаків 1-ї основної 

групи практично втроє перевищує результати, які було встановлено в осіб 

контрольної групи.  

Відомо, що зниження концентрації кортизолу в сироватці крові 

відбувається за умови збільшення обсягу роботи на противагу інтенсивності 

тренувань, що є ознакою синдрому перетренованості [95].  

Однак аналіз параметрів силового навантаження свідчить про те, що 

середньо-групові показники обсягу тренувальної роботи зареєстровані у 

юнаків контрольної групи на 68,6 % (р<0,05) вище ніж в 1-й основній. При 

цьому, показники інтенсивності силового навантаження, навпаки – вищі на 

10,9 % (р<0,05) у юнаків 1-ї основної групи в порівнянні з результатами 

контрольної (табл. 5.1). Отриманий факт свідчить, що у нетренованих юнаків 

на даному етапі дослідження, більш істотне зниження на 21,4 % (р<0,05) 

показників концентрації кортизолу в сироватці крові проявляється у 

відповідь на силове навантаження більш високої інтенсивності при 
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невеликому обсязі тренувальної роботи, що досить сильно відрізняється від 

результатів висвітлених у літературі [297, 315, 356].  

Отже, на основі аналізу отриманих результатів та огляду літератури 

[95, 315, 355] можна припустити, що встановлене на початку дослідження 

зниження концентрації кортизолу в сироватці крові, у відповідь на гостре 

силове навантаження різного характеру – можна пов'язати з втомою, низьким 

рівнем тренованості юнаків, або недостатньою адаптацією організму до 

цього виду стресу. 
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Рис. 5.7. Характер зміни показника концентрації кортизолу в сироватці 

крові нетренованих осіб в умовах силових навантажень середньої 

інтенсивності та великого обсягу роботи, n=20 

Примітка: * – р<0,05, порівняно зі станом спокою (до навантаження) 

По закінченню першого місяця занять силовим фітнесом, у заданих 

умовах режиму м’язової діяльності, середньогрупові показники концентрації 

кортизолу в сироватці крові учасників, демонструють різноспрямовану 

тенденцію у відповідь на силові навантаження різного характеру. Так, у 

юнаків контрольної групи при середній (Rа=0,64 ум.од.) інтенсивності 

фізичного навантаження і великому обсязі роботи (Wn=596,25 кг/хв) (табл. 

5.1), спостерігали зниження концентрацію кортизолу в сироватці крові на 9,9 

% (р<0,05) (рис 5.7).  

Разом із тим у представників 1-ї основної групи (рис 5.8), при 

використанні під час занять більш високого показника інтенсивності 

фізичного навантаження (Ra=0,71 ум.од.) і значно меншого значення обсягу 

роботи (Wn=380,93 кг/хв), спостерігали збільшення досліджуваного рівня 

гормона в крові на 6,51 % (р<0,05) порівняно зі станом спокою. При цьому, 

було встановлено суттєве збільшення показника відносної ваги обтяження 

(табл. 5.1) у юнаків обох груп у межах від 17,8 % (р<0,05) в контрольній 

групі і до 26,9 % (р<0,05) в 1-й основній, величина якого повністю залежить 

від зростання рівня м’язової сили цього контингенту. Цей факт вказує на 

наявність істотно позитивних зрушень величини показника розвитку 

максимальної м’язової сили при виконанні тестових вправ, що практично 

неможливо при стані перенапруги або перетренованості [95].  

Після другого місяця систематичних занять силовим фітнесом 

виявлено, що характер і ступінь змін середньогрупових показників 

досліджуваного гормона в крові, після гострого силового навантаження, 

практично аналогічні результатам, отриманим місяць тому, але демонструє 

більш виражену динаміку.  
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Результати досліджень, за реєстровані в обох групах після третього 

місяця тренувань, демонструють аналогічну тенденцію динаміки показників, 

яку спостерігали при гострому силовому навантаженні після другого місяця 

досліджень, але знову з більш вираженою зміною концентрації кортизолу в 

сироватці крові після навантажень порівняно зі станом спокою.  

 

Рис. 5.8. Характер зміни показника концентрації кортизолу в сироватці 

крові нетренованих осіб за умов силових навантажень високої інтенсивності 

та малого обсягу роботи, n=20 
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Примітка: 1) * – р<0,05, в порівнянні зі станом спокою (до навантаження); 

2) **  – р<0,05, в порівнянні з показниками попереднього місяця. 

 

Встановлено, що у юнаків контрольної групи спостерігали зниження 

концентрації гормона кортизолу в сироватці крові на 15,7 % (р<0,05) після 

навантажень, а у осіб 1-ї основної групи – достовірне підвищення 

досліджуваного показника на 31,7 % (р<0,05). При цьому, базальний рівень 

концентрації кортизолу в сироватці крові демонструє тенденцію до зниження 

на 6,9 % (р<0,05) в контрольній та на 19,4 % (р<0,05) в 1-й основній групах, 

що можливо зумовлено різним рівнем інтенсивності тренувальних 

навантажень та обсягом виконаної роботи.  

Водночас, результати дослідження характеру та ступеня гормональної 

відповіді на гостре силове навантаження в процесі тримісячних занять у 

групах нетренованих юнаків показали, що використання під час тренувань 

малої кількості повторень (4 рази) з вагою обтяження 65 % від 1 ПМ при 

високій інтенсивності (Ra=0,71 ум.од.) і незначному обсязі (величина 

силового навантаження коливається від 380 до 480 кг/хв) призводить до 

підвищення в межах від 6,5 % (р<0,05) до 31,6 % (р<0,05) концентрації 

кортизолу в сироватці крові порівняно зі станом спокою. У свою чергу, 

використовуючи під час силового навантаження середньої кількість 

повторень (8 разів) із вагою обтяження 82–85 % від 1 ПМ при середній 

інтенсивності (Ra=0,64 ум.од.) і великому обсязі (від 596 до 720 кг/хв), 

спостерігали зниження концентрації досліджуваного гормона в крові. 

Одночасно досліджені показники концентрації кортизолу в сироватці крові 

до і після силового навантаження не виходили за межі фізіологічної норми. 

На рис. 5.9. графічно відображено середньогрупові значення показника 

концентрації кортизолу в крові тренованих юнаків 2-ї основної групи в стані 

спокою та після фізичного навантаження (силового тренування) упродовж 

трьох місяців тренувань силовим фітнесом, які використовували режим 

навантажень високого рівня інтенсивності та малого обсягу роботи. 
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Аналіз результатів, зафіксованих на початку дослідження вказує, що 

після гострого силового навантаження, спостерігається практично ідентичне і 

водночас досить істотне зниження в середньому на 21,3 % (p<0,05) рівня 

концентрації кортизолу в крові представників обох основних груп не залежно 

від рівня їх фізичної підготовленості та стажу зайняття силовим фітнесом. 

Можна припустити, що такий протилежний характер гормональної відповіді 

було зумовлено явно вираженим стомленням, що розвивалося під час 

силових навантажень високої інтенсивності [315, 440]. 
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Рис. 5.9. Характер зміни показника концентрації кортизолу в сироватці 

крові тренованих осіб в умовах силових навантажень високої інтенсивності 

та малого обсягу роботи, n=20 

Примітка: 1) * – р<0,05, в порівнянні зі станом спокою (до навантаження); 

2) **  – р<0,05, порівняно з показниками попереднього місяця. 

Відомо, що зміни концентрації кортизолу в сироватці крові у відповідь 

на виконання фізичних вправ з однаковою відносною інтенсивністю не 

залежать від рівня тренованості людини [95]. Проте у тренованих осіб може 

спостерігатися більше виражена активація гіпоталамо-гіпофізарно-

надниркової системи у відповідь на виконання вправ з навантаженнями, що 

перевищують максимальні [442]. 

Отже, на основі аналізу отриманих результатів та огляду літератури 

[282, 310, 355, 415] можна припустити, що встановлене на початку 

експерименту зниження концентрації кортизолу в сироватці крові 

нетренованих учасників у відповідь на гостре силове навантаження, можливо 

пов'язано із стомленням або недостатньою адаптацією організму до цього 

виду стресу. Водночас, зниження індукованого силовим тренуванням рівня 

кортизолу в крові тренованих юнаків також можливо викликано стомленням, 

зумовленим застосуванням цим контингентом незвичних параметрів 

компонентів фізичного навантаження. 

Результати оперативного контролю гормональної відповіді на силове 

навантаження, фіксовані після першого місяця тренувань, демонструють 

підвищення концентрації кортизолу в крові тренованого контингенту на     

8,7 % (р<0,05), а також і нетренованого на 6,5 % (р<0,05) порівняно зі станом 

спокою. 

Після другого місяця систематичних занять силовим фітнесом 

виявлено, що характер і міра змін середньогрупових показників 

досліджуваного гормону в крові після гострого силового навантаження 

практично аналогічні результатам, отриманим місяць тому, але 

демонструють більш виражену динаміку. 
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Результати досліджень, встановлені в обох групах після третього 

місяця тренувань, демонструють аналогічну тенденцію динаміки 

контрольованих показників, яку спостерігали при гострому силовому 

навантаженні після другого місяця досліджень, але знову з більш вираженою 

зміною рівня концентрації кортизолу в сироватці крові після навантажень 

порівняно зі станом спокою (рис. 5.8. та 5.9.). Так, у групі нетренованих 

учасників рівень досліджуваного гормона підвищився в крові після силового 

навантаження на 31,6 % (p<0,05) порівняно зі станом спокою, а в групі 

тренованих осіб – на 58,1 % (p<0,05). У цілому, незважаючи на досить 

істотну зміну концентрації досліджуваного гормона в крові у відповідь на 

гостре силове навантаження, рівень кортизолу не виходив за межі 

фізіологічної норми. 

У свою чергу, результати контролю базального рівень концентрації 

кортизолу в сироватці крові, виявленого упродовж трьох місяців тренувань 

силовим фітнесом, демонструє істотне зниження цього показника в групі 

тренованих осіб на 37,8 % (p<0,05). Аналогічну тенденцію демонструє 

контрольований показник і в групі нетренованих учасників (рис. 5.8), але з 

менш вираженою динамікою зниження його концентрації в крові на 19,4 % 

(p<0,05), що можливо зумовлено різним значенням обсягу виконаної 

тренувальної роботи за рахунок достатньо суттєвих відмінностей рівня 

розвитку сили м’язів [95]. 

Отже на основі отриманих результатів, можна зробити висновки: 

1. У результаті дослідження гормональної відповіді на гостре силове 

навантаження встановлено, що в нетренованих юнаків, після першого 

тренування порівняно зі станом спокою, спостерігається досить істотне 

зниження концентрації кортизолу в сироватці крові незалежно від структури 

тренувального заняття, використовуваного режиму фізичного навантаження, 

обсягу та інтенсивності виконаної роботи.  

2. У процесі тримісячних занять силовим фітнесом, рівень концентрації 

кортизолу в сироватці крові, фіксований після силового навантаження 
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різного характеру, демонструє досить різноспрямовану динаміку. 

Підвищення концентрації кортизолу в сироватці крові нетренованих юнаків 

відбувається у відповідь на силові навантаження високої інтенсивності при 

незначному обсязі. Водночас, силові навантаження середньої інтенсивності і 

з великим обсягом роботи знижують рівень досліджуваного гормона 

порівняно зі станом спокою. 

Такий характер гормональної реакції організму може бути свідченням 

енергетичного дефіциту, викликаного стомленням на тлі напруженої м’язової 

діяльності за рахунок великого обсягу роботи. Одночасно виявлено, що 

гормональна відповідь на гостре силове навантаження стає більш вираженою 

з кожним наступним місяцем занять силовим фітнесом. 

3. Результати дослідження характеру і міри гормональної відповіді на 

гостре силове навантаження в процесі трьохмісячних тренувань силовим 

фітнесом показали, що використання під час силового тренування малої 

кількості повторень (4 рази) з вагою обтяження 65 % від максимального при 

високій інтенсивності роботи (Ra=0,71 ум.од.) призводить до підвищення 

концентрації тестостерону і кортизолу в сироватці крові як нетренованого, 

так і тренованого контингенту. Одночасно виявлено, що незважаючи на 

високий рівень адаптації організму тренованих осіб до силового 

навантаження, зміна декількох параметрів тренувального навантаження і 

режиму рухової активності викликає таку ж гормональну відповідь як і у 

нетренованих людей. 

5.3.3. Особливості зміни показника активності ЛДГ у сироватці 

крові юнаків досліджуваних груп в умовах різних режимів силового 

навантаження. Сучасне поширення силового фітнесу з оздоровчою 

спрямованістю в широких масах населення загострює проблему адекватного 

контролю за станом організму. Суть проблеми полягає в значних фізичних 

перенавантаженнях, які є закономірним наслідком при заняттях з 

нетренованим контингентом. Особливу актуальність у цьому плані несуть 

питання адекватності реакцій серцево-судинної та м’язової систем силовим 
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навантаженням різної інтенсивності, які посідають одне з провідних місць у 

контексті фізіології спорту. За цих умов, лише оперативний діагностичний 

контроль функціонального стану організму, особливо при інтенсивних 

спортивних тренуваннях, дозволяє уникнути загрози перенавантажень та 

ініційованих ними патологій систем і органів.  

У системі оперативного контролю організму відносно його реакцій на 

фізичні навантаження виступають різні показники, серед яких найбільш 

інформативним є показник активності лактатдегідрогенази в сироватці крові 

людини. Реакції організму, виражені в т. ч. у змінах показника активності 

ЛДГ у сироватці крові, піддаються чіткому контролю навіть при незначній 

загрозі виходу процесів функціонування систем життєзабезпечення за межі 

фізіологічних норм. Вказаний метод широко використовуваний у 

діагностичній практиці при різноманітних патологічних станах серцево-

судинної системи, нирок та м’язів і є особливо інформативним при 

інфарктах, новоутвореннях, м’язовій дистрофії, запальних ураженнях нирок 

[28, 54, 117, 181, 378]. На жаль, цей метод не набув поширення в спортивній 

медицині та в спорті взагалі, що є причиною відсутності достатньої кількості 

даних літератури щодо закономірностей змін активності  ЛДГ у сироватці 

крові як нетренованого контингенту, так і спортсменів під дією силових 

навантажень різного рівня інтенсивності та обсягу. У зв’язку із цим, метою 

проведення серії експериментальних досліджень, слугувало визначення 

характеру та рівня змін показника активності ЛДГ у сироватці крові осіб із 

різним рівнем адаптації до тренувальних навантажень в умовах силового 

фітнесу. 

Отримані результати лабораторного контролю активності ЛДГ у 

сироватці крові учасників усіх трьох дослідних груп, зразки якої було взято у 

стані спокою до початку тренування, дозволили простежити динаміку 

параметрів цього показника протягом трьох місяців занять силовим фітнесом 

в умовах використання стандартного (середній рівень інтенсивності та 
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великий обсяг роботи) та експериментального режиму (високий рівень 

інтенсивності та малий обсяг роботи) м’язової діяльності (рис. 5.10.–5.12). 

 

 

Рис. 5.10. Характер зміни показника активності ЛДГ в сироватці крові 

нетренованих осіб за умов силових навантажень середньої інтенсивності та 

великого обсягу роботи, n=20 
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Графічне відображення результатів багаторазової фіксації показника 

активності ЛДГ у сироватці крові в стані спокою, виконане на фоні 

регулярних занять силовим фітнесом, демонструє специфічну динаміку в 

різних групах. Останні відрізняються рівнем фізичної підготовки учасників, 

та різними параметрами інтенсивності та обсягу фізичних навантажень (табл. 

5.1). Загалом, незважаючи на помітні кількісні зміни вказаних показників у 

динаміці, їх утримання в межах норми свідчить про адекватність заданих 

фізичних навантажень (режимів м’язової діяльності) та відсутність ознак 

перевтоми і патологічного перебігу біохімічних процесів [54, 117].  

Згідно з отриманими результатами, на початку дослідження середньо-

групові показники активності ЛДГ в учасників попередньо нетренованих 

груп контрольної (рис. 5.10) та 1-ї основної (рис. 5.11) з відносно однаковим 

(початковим) рівнем фізичної підготовки та відсутністю стажу занять 

силовими видами спорту знаходились у межах фізіологічних вікових норм, 

але в межах груп мали місце явні, статистично достовірні відмінності.  

Водночас, у юнаків 2-ї основної групи (рис. 5.12), до якої входили 

треновані особи з трирічним тренувальним стажем занять силовим фітнесом, 

показники активності ЛДГ у сироватці крові, за даними первинного 

контролю, суттєво відрізнявся від представників інших груп. Так, рівень 

показника ЛДГ у сироватці крові тренованих осіб (у стані спокою) на 

початку дослідження був нижчим на 3,7–14,0 % від обох нетренованих груп. 

Такі відмінності свідчать про те, що регулярні тренування силовими видами 

спорту супроводжуються розвитком стійких адаптаційних процесів, одним із 

суттєвих елементів яких є нормалізація енергозабезпечення м’язів (та 

забезпечуючих їх функціонування органів), що виражено в загальному 

зменшенні активності ЛДГ у сироватці крові. 

Протягом тривалого тренувального процесу (три місяці) значних 

коливань рівня активності ЛДГ у сироватці крові учасників усіх дослідних 

груп не встановлено. Так, порівнюючи вихідні, проміжні та кінцеві дані (в 
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стані спокою, до початку тренувального заняття) видно, що загалом протягом 

першого місяця тренувань спостерігали позитивну тенденцію 

досліджуваного показника, середньо-групові обсяги підвищення складають 

лише 1,6 % (р>0,05). 
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Рис. 5.11. Характер зміни показника активності ЛДГ в сироватці крові 

нетренованих осіб в умовах силових навантажень високої інтенсивності та 

малого обсягу роботи, n=20 

Примітка: * – р<0,05, порівняно зі станом спокою (до навантаження) 
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Рис. 5.12. Характер зміни показника активності ЛДГ в сироватці крові 

тренованих осіб в умовах силових навантажень високої інтенсивності та 

малого обсягу роботи, n=20 

 

Протягом другого місяця занять навпаки встановлено тенденцію 

зменшення активності ЛДГ у сироватці крові по всім групам, обсяги 

зниження складають лише від 0,4 % (р>0,05) у групі тренованих осіб до 1,6 % 

(р>0,05) у представників контрольної групи. Майже аналогічну динаміку 

проявляють контрольовані показники і протягом третього місяця тренувань, 

спостерігали незначне зниження досліджуваного показника в тренованих 

осіб 2-ї основної групи. Водночас, у нетренованих осіб обох груп, на цьому 

етапі дослідження, спостерігали незначну позитивну тенденцію 

досліджуваного показника.  

Таким чином, встановлено, що варіації компонентів тренувальної 

роботи дозволяють досягти необхідного рівня адаптаційних процесів без 

загрози ініціації патологічних явищ. 

На рис. 5.10 відображено результати лабораторного контролю 

показника активності ЛДГ у сироватці крові нетренованого контингенту 

(представників контрольної групи) та його зміни у відповідь на гостре 

фізичне навантаження середнього рівня інтенсивності та великого обсягу – 

протягом трьох місяців досліджень. При цьому, встановлено, що фіксовані 

параметри досліджуваного ферменту не виходять за межі фізіологічної 

норми.  

Результати контролю активності ЛДГ у сироватці крові у обох 

функціональних станах (у спокої та після навантажень) дозволяють оцінити 

рівень компенсаторних реакцій на навантаження та його динаміку. Так, на 

початку програми дослідження виявлено тенденцію до підвищення 

показника активності ЛДГ у сироватці крові на 2,3 % (р>0,05) у відповідь на 

силові навантаження порівняно зі станом спокою.  
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У свою чергу, після першого місяця тренувань, результати 

оперативного контролю концентрації цього ферменту в сироватці крові 

демонструють тенденцію його зниження на 2,8 % (р>0,05). Відповідну 

тенденцію щодо зниження параметрів досліджуваного показника в крові 

представників контрольної групи (рис. 5.10) у відповідь на запропоновані 

фізичні навантаження, спостерігали після другого та третього місяців 

тренувань, але з менш вираженою відповіддю на подразник. При цьому, 

параметри показника величини силового навантаження з кожним наступним 

місяцем тренувань лише підвищувалися в межах від 7,1 % (р<0,05) до 12,5 % 

(р<0,05). 

Отже, реєстровані в досліді показники активності ЛДГ у сироватці 

крові вказують на те, що використаний в процесі тримісячних занять 

силовим фітнесом режим фізичного навантаження, є цілком безпечним і не 

спричиняє негативних явищ. 

На рис. 5.11. та 5.12. графічно відображені середньогрупові значення 

показника активності лактатдегідрогенази в сироватці крові тренованих та 

нетренованих юнаків основних груп у стані спокою і після фізичного 

навантаження високої інтенсивності та малого обсягу роботи протягом трьох 

місяців тренувань. 

Отримані на початку дослідження дані свідчать про те, що рівень 

показника активності ЛДГ у сироватці крові тренованого контингенту осіб 

демонструє майже непомітну тенденцію до підвищення на 0,9 % (р>0,05) у 

відповідь на гостре силове навантаження. У свою чергу, в групі нетренованих 

учасників спостерігали тенденцію до зниження досліджуваного показника на 

3,9 % (p>0,05). 

Результати оперативного біохімічного контролю, реєстровані після 

першого місяця занять силовим фітнесом, демонструють практично однакову 

тенденцію до зниження активності ЛДГ у сироватці крові як у тренованих (на 

3,7 % (р>0,05), так і у нетренованих учасників (на 3,6 % (р>0,05) порівняно зі 

станом спокою. Водночас після другого місяця систематичного тренувань 
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виявлено, що характер і міра змін середньогрупових показників 

досліджуваного ферменту в крові, після гострого силового навантаження, 

практично аналогічні результатам, отриманим місяць тому, але 

демонструють більше виражену динаміку, особливо в нетренованого 

контингенту осіб. 

Разом із цим результати досліджень, які встановлено в обох групах 

після третього місяця тренувань, демонструють аналогічну тенденцію 

динаміки контрольованих показників, яку спостерігали після другого місяця 

досліджень, але знову з більше вираженою зміною показника активності 

лактатдегідрогенази в сироватці крові після навантаження порівняно зі 

станом спокою. Так, у групі нетренованих учасників рівень досліджуваного 

показника знизився в крові після силового навантаження на 9,5 % (p<0,05) 

порівняно зі станом спокою, а в групі тренованих – лише на 4,3 % (p>0,05).  

У цілому, незважаючи на досить різноманітні зміни показника 

активності ЛДГ у сироватці крові у відповідь на гостре силове навантаження 

високої інтенсивності та малого обсягу роботи, рівень цього ферменту не 

виходив за межі фізіологічної норми, що свідчить про адекватність 

тренувальних навантажень функціональним можливостям організму 

обстеженого контингенту осіб.  

Отже, в результаті аналізу отриманих даних тримісячного дослідження 

щодо особливостей змін активності ЛДГ у сироватці крові нетренованого та 

тренованого контингенту, визначеного у відповідь на запропоновані 

параметри фізичного навантаження, встановлено, що цей показник та його 

зміни в процесі тренувального процесу прямо залежні від рівня та 

інтенсивності фізичних навантажень. Відповідно варіації компонентів 

тренувальної роботи дозволяють досягти необхідного рівня адаптаційних 

процесів без загрози ініціації патологічних реакцій, що підтверджено 

оперативним контролем за змінами параметрів досліджуваного показника в 

сироватці крові. 
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5.3.4. Особливості гормональної відповіді на силові навантаження 

в умовах певної послідовності використання різних режимів тренувань. 

Для реалізації подальших завдань дисертаційного дослідження необхідно 

було вирішити декілька першочергових питань. 

Так, враховуючи результати попередніх дослідження (розділ 4.1.4), 

щодо визначення темпів адаптації організму нетренованих осіб в умовах 

м’язової діяльності з незмінними параметрами фізичного навантаження, стає 

зрозумілим, що оптимальний період використання режиму силового 

навантаження, незалежно від рівня інтенсивності та обсягу роботи, 

становитиме не більше двох або трьох місяців. Внаслідок цього, для 

подальшого ефективного перебігу адаптаційних процесів необхідно буде 

змінювати параметри деяких компонентів навантаження або весь режим 

тренувальної діяльності в цілому. При цьому, незважаючи на те, що при 

використанні в процесі тримісячних занять силовим фітнесом 

запропонованих режимів фізичного навантаження, рівень концентрації 

досліджуваних гормонів у сироватці крові нетренованих осіб не виходив за 

межі фізіологічної норми (розділ 5.3.2–5.3.4) – питання відносно 

особливостей адаптаційно-компенсаторних реакцій в умовах поетапної 

(через мезоцикл) зміни режимів силового навантаження не досліджували 

взагалі.  

Метою цієї роботи є визначення особливостей змін концентрації 

кортизолу та тестостерону в сироватці крові нетренованих юнаків в умовах 

періодичності використання певних режимів силового навантаження в 

процесі занять силовим фітнесом. 

Для вирішення вказаних питань було розроблено та проведено низку 

досліджень, виконаних на групах фізично розвинених юнаків без 

попереднього досвіду занять силовими видами спорту. З цього контингенту 

було сформовано дві дослідні групи (контрольна та дослідна), кожна з яких 

протягом шести місяців занять силовим фітнесом поперемінно 

використовували два абсолютно різних режими силового навантаження. 
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Так, обстежувані представники контрольної групи в перші три місяці 

досліджень використовували в процесі тренувань режим середньої 

інтенсивності навантаження при великому обсязі роботи (Ra=0,64 ум.од.). 

Однак, у наступні три місяці досліджень, учасники цієї (контрольної) групи, 

використовували режим високої інтенсивності при низькому обсязі роботи 

(Rа=0,71). 

Водночас, представники дослідної групи, порівняно з учасниками 

контрольної, в перші три місяці занять силовим фітнесом використовували 

режим високої інтенсивності при малому обсязі роботи (Rа=0,71 ум.од.), а в 

наступні місяці – режим середньої інтенсивності при великому обсязі роботи 

(Ra=0,64 ум.од.). 

Силові навантаження ми оцінювали за показниками величини 

компонентів тренувальної роботи використовуваних в процесі занять 

силовим фітнесом. Для цієї мети користувалися методом визначення індексу 

тренувального навантаження [137]. В процесі контрольного тестування 

реєстрували параметри максимального розвитку м’язової сили (1 ПМ, кг) 

учасників під час заданих силових вправ, проводили розрахунок показників 

величини силового навантаження. Контроль досліджуваних показників 

проводили до початку використання певного режиму силового навантаження 

(вихідні показники першого та п’ятого етапів) і через кожні 30 днів протягом 

шести місяців систематичних занять силовим фітнесом. Лабораторні 

дослідження сироватки крові щодо встановлення концентрації тестостерону і 

кортизолу проводили вісім разів протягом шести місяців занять силовим 

фітнесом з інтервалом в один місяць. 

У табл. 5.6. представлено значення параметрів контрольного 

тестування розвитку м’язової сили юнаків обох груп, які встановлено 

протягом усього періоду досліджень за умов певної варіативності 

застосування режимів силового навантаження. 

На рис. 5.13–5.14 графічно відображено значення показників кортизолу 

та тестостерону в сироватці крові юнаків контрольної групи в стані спокою і 
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після фізичного навантаження протягом шести місяців занять силовим 

фітнесом в умовах періодичного (зміна режимів після трьох місяців 

систематичних тренувань) використання заданих режимів силового 

навантаження. 

Результати встановлені протягом перших трьох місяців досліджень, в 

умовах використання, під час тренувань режиму силового навантаження 

середньої інтенсивності і великого обсягу роботи, демонструють зниження 

концентрації кортизолу в межах від 8,3% (р<0,05) до 5,7% (р<0,05) і 

тестостерону в межах від 11,2% (р<0,05) до 14,3% (р<0,05) у сироватці крові 

представників контрольної групи в порівнянні зі станом спокою (рис.5.13-

5.14). Однак, при цьому, спостерігали суттєве підвищення показників 

максимальної м’язової сили під час виконання тестових фізичних вправ на 

42,3% (р<0,05) (табл.5.6.). 

 

Таблиця 5.6 

Зміна параметрів м’язової сили осіб досліджуваних груп залежно від 

варіативності використання режимів силового навантаження, n=40 

Групи 

досліджу-

ваних 

 

Режим  

силового 

навантаження 

Етапи контролю 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Вихідні 

значення, 

1 ПМ, кг 

Після 

1-го місяця 

тренувань 

Після 

2-го місяця 

тренувань 

Після 

3-го місяця 

тренувань 

Контрольна 

Середня інтенсив-

ність та великий 

обсяг роботи 

63,25±1,91 74,53±2,15* 84,02±2,72* 90,03±2,99* 

Дослідна 

Висока інтенсив-

ність та малий 

обсяг роботи 

63,41±2,56 80,48±2,65* 93,15±2,56* 101,56±2,5* 

 

Зміна режиму силового навантаження в досліджуваних групах 

після 3-х місяців тренувань 

Групи 

досліджу-

 

Режим  Етапи контролю 
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ваних силового 

навантаження 5-й 6-й 7-й 8-й 

Вихідні 

значення 

Після 

4-го місяця 

тренувань 

Після 

5-го місяця 

тренувань 

Після 

6-го місяця 

тренувань 

Контрольна 

Висока інтенсив-

ність та малий 

обсяг роботи 

90,03±2,99 100,43±2,34* 108,77±2,2* 114,20±2,9* 

Дослідна 

Середня інтенсив-

ність та великий 

обсяг роботи 

101,56±2,5 108,91±2,69* 113,65±3,1* 117,04±2,8* 

Примітка: * – р<0,05, порівняно з показниками попереднього місяця 



 183 

 
Рис.5.13. Характер змін концентрації кортизолу в крові нетренованих 

юнаків контрольної групи залежно від особливостей періодичності 

використаних різних режимів силового навантаження, n=20 

Примітка: 1) * – р<0,05, порівняно зі станом спокою (до навантаження); 

2) **  – р<0,05, порівняно з показниками попереднього місяця. 

 

Разом із тим застосування після трьох місяців занять силовим фітнесом 

нового режиму силового навантаження, з високим рівнем інтенсивності та 
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малим обсягом роботи (Ra=0,71 ум.од.), викликало також істотно зниження 

концентрації кортизолу на 18,7 % (р<0,05) у сироватці крові у відповідь на 

фізичне навантаження, але сприяло підвищенню параметрів показника 

тестостерону на 3,2 % (р<0,05). 

 

 

Рис.5.14. Характер змін концентрації тестостерону в крові 

нетренованих юнаків контрольної групи залежно від особливостей 

періодичності використаних різних режимів силового навантаження 

Примітка: * – р<0,05, порівняно зі станом спокою (до навантаження) 
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Однак уже після першого місяця використання в процесі занять цього 

режиму спостерігали підвищення концентрації кортизолу на 7,3 % (р<0,05) та 

тестостерону на 11,2 % (р<0,05) після гострого силового навантаження 

порівняно зі станом спокою.  

Подібна динаміка гормональної відповіді (підвищення рівня 

досліджуваних показників у крові) на це фізичне навантаження, в умовах 

режиму високої інтенсивності тренінгу та малого обсягу роботи, 

спостерігали у юнаків контрольної групи і протягом наступних двох місяців 

систематичних занять силовим фітнесом, але з більш наростаючою 

прогресією (кортизол – на 19,7 % (р<0,05), а тестостерон – на 19,1 % (р<0,05) 

(рис. 5.13). При цьому, показники розвитку максимальної м’язової сили 

демонструють подальше підвищення на 26,8 % (р<0,05). 

Отже, за результатами нашого дослідження показників гормональної 

відповіді на гостре силове навантаження протягом шести місяців занять 

силовим фітнесом в умовах поетапної зміни режимів тренування виявлено, 

що підвищення параметрів інтенсивності навантаження і зниження обсягу 

роботи викликає підвищення концентрації кортизолу та тестостерону в 

сироватці крові порівняно з режимом середньої інтенсивності і більшого 

обсягу, але при цьому силові показники продовжують зростати практично з 

тією ж прогресією, як і на початку досліджень. 

Результати дослідження гормональної відповіді на силові 

навантаження високої інтенсивності і малого обсягу роботи, фіксовані у 

юнаків дослідної групи до початку дослідження (перший етап), 

демонструють істотне зниження концентрації кортизолу в сироватці крові на 

21,4 % (р<0,05 ) (рис. 5.15), але водночас не викликають ніяких змін рівня 

концентрації тестостерону в сироватці крові порівняно зі станом спокою 

(рис. 5.16).  
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Рис.5.15. Характер змін концентрації кортизолу в крові нетренованих 

юнаків дослідної групи залежно від особливостей періодичності 

використаних різних режимів силового навантаження 

Примітка: 1) * – р<0,05, порівняно зі станом спокою (до навантаження); 

2) **  – р<0,05, порівняно з показниками попереднього місяця. 

 

Цей факт свідчить про можливий енергетичний дефіцит викликаний 

даним стресовим навантаженням [95]. Однак упродовж трьох місяців занять 
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(рис. 5.15–5.16, 2–4 етапи) в умовах використання режиму високої 

інтенсивності і малого обсягу роботи (Ra=0,71 ум.од.), досліджувані гормони 

демонструють істотне підвищення концентрації в сироватці крові. Так, рівень 

концентрації кортизолу підвищився на 6,5 % (р<0,05) а інколи і на 31,6 % 

(р<0,05), а тестостерону – від 9,9 % (р<0,05) до 23,2 % (р<0,05) після гострого 

навантаження порівняно зі станом спокою. При цьому спостерігали досить 

істотне збільшення показників максимальної м’язової сили юнаків цієї групи 

на 60,2 % (р<0,05), що свідчить про ефективність даного режиму 

тренувальної роботи. 

Зміна режиму силового навантаження (зниження інтенсивності і 

суттєве збільшення обсягу роботи) після трьох місяців занять в умовах 

тренувань високої інтенсивності і малого обсягу, викликало зниження 

концентрації досліджуваних гормонів у сироватці крові в середньому на     

9,5 % (р<0,05) після тренувального заняття порівняно зі станом спокою. 

Подібна динаміка зниження концентрації кортизолу на 12,7 % (р<0,05) та 

тестостерону на 14,2 % (р<0,05) у сироватці крові спостерігали протягом 

наступних трьох місяців тренувань (рис. 5.15–5.16, 5–8 етап досліджень). 

Можливо припустити, що ця гормональна відповідь була викликана 

станом стомлення організму учасників в умовах цього режиму силового 

навантаження, що при тривалому застосуванні в процесі занять силовим 

фітнесом може призвести організм юнаків у стан перенапруження або 

перетренованості.  

Водночас, показники максимальної м’язової сили, які визначено у 

представників цієї групи, продовжують демонструвати позитивну динаміку 

підвищення, але з істотно менш вираженою прогресією (всього на 15,2 % 

(р<0,05) (табл.5.6), що практично неможливо при стані хронічної перевтоми. 

Отже, результати дослідження особливостей змін концентрації 

кортизолу та тестостерону в сироватці крові нетренованих юнаків в умовах 

періодичності використання певних режимів силового навантаження в 

процесі занять силовим фітнесом показали, що навіть незначне відхилення 
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значення компонентів навантаження досить суттєво впливає на характер 

гормональної відповіді, незважаючи на зростання рівня резистентності до 

фізичних режимів у процесі адаптації.  

 

 

Рис.5.16. Характер змін концентрації тестостерону в крові 

нетренованих юнаків дослідної групи залежно від особливостей 

періодичності використаних різних режимів силового навантаження 

Примітка: 1) * – р<0,05, порівняно зі станом спокою (до навантаження); 

2) **  – р<0,05, порівняно з показниками попереднього місяця. 
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Одночасно виявлено, що навантаження високої інтенсивності і 

невеликого обсягу роботи доцільно використовувати в процесі тривалих 

занять силовим фітнесом, оскільки вони істотно впливають на процеси 

довготривалої адаптації під час силових тренувань. 

На підставі досліджень особливостей змін концентрації кортизолу та 

тестостерону в сироватці крові нетренованих юнаків, в умовах періодичності 

використання певних режимів силового навантаження в процесі занять 

силовим фітнесом, можливо зробити такі узагальнення: 

Результати дослідження динаміки концентрації тестостерону і 

кортизолу в сироватці крові нетренованих юнаків, в умовах гострого 

силового навантаження різного характеру, свідчать про прояв 

різноспрямованої гормональної відповіді реєстрованої протягом усього 

періоду досліджень. Підвищення показників досліджуваних гормонів у крові 

нетренованих юнаків відбувається у відповідь на силові навантаження 

високої інтенсивності при незначному обсязі. Водночас, силові навантаження 

середньої інтенсивності і з великим обсягом роботи знижують показники 

концентрації тестостерону і кортизолу в сироватці крові порівняно зі станом 

спокою. 

Виявлено, що гормональна відповідь на гостре силове навантаження 

стає більш вираженою з кожним наступним місяцем занять силовим 

фітнесом переважно в умовах використання під час тренувань режиму 

навантажень високої інтенсивності. Одночасно результат довготривалої 

адаптації з допомогою занять силовим фітнесом характеризується наявністю 

зниження темпів збільшення показників максимальної м’язової сили 

порівняно з даними, встановленими після першого місяця тренувань, 

внаслідок зростання рівня резистентності організму до фізичних 

навантажень. Однак зміна режиму навантаження знову сприяє підвищенню 

зростання параметрів максимальної м’язової сили. 

Встановлено, що протягом шести місяців занять силовим фітнесом, в 

умовах поетапної зміни режимів тренування, використання на початку 
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досліджень навантажень високої інтенсивності при малому обсязі є більш 

пріоритетним і ефективним в умовах тривалого періоду тренувань. 

Одночасно, використання цього режиму силового навантаження 

перешкоджає прояву фізичної втоми і, як наслідок, не викликає стану 

перетренованості на фоні істотного зростання результативності. 

Відсутність даних у доступній нам літературі щодо характеру і ступеня 

зміни концентрації гормонів кортизолу та тестостерону в сироватці крові 

юнаків у відповідь на гостре фізичне навантаження, в умовах тривалих 

занять силовим фітнесом з поперемінним використанням того чи іншого 

режиму силового навантаження, не повною мірою дозволяє чітко 

контролювати тренувальний процес за показниками концентрації гормонів у 

крові, що може сприяти порушенню гомеостазу. Відповідно, перспектива 

встановлення закономірностей і розкриття взаємозв'язків між рівнем 

досліджуваних гормонів, обсягом та інтенсивністю тренувальних 

навантажень, а також динамікою показників результативності, дасть 

можливість для наукового обґрунтування процесів планування, контролю, а 

найголовніше – управлінням довготривалим тренувальним процесом у 

силовому фітнесі та інших видах спорту. 

 

 

5.4. Динаміка показників контрольного тестування, антропометрії,  

біоімпедансометрії у людей різного рівня тренованості в умовах 

навантажень силової спрямованості 

 

 

Закономірності та особливості адаптаційних реакцій є об'єктом пильної 

уваги у сфері прикладної реалізації фізичних можливостей людини в процесі 

рухової активності різної спрямованості [47, 93, 97, 121]. Так, характер зміни 

параметрів максимальної м’язової сили та морфометричних показників 

складу тіла в загальному плані є відображенням адаптаційного потенціалу 
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організму людини на адекватний подразник, яким служить фізичне 

навантаження.  

Разом із тим, до сьогодні вкрай дискусійним залишається питання 

щодо вирішення проблеми запобігання зниженням розвитку адаптації у 

спортсменів зі зростанням рівня їх тренованості [140, 147, 333, 403]. Тому 

цілком закономірно, що найбільшу актуальність питання функціонування 

адаптаційних механізмів мають у спорті вищих досягнень. Одночасно, 

вирішення цих питань при розробці моделей м'язової активності для 

нетренованого контингенту, є одним з пріоритетних завдань, які дозволять 

мінімізувати ризик розвитку патологічних станів в умовах напруженої 

м’язової діяльності [47, 126, 173]. Одним із шляхів удосконалення режимів 

тренувальних навантажень є оптимізації параметрів показників інтенсивності 

та обсягу силової роботи [95, 184, 326]. 

 При цьому, особливо гостро стоїть питання щодо вирішення проблеми 

розробки ефективних методик, в основі яких лежать процеси оптимізації 

тренувальних навантажень залежно від умов м’язової діяльності, боротьби з 

процесом перетренованості (зі зривом адаптації). 

Водночас, для вирішення однієї з найважливіших проблем сучасного 

тренувального процесу в силовому фітнесі, а саме пошуку найбільш 

оптимальних режимів м’язової діяльності, які дозволять досягти 

максимальної результативності не лише за найкоротший проміжок часу, але 

й за рахунок використання мінімальних показників тренувального 

навантаження та дозволять мінімізувати ризик розвитку патологічних станів, 

нами були проведені декілька серій досліджень. 

Метою наших досліджень було встановлення характеру та ступеня змін 

рівня показників максимальної м’язової сили та морфометричних показників 

тіла, як в обох групах нетренованих юнаків (контрольна та 1-а основна), так і 

в групі тренованих осіб (2-а основна), залежно від умов напруженої м’язової 

діяльності (режимів тренувального навантаження) у процесі тримісячних 

занять силовим фітнесом. У загальному плані головного завдання було 
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встановлення найбільш оптимального режиму фізичного навантаження в 

силовому фітнесі, спрямованого на позитивну динаміку параметрів м’язової 

сили, обхватних розмірів та показників складу тіла в межах фізіологічно-

адаптивних можливостей організму. 

5.4.1. Показники максимальної м’язової сили юнаків та їх 

динаміки залежно від умов напруженої м’язової діяльності. Значення 

параметрів контрольного тестування рівня розвитку максимальної м’язової 

сили учасників дослідження протягом тримісячних занять силовим фітнесом 

при використанні різних за параметрами обсягу та інтенсивності режимів 

тренувального навантаження, наведені в таблиці 5.7. 

Аналіз результатів одержаних на початку дослідження свідчить про те, 

що представники обох нетренованих груп демонструють практично 

ідентичний рівень розвитку показника максимальної м’язової сили, 

незалежно від специфіки контрольних вправ. При цьому, параметри 

досліджуваного показника в середньому майже на 58,6 % (р<0,05) нижчі 

порівняно з результатами реєстрованими в групі тренованих осіб.  

Цей факт свідчить про достатньо різний рівень адаптації учасників 

досліджень до тренувань силового спрямування,  що дозволить чітко 

встановити ефективність впливу запропонованих режимів м’язової діяльності 

на темпи зростання показника максимальної м’язової сили.  

Водночас, аналізуючи результати динаміки показників розвитку 

м’язової сили представників усіх трьох груп протягом тримісячного періоду 

дослідження, в різних умовах тренувальної діяльності, було встановлено 

дані, які недостатньо висвітлені в сучасній літературі з силових видів спорту.  

Так, найбільшу позитивну динаміку підвищення показників 

максимальної м’язової сили, незалежно від рівня тренованості учасників та 

особливостей режимів силового навантаження, спостерігали під час 

виконання контрольної вправ «жим ногами лежачи на блоці» – на 48,8 % 

(р<0,05) у групі тренованих осіб та на 78,2 % (р<0,05) у нетренованих юнаків 

1-ї основної групи порівняно з вихідними даними.  
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Таблиця 5.7 

Показники контрольного тестування розвитку максимальної м’язової 

сили учасників дослідження, фіксовані протягом трьох місяців занять 

силовим фітнесом, (M±m, n=60) 

Тренуваль-

ні вправи, 

1 ПМ, кг 

Групи 

досліджу-

ваних 

Етапи контролю 

Вихідні 

значення 

Після місяців тренувань 

Першого Другого Третього 

Жим 

лежачи 

контрольна 62,50±1,72 73,00±1,72* 85,50±2,38* 91,00±2,80* 

1-а основна 61,00±1,91 73,50±1,85* 85,00±1,99* 94,50±2,17* 

2-а основна 99,00±2,40 110,25±1,97* 118,00±1,75* 123,25±1,67* 

Жим 

ногами 

контрольна 116,25±4,00 145,25±5,28* 171,75±6,68* 188,25±7,19* 

1-а основна 126,00±6,33 171,00±6,59* 205,00±6,33* 224,50±6,10* 

2-а основна 211,00±4,32 250,25±3,81* 292,75±5,03* 314,00±4,74* 

Тяга за 

голову 

контрольна 65,50±1,45 72,00±1,17* 78,00±1,28* 80,75±1,32* 

1-а основна 59,75±1,56 69,00±1,56* 77,00±1,38* 83,25±1,27* 

2-а основна 86,75±0,75 92,75±0,68* 97,25±0,68* 99,75±0,25* 

Розгинан-

ня рук на 

блоці 

контрольна 44,25±1,10 50,50±1,25* 52,75±1,28* 55,75±1,59* 

1-а основна 41,50±0,53 51,75±0,91* 57,00±0,99* 61,50±1,09* 

2-а основна 66,00±1,23 78,00±1,05* 87,75±1,23* 94,75±1,17* 

Молотки 

контрольна 27,00±0,49 30,40±0,45* 33,80±0,54* 35,40±0,67* 

1-а основна 26,40±0,45 30,20±0,61* 33,60±0,54* 37,00±0,57* 

2-а основна 37,80±0,46 42,80±0,51* 46,40±0,45* 47,80±0,20* 

Примітка: *-р<0,05, порівняно з показниками попереднього місяця 

 

Водночас найменше підвищення показників максимальної м’язової 

сили учасників досліджень протягом періоду контролю, спостерігали під час 
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виконання контрольної вправи «тяга за голову на блоці» – на 14,9 % (р<0,05) 

в групі тренованих осіб та на 39,3 % (р<0,05) у нетренованих юнаків 1-ї 

основної групи порівняно з їх вихідними даними. 

На основі аналізу отриманих результатів можна припустити, що однією 

з причин таких достатньо різноманітних темпів зростання досліджуваних 

показників, може бути різне співвідношення в організмі швидко-

скорочувальних та повільно-скорочувальних м’язових волокон. Водночас 

варто звернути увагу на той факт, що подібна динаміка (табл. 5.7.) зростання 

сили м’язів в окремих контрольних вправах спостерігалася серед 

представників усіх дослідних груп протягом трьох місяців тренувань. При 

цьому, можна стверджувати, що більш детальна та поглиблена оцінка 

компонентів тренувального навантаження, дозволить у повній мірі досягти 

максимального зростання результативності під час виконання всіх 

контрольних вправ. Водночас, проведення подібних досліджень щодо 

пошуку найбільш оптимальних показників навантаження, які сприятимуть 

максимальному  залученню до роботи тих чи інших рухомих одиниць, 

дозволило б повною мірою розкрити цю проблему, але вирішення цих 

завдань не відповідало меті цієї дослідної роботи.   

На рис. 5.17. графічно відображено результати дослідження 

особливостей динаміки середньогрупових показників м’язової сили в обох 

групах нетренованого контингенту (контрольної та 1-ї основної) залежно від 

використовуваних режимів силового навантаження. 

Аналіз результатів дослідження свідчить про те, що незважаючи на 

практично ідентичні первинні параметри розвитку максимальної м’язової 

сили представників обох нетренованих груп, які фіксовані після першого 

місяця тренувань у процесі трьохмісячних занять силовим фітнесом 

встановлено досить відрізняючу один від одного динаміку підвищення 

контролюючих нами показників. 
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Рис.5.17. Динаміка показників розвитку м’язової сили учасників всіх 

трьох досліджуваних груп в умовах різних режимів навантаження протягом 

трьох місяців занять силовим фітнесом, n=60 

Примітка: * – р<0,05, порівняно з показниками попереднього місяця 

 

Так, у нетренованих осіб контрольної групи, які в процесі тренувань 

використовують стандартний режим м’язової діяльності (навантаження 

середньої інтенсивності та великого обсягу роботи (Rа=0,64 ум.од.) – 
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середньо-групові показники м’язової сили підвищилися на 17,6 % (р<0,05). 

Водночас у представників 1-ї основної групи, які використовували режим 

високої інтенсивності навантажень (високий рівень інтенсивності та малий 

обсяг тренувальної роботи (Rа=0,71 ум.од.) – контрольовані показники 

збільшилися на 25,7 % (р<0,05). При цьому, параметри показника величини 

силового навантаження (Wn, кг/хв), рівень якого повною мірою залежить від 

особливостей тренувального режиму, досить суттєво відрізняються в кожній 

з досліджуваних груп. Встановлено, що представники 1-ї основної групи 

протягом першого місяця занять застосовували силові навантаження 

(Wn=300,1 кг/хв), які на 40,7 % (р<0,05) менші порівняно з даними 

одержаними в осіб контрольної групи (Wn=506,0 кг/хв).  

Отже, внаслідок використання досліджуваним контингентом достатньо 

різних режимів силових навантажень, за показниками інтенсивності та 

обсягу роботи, параметри показника максимальної м’язової сили учасників 1-

ї основної групи (Rа=0,71 ум.од.) підвищилися на 8,1 % (р<0,05) в порівнянні 

з результатами, які встановлено у юнаків контрольної групи (R=0,64 ум.од.).  

Після другого місяця систематичних занять силовим фітнесом за умов 

використання заданих режимів силового навантаження (Rа=0,64 та Rа=0,71 

ум.од.) було виявлено, що показники розвитку максимальної м’язової сили 

учасників обох нетренованих груп продовжують демонструвати позитивну 

динаміку на 13,6 % (р<0,05) та 15,7 % (р<0,05), але менше виражену 

порівняно з результатами реєстрованими після першого місяця тренувань. 

При цьому, різниця між темпами підвищення показників м’язової сили в осіб 

контрольної та 1-ї основної групи (рис. 5.17), на цьому етапі, практично була 

мінімальна, що свідчить про активацію процесів адаптації організму до 

заданого рівня фізичного подразника.  

У свою чергу, параметри показника величини силового навантаження 

(Wn), яку використовували учасники обох досліджуваних груп протягом 

другого місяця тренувань достатньо відрізнялися. Так, в умовах 

використання режиму навантажень високої інтенсивності та малого обсягу 
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роботи (Rа=0,71 ум.од.) встановлено підвищення параметрів досліджуваного 

показника на 26,9 % (р<0,05), а під час використання стандартного режиму 

м’язової діяльності (Rа=0,64 ум.од.) в силовому фітнесі – на 17,8 % (р<0,05) 

порівняно зі значеннями, які застосовували в попередньому місячному циклі 

занять.  

Отже, встановлені після двох місяців тренувань параметри 

максимальної м’язової сили продовжують позитивну тенденцію до 

зростання, демонструючи практично однакові темпи підвищення 

досліджуваного показника в осіб як контрольної, так і 1-ї основної групи, 

незважаючи на досить суттєву міжгрупову різницю рівня величини силового 

навантаження (Wn).  

Аналіз результатів досліджень, одержаних після третього місяця 

тренувань свідчить про зниження темпів зростання показника максимальної 

м’язової сили юнаків обох нетренованих груп майже в 2 рази, порівнюючи з 

даними, які отримано після другого місячного циклу занять. При цьому, 

параметри показника величини силового навантаження (Wn), яку 

використовували учасники обох досліджуваних груп протягом третього 

місяця тренувань, достатньо відрізнялися (підвищилися на 15,7 % (р<0,05) в 

умовах використання режиму навантажень високої інтенсивності та малого 

обсягу роботи (Ra=0,71 ум.од.) та на 12,8 % (р<0,05) під час використання 

стандартного режиму м’язової діяльності (Ra=0,64 ум.од.) від аналогічних 

показників, які застосовували в попередньому місячному циклі занять.  

Отже, результати дослідження динаміки розвитку м’язової сили 

нетренованих юнаків в умовах напруженої м’язової діяльності свідчать про 

прояв суттєвої залежності темпів підвищення досліджуваних показників від 

певного співвідношення параметрів інтенсивності та обсягу тренувальних 

занять. Так, силові навантаження високої інтенсивності та з малим обсягом 

роботи підвищують показники максимальної м’язової сили на 16,2 % 

(р<0,05) протягом усього періоду досліджень, порівняно з аналогічною 

позитивною динамікою, фіксованою під час використання режиму 
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навантажень середньої інтенсивності та великого обсягу роботи. Одночасно 

виявлено, що незважаючи на підвищення параметрів величини силового 

навантаження з кожним наступним місяцем тренувань, темпи зростання 

параметрів максимальної м’язової сили поступово уповільнюються, що 

свідчить про підвищення резистентності організму цього контингенту до 

заданих умов рухової активності. 

Динаміка середньогрупових параметрів розвитку м’язової сили 

тренованих осіб в умовах режиму навантажень високої інтенсивності та 

малого обсягу роботи (Rа=0,71 ум.од.) протягом трьох місяців занять 

силовим фітнесом демонструє позитивну тенденцію підвищення 

контролюючих показників (рис. 5.17). 

Аналіз результатів дослідження свідчить про те, що незважаючи на 

високий рівень адаптації організму учасників цієї групи до силових 

навантажень в умовах стандартного режиму м’язової діяльності (Rа=0,64 

ум.од.), використання в процесі занять зміненого, за рахунок підвищення 

рівня інтенсивності та одночасного суттєвого зменшення обсягу роботи, 

нестандартного режиму високої інтенсивності навантажень – сприяє 

позитивній динаміці зростання м’язової сили тренованих юнаків 2-ї основної 

групи протягом усього періоду досліджень.  

Результати контрольного тестування, встановлені після першого місяця 

занять силовим фітнесом за умов тренувального режиму високої 

інтенсивності навантажень, демонструють підвищення показника 

максимальної м’язової сили в групі тренованих юнаків на 14,7 % (р<0,05). У 

свою чергу, використання подібного режиму силового навантаження в 

процесі тренування групою нетренованих юнаків (рис. 5.17), викликає більш 

суттєве підвищення досліджуваного показника на 25,7 % (р<0,05) порівняно з 

вихідними значеннями. Цей факт вказує на високий рівень адаптації групи 

тренованих осіб до силових навантажень порівняно з нетренованим 

контингентом, незважаючи на значні відмінності використовуваних 

параметрів обсягу та інтенсивності від стандартних. 
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Після другого місячного циклу занять силовим фітнесом виявлено, що 

контрольні показники демонструють аналогічні позитивні результати, які 

було отримано місяць тому, але з менш вираженою динамікою зростання 

параметрів максимальної м’язової сили. При цьому, порівнюючи результати 

одержані за цей проміжок часу в групі нетренованих осіб та тренованих 

юнаків (рис. 5.17) за умов використання ідентичного режиму силового 

навантаження (Rа=0,71 ум.од.), було отримано неоднозначні дані. Так, у 

представників 1-ї основної групи, темпи зростання показника максимальної 

сили, уповільнилися майже вдвічі порівняно з результатами, одержаними 

нами після першого місячного циклу. У свою чергу, в групі тренованих осіб, 

фіксовано незначне (лише на 2,9 %) зменшення темпу зростання показника 

м’язової сили порівняно з результатами першого місяця тренувань 

використовуючи режим високої інтенсивності навантажень.  

Результати досліджень, одержані після третього місяця тренувань 

демонструють аналогічну тенденцію до змін контрольованих показників, але 

знову з менш вираженою динамікою збільшення параметрів м’язової сили 

учасників обох груп, які використовували режим високої інтенсивності 

навантажень (рис. 5.17).  

Отже, на основі проведених досліджень можна зробити наступні 

висновки: 

– встановлено, що режим високої інтенсивності навантажень (Rа=0,71), 

який використовував нетренований контингент у процесі досліджень, сприяє 

більш вираженому підвищенню показника максимальної м’язової сили на 

16,2 % (р<0,05) порівняно з результатами, які було отримано під час 

застосування учасниками експерименту, з аналогічним рівнем підготовки, 

стандартного в режимі м’язової діяльності (навантаження середньої 

інтенсивності та великого обсягу роботи (Rа=0,64 ум.од.); 

– виявлено, що незважаючи на високий рівень адаптації тренованих 

осіб до напруженої м’язової діяльності в умовах використання стандартного 

режиму силових навантажень (Rа=0,64 ум.од.), застосування в процесі занять 
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зовсім нестандартних, для цієї групи осіб, параметрів показників 

інтенсивності та обсягу навантаження, сприяло вірогідному підвищенню 

показника м’язової сили на 35,7 % (р<0,05) протягом всього періоду 

досліджень. При цьому, в нетренованих юнаків зміна величини показника 

розвитку максимальної м’язової сили за період проведення досліджень була 

більш суттєвою порівняно з аналогічними показниками, одержаними в групі 

тренованих юнаків. 

5.4.2. Морфометричні показники тіла учасників дослідження та 

особливості їх динаміки за умов використання різних режимів силових 

навантажень. Зміни величини показників обхватних розмірів тіла учасників 

дослідження протягом тримісячних занять силовим фітнесом за умов 

використання різних за параметрам обсягу та інтенсивності режимів 

тренувального навантаження, наведено в таблиці 5.8. 

Так, аналіз первинних результатів досліджень свідчить про те, що 

показники обхватних розмірів тіла юнаків обох нетренованих груп 

демонструють практично ідентичні параметри. При цьому, рівень 

досліджуваних показників в учасників цих груп, у середньому лише на 8,9 % 

(р<0,05) нижчий порівняно з результатами, одержаними в групі тренованих 

осіб, які близько трьох років займаються силовим фітнесом використовуючи 

переважно стандартний режим навантажень (Rа=0,64 ум.од.). Цей факт 

свідчить про те, що не завжди спеціалізована тренувальна діяльність, яка 

сприяє значному підвищенню показника максимальної м’язової сили людини 

в процесі довготривалих занять силовими видами спорту (табл. 5.7), може в 

такому ж обсязі ефективно впливати на збільшення його морфометричних 

параметрів.   

 

 

Таблиця 5.8 

Параметри показників обхватних розмірів тіла учасників досліджуваних 

груп,  зафіксовані протягом трьох місяців занять силовим фітнесом, 
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(M±m, n=60) 

Обхватні 

розміри 

тіла, см 

Групи 

досліджу-

ваних 

Етапи контролю 

Вихідні 

значення 

Після місяців тренувань 

Першого Другого Третього 

Грудної 

клітки 

контрольна 101,90±1,29 103,75±1,35* 105,15±1,41* 105,98±1,41* 

1-а основна 100,93±0,79 103,40±0,53* 104,93±0,45* 106,70±0,37* 

2-а основна 109,58±0,64 112,20±0,31* 114,13±0,28* 116,13±0,23* 

Плеча 

контрольна 32,83±0,33 33,53±0,38* 34,08±0,39* 34,48±0,40* 

1-а основна 33,00±0,37 34,15±0,44* 34,93±0,42* 35,65±0,42* 

2-а основна 39,55±0,29 40,50±0,30* 41,13±0,30* 41,74±0,30* 

Перед-

пліччя 

контрольна 26,20±0,18 27,00±0,20* 27,63±0,20* 28,00±0,22* 

1-а основна 25,70±0,15 26,80±0,16* 27,70±0,19* 28,60±0,24* 

2-а основна 28,93±0,12 29,85±0,15* 30,75±0,15* 31,40±0,16* 

Шиї 

контрольна 36,68±0,28 37,70±0,35* 38,35±0,34* 38,80±0,35* 

1-а основна 37,25±0,20 38,30±0,17* 38,98±0,20* 39,48±0,25* 

2-а основна 39,25±0,19 39,93±0,19* 40,68±0,20* 41,05±0,19* 

Стегна 

контрольна 52,73±0,78 53,63±0,70* 54,00±0,66* 54,40±0,62* 

1-а основна 54,43±0,51 56,00±0,56* 57,35±0,58* 57,90±0,58* 

2-а основна 59,10±0,20 60,73±0,23* 61,65±0,22* 62,03±0,20* 

Гомілки 

контрольна 35,98±0,42 36,53±0,39* 36,75±0,37* 36,83±0,37* 

1-а основна 36,68±0,42 37,48±0,47* 38,00±0,48* 38,35±0,47* 

2-а основна 39,05±0,17 39,83±0,19* 40,13±0,17* 40,35±0,17* 

Примітка: *– р<0,05, порівняно з показниками попереднього місяця 

У зв’язку зі сказаним вище, пошук найбільш оптимального режиму 

м’язової діяльності, використання якого дозволить, незалежно від рівня 

тренованості людей, при мінімальних параметрах величини силового 
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навантаження отримати максимально можливе збільшення обхватних 

розмірів тіла юнаків різного рівня тренованості. При цьому, дозволить 

мінімізувати ризик розвитку патологічних процесів в умовах м'язової 

напруги.  

Аналізуючи результати тенденції зростання обхватних розмірів тіла 

представників усіх трьох експериментальних груп протягом трьох місяців 

занять силовим фітнесом в умовах використання різних режимів силового 

навантаження, було виявлено певну закономірність змін параметрів 

контрольованих показників.  

Так, найбільшу позитивну довготривалу динаміку підвищення 

досліджуваних показників антропометрії, незалежно від рівня тренованості 

учасників та особливостей використовуваних ними режимів силового 

навантаження, встановлено під час контролю зростання параметрів 

обхватних розмірів передпліччя на 6,9 % (р<0,05) в контрольній групі, до 

11,3 % (р<0,05) у нетренованих юнаків 1-ї основної групи порівняно з 

вихідними значеннями. Водночас найменшу позитивну тенденцію до 

підвищення досліджуваних показників демонструють параметри обхватних 

розмірів гомілки на 2,4 % (р<0,05) у контрольній групі нетренованих осіб, до 

3,3 % (р<0,05) у тренованих осіб порівняно з їх вихідними значеннями. 

На основі аналізу отриманих результатів можна припустити, що однією 

з причин таких різноманітних темпів підвищення певних показників 

обхватних розмірів тіла учасників дослідження, може бути різне 

співвідношення рухових одиниць в працюючих м’язах. При цьому, можна 

стверджувати, що більш детальна та поглиблена оцінка компонентів 

тренувального навантаження та особливостей їх впливу на величину 

морфометричних показників тіла дозволить повною мірою досягти 

максимального підвищення результативності під час занять силовим 

фітнесом.  

Результати дослідження особливостей змін середньогрупових 

показників величини обхватних розмірів тіла учасників обох групах 
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нетренованого контингенту (контрольної та 1-ї основної) залежно від умови 

напруженої м’язової діяльності, демонструють позитивну та водночас досить 

різноманітну міжгрупову динаміку (рис. 5.18). 

Так, після першого місяця тренувань у нетренованих осіб 1-ї основної 

групи, які в процесі тренувань використовували навантаження високої 

інтенсивності та малого обсягу роботи (Rа=0,71 ум.од.), середньогрупові 

показники обхватних розмірів тіла підвищилися майже в півтора рази, 

порівняно з аналогічною позитивною динамікою результатів одержаних у 

осіб контрольної групи, представники якої застосовували стандартний режим 

навантажень. При цьому, величина навантажень (Wn), яку учасники 

контрольної групи використовували в процесі тренувань на цьому етапі 

дослідження, на 40,7 % (р<0,05) перевищувала аналогічні показники у юнаків 

1-ї основної групи. 

Після другого місяця систематичних занять силовим фітнесом в умовах 

використання заданих режимів силового навантаження (Rа=0,64 та Rа=0,71) 

виявлено, що показники обхватних розмірів тіла учасників обох попередньо 

нетренованих груп продовжують демонструвати позитивну динаміку (від    

1,2 % до 1,9 % (р<0,05), але менш виражену порівняно з результатами, які 

одержали після першого місяця тренувань, що свідчить про активацію 

процесів адаптації організму до заданого рівня фізичного подразника. При 

цьому, різниця між темпами збільшення параметрів обхватних розмірів тіла в 

представників контрольної та 1-ї основної груп (рис. 5.16), одержана після 

другого місяця тренувань, практично залишається такою ж, як і на 

попередньому етапі спостереження.  
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Рис.5.18. Динаміка параметрів обхватних розмірів тіла учасників всіх 

трьох досліджуваних груп в умовах різних режимів навантаження протягом 

трьох місяців занять силовим фітнесом, n=60 

Примітка: *– р<0,05, порівняно з показниками попереднього місяця 

 

У свою чергу, параметри показника величини силового навантаження 

(Wn), яку використовували учасники обох досліджуваних груп протягом 
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другого місяця тренувань достатньо відрізнялися. Так, в умовах 

використання режиму навантажень високої інтенсивності та малого обсягу 

роботи (Rа=0,71 ум.од.) встановлено підвищення параметрів досліджуваного 

показника на 26,9 % (р<0,05), а під використання стандартного режиму 

м’язової діяльності (Rа=0,64 ум.од.) у силовому фітнесі – на 17,8 % (р<0,05) 

порівняно зі значеннями, які застосовували в попередньому місячному циклі 

занять.  

Отже, одержані після двох місяців тренувань середньо-групові 

показники обхватних розмірів тіла продовжують позитивну тенденцію до 

зростання, демонструючи практично однакові темпи підвищення 

досліджуваного показника в осіб як контрольної, так і 1-ї основної групи, 

незважаючи на суттєву міжгрупову різницю рівня величини силового 

навантаження.  

Аналіз результатів досліджень, одержаних після третього місяця 

тренувань, свідчить про зниження темпів зростання обхватних розмірів тіла 

особливо в осіб контрольної групи порівнюючи з даними реєстрованими 

після другого місячного циклу занять. При цьому, параметри показника 

величини силового навантаження (Wn), які використовували учасники обох 

досліджуваних груп, протягом третього місяця тренувань, суттєво 

відрізнялися (підвищилися на 15,7 % (р<0,05) за умов використання режиму 

навантажень високої інтенсивності та малого обсягу роботи (Rа=0,71 ум.од.), 

та (підвищилися на 12,8 % (р<0,05) під час використання стандартного 

режиму м’язової діяльності (Rа=0,64 ум.од.) від аналогічних показників, які 

застосовували в попередньому місячному циклі занять.  

Отже, результати досліджень особливостей динаміки морфометричних 

показників у контрольованих групах у заданих умовах м’язової діяльності 

свідчать про те, що темпи зростання обхватних розмірів тіла в попередньо 

нетренованого контингенту, повною мірою залежать від співвідношення 

параметрів інтенсивності та обсягу тренувальних занять. Використання в 

процесі занять силовим фітнесом навантажень високої інтенсивності та з 
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малим обсягом тренувальної роботи (режим високої інтенсивності) сприяє 

більш вираженому збільшенню обхватних розмірів тіла, ніж навантаження 

великого обсягу та середньої інтенсивності (стандартний режим м’язової 

діяльності). Одночасно виявлено, що незважаючи на підвищення параметрів 

величини силового навантаження з кожним наступним місяцем тренувань, 

темпи зростання обхватних розмірів тіла поступово уповільнюються, що 

свідчить про підвищення резистентності організму цього контингенту до 

силових навантажень цієї спрямованості. 

Аналіз результатів дослідження динаміка середньогрупових параметрів 

обхватних розмірів тіла групи тренованих осіб за умов застосування 

навантажень високої інтенсивності та малого обсягу роботи (Rа=0,71 ум.од.) 

протягом тримісячних занять силовим фітнесом свідчить про те, що 

незважаючи на високий рівень адаптації організму учасників цієї групи до 

силових навантажень за умов стандартного режиму м’язової діяльності, все ж 

таки підвищення рівня інтенсивності та одночасне суттєве зменшення обсягу 

тренувальної роботи (особливості запропонованого режиму м’язової 

діяльності) – сприяло позитивній динаміці зростання обхватних розмірів тіла 

в групі тренованих осіб протягом усього періоду досліджень.  

Результати досліджень, одержані після першого місяця занять силовим 

фітнесом в умовах тренувального режиму високої інтенсивності при малому 

обсязі роботи, демонструють підвищення параметрів обхватних розмірів тіла 

в групі тренованих осіб на 2,5 % (р<0,05). У свою чергу, використання 

подібного режиму силового навантаження в процесі тренування групою 

нетренованих юнаків (рис. 5.18), викликає практично аналогічне підвищення 

параметрів досліджуваного показника на 2,8 % (р<0,05) порівняно з 

вихідними значеннями. Цей факт вказує, що незважаючи на достатньо 

високий рівень адаптації групи тренованих осіб до силових навантажень 

порівняно з нетренованим контингентом, суттєва зміна показників 

інтенсивності та обсягу роботи, сприяє достовірному підвищенню 

досліджуваних показників.  
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Водночас після другого місячного циклу занять силовим фітнесом 

виявлено, що контрольовані показники демонструють аналогічні позитивні 

результати, які було отримано місяць тому, але з менш вираженою 

динамікою. При цьому, порівнюючи результати, реєстровані за цей проміжок 

часу в групі попередньо нетренованих осіб та групі тренованих юнаків за 

умов використання однотипного режиму силового навантаження (Rа=0,71 

ум.од.), було встановлено практично однакові темпи зростання параметрів 

обхватних розмірів тіла на 1,9 % (р<0,05) у групі нетренованого та на 1,6 % 

(р<0,05) у тренованого контингенту учасників. 

Результати досліджень, одержані після третього місяця тренувань 

демонструють аналогічну тенденцію до змін контрольованих показників, але 

знову з менш вираженою динамікою збільшення параметрів обхватних 

розмірів тіла учасників обох груп (рис. 5.18), які використовували в процесі 

тренувань режим високої інтенсивності силових навантажень.  

Отже, на основі проведених досліджень можна зробити наступні 

висновки: 

– встановлено, що силові навантажень високої інтенсивності та малого 

обсягу роботи сприяють більш вираженому підвищенню показника 

максимальної м’язової сили (майже в півтора рази) порівняно з результатами, 

які було отримано під час застосування в процесі тренувань навантажень 

середньої інтенсивності та великого обсягу роботи; 

– виявлено, що незважаючи на високий рівень адаптації тренованих 

юнаків до напруженої м’язової діяльності за умов використання 

стандартного режиму силових навантажень (Rа=0,64 ум.од.), підвищення 

рівня показника інтенсивності та зменшення більше, ніж на 50 % (р<0,05) 

обсягу тренувальної роботи, сприяє зростанню обхватних розмірів тіла 

практично в такій же динаміці, як і серед нетренованого контингенту. 

5.4.3. Особливості довготривалих адаптаційних реакцій за умов 

поперемінного використання різних за структурою режимів силового 
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навантаження. Для реалізації подальших задач дисертаційного дослідження 

необхідно було вирішити декілька першочергових завдань. 

Так, враховуючи результати попередніх досліджень (розділ 4.1.4), 

щодо визначення темпів адаптації організму нетренованих осіб в умовах 

м’язової діяльності з незмінними параметрами фізичного навантаження стає 

зрозумілим, що оптимальний період використання режиму силового 

навантаження, незалежно від рівня інтенсивності та обсягу роботи, становить 

не більше двох або трьох місяців. Внаслідок цього, для подальшого 

ефективного перебігу адаптаційних процесів, необхідно буде змінювати 

параметри деяких компонентів навантаження, або весь режим тренувальної 

діяльності в цілому. При цьому, незважаючи на те, що в процесі тривалих 

занять силовим фітнесом за умов навантажень високої інтенсивності та 

малого обсягу роботи (Rа=0,71 ум.од.) динаміка зростання показників 

максимальної м’язової сили та обхватних розмірів тіла майже на 50 % 

(р<0,05) вища, ніж при тренуваннях з великим обсягом роботи та середньою 

інтенсивністю (розділи 5.3.2–5.3.4) – питання відносно особливостей 

адаптаційно-компенсаторних реакцій в умовах поетапної (через мезоцикл) 

зміни режимів силового навантаження, не досліджували взагалі.  

Для вирішення перерахованих вище проблемних завдань нами було 

розроблено та проведено низку досліджень, виконаних над групою 

тренованих осіб, які протягом останніх трьох років систематично займалися 

силовим фітнесом.  

Відповідно до мети та завдання роботи, на першому етапі досліджень 

(рис. 5.19–5.20) було проведено контролі показників вихідних даних у групі 

тренованих юнаків, що реєструють рівень розвитку їх м’язової сили та 

обхватних розмірів тіла, який було досягнуто в процесі попередніх трирічних 

занять силовим фітнесом в умовах застосування стандартного режиму 

тренувальних навантажень. Разом із цим на основі результатів опитування 

досліджуваного контингенту було встановлено, що параметри 

контрольованих показників протягом останніх шести місяців інтенсивних 
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тренувань, перед початком досліджень істотно не змінювалися, що свідчить 

про високий рівень резистентності до стандартних силових навантажень. 

 

 
 

Рис.5.19. Результати динаміки показників обхватних розмірів тіла 

тренованих осіб за умов зміни режимів силового навантаження з 

періодичністю в три місяці, n=20 

 

Отже, було зроблено припущення, що суттєві зміни режиму фізичних 

навантажень за рахунок варіативності величини їх компонентів: темпу 

виконання вправи, амплітуди руху, тривалість м'язової діяльності, величина 

опору та інші сприятиме підвищенню адаптаційних можливостей організму 

тренованих юнаків. 
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У результаті застосування цією групою тренованих осіб у процесі 

тренувальних занять режиму високої інтенсивності силових навантажень 

(Rа=0,71 ум.од.) було встановлено, що суттєве підвищення рівня 

інтенсивності та зменшення обсягу роботи, порівняно зі стандартними 

параметрами, сприяє достовірному зростанню показників обхватних розмірів 

тіла на 2,4 % (р<0,05) та параметрів м’язової сили на 14,68 % (р <0,05) уже 

після першого місяця тренувань ( рис. 5.19–5.20). 
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Рис.5.20. Результати динаміки показників м’язової сили тренованих 

осіб за умов зміни режимів навантаження з періодичністю в три місяці, n=20 

 

Практично аналогічна позитивна тенденція досліджуваних показників 

встановлена протягом наступних двох місяців занять, але з істотно менш 
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вираженим ефектом, який із кожним наступним місяцем тренувань 

знижується від 30 % до 60 % (р<0,05). 

Отже, на основі аналізу результатів динаміки показників м’язової сили 

тренованих осіб та їх обхватних розмірів тіла в процесі тренувальних 

навантажень, обсяг та інтенсивність яких досить різко відрізнялися від 

стандартних у силовому фітнесі, встановлено, що прояв реакції організму в 

цих умовах можливо лише за рахунок суттєвої зміною величини компонентів 

(темп виконання вправи, амплітуда, тривалість м'язової діяльності та інші) 

режиму фізичного навантаження. 

У свою чергу, встановивши позитивні адаптаційні реакції організму 

тренованих юнаків в умовах використання, протягом трьох місяців режиму 

високої інтенсивності силових навантажень (Rа=0,71 ум.од.) – ми спробували 

визначити межі позитивної тенденції контрольованих силових та 

морфометричних показників шляхом повторної зміни величини компонентів 

тренувального навантаження (рис. 5.19–-5.20). 

Графічне відображення результатів контролю параметрів максимальної 

м’язової сили та обхватних розмірів тіла групи тренованих осіб після 

повторної зміни (на четвертому та сьомому етапах дослідження) режимів 

фізичного навантаження демонструє, так само як і на початку досліджень, 

стрибкоподібну динаміку, але вже не в такому великому діапазоні. 

Так, згідно з отриманими результатами показники обхватних розмірів 

тіла демонструють досить хвилеподібну позитивну динаміку підвищення 

контрольованих показників в межах від 2,0 % (р<0,05) до 0,8 % (р>0,05) 

протягом наступних двох періодів зміни режимів фізичного навантаження. 

Аналогічну тенденцію встановлено при контролі показників м’язової сили 

учасників цього контингенту (підвищення показників від 11,3 % (р<0,05) до 

2,0 % (р<0,05). Найбільш виражене збільшення контрольованого показника 

спостерігається в кінці кожного першого місяця (на п’ятому та восьмому 

етапах дослідження) після зміни режимів фізичного навантаження. 
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Отже, аналіз даних щодо результатів контролю показників обхватних 

розмірів тіла та параметрів розвитку м’язової сили тренованих осіб в умовах 

різних режимів фізичного навантаження, демонструє досить виражені зміни, 

в тому числі і на різних етапах протягом дослідження, що відображено 

графіками рис. 5.19–5.20. 

У цілому, протягом дев'яти місяців досліджень, контрольовані 

показники демонструють тенденцію до підвищення. Протягом перших трьох 

місяців досліджень (після зміни, до початку дослідження, звичного для цього 

контингенту режиму силових навантажень (Rа=0,64 ум.од) на досить 

протилежний (Rа=0,71 ум.од.) спостерігали досить стрімке підвищення на 

14,7 % (p<0,05) показників максимальної сили і зміну обхватних розмірів тіла 

на 2,4 % (р<0,05), що не характерно для людей цього рівня тренованості. До 

кінця третього місяця динаміка зростання параметрів показників м’язової 

сили на 5,8 % (p<0,05) та тенденція морфометричних параметрів тіла на 1,3 

сповільнювалася, що вказує на зниження темпів адаптації організму 

тренованих осіб до даних фізичних навантажень. Разом із тим, чергова зміна 

режиму фізичного навантаження (зміна параметрів інтенсивності та обсягу 

роботи) після трьох місяців тренувань є стресовим фактором, який робить 

позитивний вплив на поліпшення функціональної підготовленості та 

підвищення рівня спортивних досягнень. Це виявлено в тому, що в цього 

контингенту знову фіксуємо підвищення показників максимальної м’язової 

сили на 11,3 % (p<0,05) та обхватних розмірів тіла на 2,1 % (p<0,05), але 

через два місяці темпи адаптації знову починають знижуватися. Подібну 

хвилеподібну динаміку демонструють контрольовані показники і в період 

використання третього варіанту (навантаження середньої інтенсивності та 

великого обсягу роботи) режимів тренувань у процесі м'язової діяльності. 

Відповідно порівняльний аналіз результатів контролю щодо динаміки 

показників максимальної м’язової сили та обхватних розмірів тіла 

досліджуваного контингенту демонструє адаптаційні реакції організму 
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тренованих юнаків у відповідь на зміни режимів силових навантажень у 

процесі систематичних тренувань. 

Отже, на основі проведених досліджень можна зробити наступні 

висновки: 

– встановлено, що застосування в тренувальному процесі режимів 

фізичного навантаження, характер, обсяг та інтенсивність яких значно 

відрізняється від стандартних, у цьому виді рухової активності, впливає на 

можливість прояву позитивних, хоча і стрибкоподібних реакцій організму 

тренованих осіб у відповідь на зовнішній опір; 

– виявлено, що швидкість розвитку адаптаційних змін у відповідь на 

зміну режимів фізичного навантаження найбільш виражена тільки в перебігу 

нетривалого терміну (не більше двох місяців систематичних занять силовим 

фітнесом), 

– досліджено, що з ростом тренованості, ефективність довгострокової 

адаптації, що розвивається в процесі систематичних інтервальних тренувань, 

помітно знижується навіть при поетапній зміні режимів фізичного 

навантаження, що вказує на необхідність розробки нових методик, які 

зможуть забезпечити більш тривале зростання результативності в силовому 

фітнесі. 

5.4.4. Вплив силових навантажень різного обсягу та інтенсивності 

на рівень показників складу тіла досліджуваного контингенту в процесі 

довготривалих занять силовим фітнесом. Сучасний силовий фітнес являє 

собою унікальну модель рухової активності, яка перебігає в зоні різних за 

обсягом та інтенсивністю навантажень і найвищою мірою дозволяє 

проявляти природні можливості людини. Тому з метою визначення найбільш 

оптимального, для учасників із різним рівнем тренованості, режиму м’язової 

діяльності в силовому фітнесі, за рахунок дослідження особливостей змін 

параметрів показників складу тіла, в заданому діапазоні силових 

навантажень було проведено відповідні дослідження. 
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Досліджуючи характер змін показників імпедансометрії в групах 

попередньо нетренованих та тренованих юнаків за умов різних режимів 

фізичного навантаження (Rа=0,64 та Rа=0,71 ум.од.) було отримано 

результати, які відрізнялись не лише рівнем динаміки, але й її напрямом (рис. 

5.21–5.24). 

 

 
 

Рис. 5.21. Зміна показника АКМ тіла учасників досліджуваних груп в 

умовах різних режимів навантаження протягом тримісячних занять силовим 

фітнесом, n=60 

Примітка: *– р<0,05, порівняно з показниками попереднього місяця 
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На рис. 5.21. графічно відображено кількісні показники активної 

клітинної маси (АКМ, %) тіла, встановлені у представників усіх 

досліджуваних груп протягом тримісячного контролю. Згідно з отриманими 

результатами, на початку досліджень (первинні дані) у представників усіх 

трьох груп, незалежно від рівня їх підготовки та стажу занять, досліджувані 

показники демонструють практично ідентичні параметри.  

Аналіз результатів дослідження свідчить про те, що після першого 

місяця тренувань в обох групах учасників, які використовували в процесі 

занять режим високої інтенсивності силового навантаження (Ra=0,71 ум.од.), 

рівень показника АКМ знижується, особливо в нетренованих осіб на 2,2 % 

(р<0,05). Однак у юнаків контрольної групи, які застосовували стандартний 

режим з параметрами великого обсягу роботи та середнього рівня 

інтенсивності (Ra=0,64 ум.од.) – навпаки, фіксовано зростання 

досліджуваного показника на 2,8 % (р<0,05). 

Після другого та третього місяців систематичних занять силовим 

фітнесом в умовах використання заданих режимів силового навантаження 

виявлено, що в групі тренованих осіб контрольований показник (АКМ) 

демонструє тенденцію до знижень, але з мінімальною динамікою в межах від 

0,7 % (р>0,05) до 0,3 % (р>0,05). Одночасно в представників контрольної 

групи виявлено тенденцію до зниження показника АКМ після другого місяця 

тренувань на 1,6 % (р>0,05) та незначне підвищення на 0,3 % (р>0,05) у кінці 

дослідження. У свою чергу, достовірних коливань досліджуваного показника 

протягом останніх двох місяців у групі нетренованих осіб, які 

використовували режим високої інтенсивності силових навантажень, не 

спостерігали.  

Показники безжирової маси тіла (БЖМ, кг) учасників усіх трьох 

досліджуваних груп, зареєстровані на кожному з етапів контролю протягом  

тримісячного мезоциклу, демонструють хвилеподібну динаміку, але 

переважно позитивного характеру (рис. 5.22). 
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Рис. 5.22. Зміна показника БЖМ тіла учасників досліджуваних груп в 

умовах різних режимів навантаження протягом тримісячних занять силовим 

фітнесом, n=60 

Примітка: *– р<0,05, порівняно з показниками попереднього місяця 
 

Аналіз результатів дослідження свідчить про те, що після першого 

місяця тренувань в обох основних групах учасників, незалежно від рівня 
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тренованості їх контингенту, показники БЖМ демонструють достовірне 

зростання на 2,8 % (р<0,05). При цьому, в представників контрольної групи 

встановлене невірогідне, але все таки зниження досліджуваного показника на 

0,6 % (р>0,05).  

Після другого місяця тренувань, у заданих умовах напруженої м’язової 

діяльності, динаміка досліджуваного показника в досліджуваних групах 

змінюється зовсім по-іншому. Так, в представників контрольної групи, які 

застосовували стандартний режим навантажень, параметри досліджуваного 

показника суттєво зростають на 2,4 % (р<0,05). У свою чергу, параметри 

показника БЖМ, реєстровані у юнаків обох основних груп на цьому етапі 

дослідження практично не змінюються (±0,3 %). 

Аналіз результатів досліджень, отриманих після третього місяця 

тренувань, свідчить про підвищення показника БЖМ на 1,1 % (р<0,05) лише 

в нетренованих осіб 1-ї основної групи, а в інших дослідних групах 

достовірних змін контрольованого показника не зафіксовано.  

Отже, отримані результати дослідження свідчать про те, що 

використання в процесі тренувань навантажень високої інтенсивності та 

малого обсягу роботи (Ra=0,71) представниками обох основних груп, сприяє 

більш вираженому зростанню показника БЖМ тіла, незважаючи навіть на 

високий рівень адаптації групи тренованих юнаків до силової роботи, 

порівняно з даними, встановленими в представників контрольної групи, які 

було піддано навантаженням великого обсягу та середньої інтенсивності 

(стандартний режим навантажень). 

На рис. 5.23 графічно відображено динаміку середньогрупових 

параметрів показника жирової маси тіла (ЖМ, %) в обох групах 

нетренованих осіб в умовах застосування різних режимів силового 

навантаження (Ra=0,64 та Ra=0,71 ум.од.) та в групі тренованих осіб 

(Ra=0,71) протягом трьох місяців занять силовим фітнесом. 

 



 218 

 

Рис. 5.23. Зміна показника ЖМ тіла учасників досліджуваних груп в 

умовах різних режимів навантаження протягом трьох місяців занять силовим 

фітнесом, n=60 

Примітка: *– р<0,05, порівняно з показниками попереднього місяця 
 

Аналіз первинних результатів дослідження свідчить про те, що 

найбільш низький рівень показника жирової маси тіла (11,7 %) на початку 
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досліджень було встановлено в нетренованих осіб контрольної групи. При 

цьому, найбільш високий рівень контрольованого показника спостерігали в 

групі тренованих осіб (17,9 %), які в процесі останніх трьох років 

використовували силові навантаження великого обсягу роботи та середньої 

або малої інтенсивності, що, можливо, не лише сприяло зростанню м’язової 

маси тіла, але й впливало на підвищення показника ЖМ. Однак, незважаючи 

на різний рівень тренованості досліджуваного контингенту, отримані 

первинні результати величини досліджуваного показника не виходять за 

межі норми [115, 116].  

По закінченню першого місяця занять силовим фітнесом, 

середньогрупові параметри показника жирової маси тіла у юнаків обох 

основних груп, демонструють достовірне зменшення.  

Водночас у нетренованих осіб, які входять до 1-ї основної групи, 

зниження рівня показника жирової маси тіла майже вдвічі перевищує 

аналогічну тенденцію, яку спостерігали в групі тренованих осіб (2-га 

основна). При цьому, незважаючи на використання силових навантаження з 

великим обсягом роботи (особливості стандартного режиму тренувань), 

результати досліджень, встановлені у юнаків контрольної групи, навпаки – 

демонструють достовірне підвищення контрольованого показника складу 

тіла на 1,3 % (р<0,05). 

Після другого місяця досліджень контрольовані показники жирової 

маси тіла в осіб обох основних груп, незалежно від рівня їх адаптації до 

навантажень силового характеру, проявляють подальшу, практично 

непомітну тенденцію, до зниження своїх параметрів. У свою чергу, 

досліджуваний показник складу тіла, визначений у контрольній групі 

учасників, навпаки, демонструє достовірне зниження свого рівня на 1,8 % 

(р<0,05).  

Результати досліджень, визначені в обох нетренованих групах після 

третього місяця тренувань, демонструють аналогічну динаміку 

контрольованого показника, яку спостерігали після другого місяця 
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досліджень. У свою чергу, незважаючи на те, що до кінця третього місяця 

тренування в заданому режимі м’язової діяльності повинна була відбутися 

адаптація організму юнаків контрольної групи до силових навантаження, 

отримані результати знову демонструють достовірне зростання параметрів 

показника ЖМ тіла на 1,1 % (р<0,05).  

Отже, результати дослідження особливостей змін показника жирової 

маси тіла в осіб усіх трьох груп за умов використання режимів силового 

навантаження різного характеру відрізнялись не лише рівнем динаміки, але й 

її напрямом. Одночасно виявлено, що для ефективного зниження показників 

жирової маси тіла юнаків, незалежно від рівня їх тренованості, в процесі 

довготривалих занять силовим фітнесом для більш вираженої динаміки, 

необхідно використовувати режим силових навантажень високої 

інтенсивності при малому обсязі роботи (Ra=0,71 ум.од.).  

Результати довготривалого контролю середньогрупових параметрів 

показника індексу маси тіла (IMT) визначеного у тренованих та 

нетренованих учасників основних груп, а також осіб контрольної групи, 

демонструють різнонаправлену динаміку (рис. 5.24). 

Так, результати дослідження особливості динаміки показника індексу 

маси тіла в процесі використання режиму високої інтенсивності силових 

навантажень, які встановлені після першого місяця тренувань, демонструють 

підвищення рівня контрольного показника як в основних групах тренованого 

контингенту на 1,4 % (р<0,05), так і нетренованого – на 0,7 % (р<0,05) 

порівняно з вихідними значеннями.  

Водночас, після чотирьох тижнів напружених тренувань в умовах 

використання стандартного тренувального режиму суттєвих змін 

досліджуваного показника складу тіла в нетренованих осіб контрольної 

групи не відбулося. 

Після другого та третього місячного циклу тренувань, позитивна 

динаміка зростання показника IMT спостерігали лише в учасників обох 
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нетернованих груп, незалежно від особливостей режимів силових 

навантажень, які було їм запропоновано в процесі занять силовим фітнесом.  

 

 
 

 

Рис. 5.24. Зміна показника ІМТ учасників досліджуваних груп в умовах 

різних режимів навантаження протягом тримісячних занять силовим 

фітнесом, n=60 

Примітка: *– р<0,05, порівняно з показниками попереднього місяця 
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Встановлено, що в групі тренованих осіб, протягом цього періоду 

досліджень, суттєвої тенденції змін контрольованого показника не було 

фіксовано, що свідчить про все ж таки високий рівень толерантності їх 

організму до подразників такого характеру. 

Отже, отримані результати дослідження свідчать про те, що 

використання в процесі тренувань навантажень високої інтенсивності та 

малого обсягу роботи (Ra=0,71 ум.од.) юнаками обох основних груп, сприяє 

більш вираженому зростанню показника ІМТ, незважаючи навіть на високий 

рівень адаптації групи тренованих осіб до силової роботи, порівняно з 

даними, зафіксованими у юнаків контрольної групи, які застосовували 

навантаження великого обсягу та середньої інтенсивності (Ra=0,64 ум.од.). 

На підставі дослідження нейрогуморальних механізмів регуляції 

адаптаційних перебудов організму контингенту осіб із різним рівнем 

тренованості, особливостей динаміки їх морфо-функціональних параметрів в 

умовах різних за інтенсивністю та обсягом навантажень режимів м’язової 

діяльності, в процесі довготривалих занять силовим фітнесом, можна зробити 

такі узагальнення: 

 Використання в процесі тренувальних занять нестандартного для 

силового фітнесу режиму м’язової діяльності з високим рівнем інтенсивності 

та малим обсягом роботи (Rа=0,71), сприяє тому, що параметри показника 

величини силового навантаження (Wn), зафіксовані в одного і того ж 

контингенту осіб, майже вдвічі зменшуються порівняно з результатами, які 

були отримано за умов застосування стандартних навантажень із великим 

обсягом роботи та середнього рівня інтенсивності (Ra=0,64 ум.од.). 

 Встановлені параметри показників варіабельності серцевого ритму в 

процесі довготривалих тренувань свідчать про те, що силові навантаження з 

великим обсягом роботи і низькою інтенсивністю значно підвищують 

посилення центральних механізмів нейрогуморальної регуляції ритму серця 

за рахунок зниження парасимпатичної активації, ніж навантаження високої 

інтенсивності та малим обсягом роботи. Водночас вивчення показників ВСР 
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у групах попередньо нетренованого контингенту осіб дозволило встановити, 

що наявність процесу тривалої адаптації до фізичних навантажень 

призводить до економізації функціонування серцево-судинної системи за 

рахунок зростання рівня резистентності до фізичних навантажень у процесі 

занять силовим фітнесом.  

 Результати дослідження динаміки концентрації тестостерону і 

кортизолу в сироватці крові нетренованих осіб за умов гострого силового 

навантаження різного характеру свідчать про прояв різноспрямованої 

гормональної відповіді, зафіксованої протягом усього періоду досліджень. 

Підвищення концентрації досліджуваних гормонів у сироватці крові 

нетренованих юнаків відбувається у відповідь на силові навантаження 

високої інтенсивності при малому обсязі роботи. Водночас, силові 

навантаження середньої інтенсивності з великим обсягом роботи знижують 

концентрацію тестостерону і кортизолу в сироватці крові порівняно зі станом 

спокою. Встановлено, що гормональна відповідь на гостре силове 

навантаження стає більш вираженою з кожним наступним місяцем занять 

силовим фітнесом, переважно за умов використання режиму високої 

інтенсивності (Ra=0,71 ум.од.). 

 Одночасно виявлено, що незважаючи на високий рівень адаптації 

організму тренованих осіб до силових навантажень, зміна декількох 

параметрів тренувального навантаження та режиму рухової активності – 

викликає таку ж гормональну відповідь, як і в нетренованих юнаків. 

 На основі аналізу отриманих даних трьох місяців досліджень, щодо 

особливостей змін активності ЛДГ у сироватці крові нетренованого та 

тренованого контингенту осіб, фіксованого у відповідь на запропоновані 

параметри фізичного навантаження, встановлено, що цей показник та його 

зміни в процесі тренувань залежать від рівня та інтенсивності фізичних 

навантажень. Відповідно запропоновані учасникам дослідження варіації 

компонентів тренувальної роботи дозволяють досягти необхідного рівня 

адаптаційних процесів без загрози ініціації патологічних явищ, що 
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підтверджено оперативним контролем за змінами активності ЛДГ у сироватці 

крові. 

 Силові навантаження високої інтенсивності та малого обсягу роботи 

сприяють більш вираженому підвищенню показника максимальної м’язової 

сили (майже в півтора рази) порівняно з результатами, які було отримано під 

час застосування в процесі тренувань навантаження середньої інтенсивності 

та великого обсягу роботи. Виявлено, що незважаючи на високий рівень 

адаптації тренованих осіб до напруженої м’язової діяльності за умов 

використання стандартного режиму силових навантажень (Rа=0,64 ум.од.), 

підвищення рівня інтенсивності та зменшення більше, ніж на 50 % обсягу 

тренувальної роботи, сприяє зростанню величин показників обхватних 

розмірів тіла практично в такій же динаміці, як і серед нетренованого 

контингенту. 

 Встановлено, що застосування в тренувальному процесі режимів 

фізичного навантаження, характер, обсяг та інтенсивність яких досить сильно 

відрізняється від стандартних у цьому виді спорту, впливає на можливість 

прояву позитивних, хоча і стрибкоподібних реакцій організму тренованих 

юнаків у відповідь на зовнішній опір. Виявлено, що швидкість розвитку 

адаптаційних коливань, у відповідь на зміну режимів фізичного 

навантаження, найбільш виражена тільки в перебігу нетривалого терміну (не 

більше двох місяців систематичних занять силовим фітнесом).  

 Зі зростанням тренованості людини, ефективність тривалої адаптації, 

що розвивається в процесі систематичних інтервальних тренувань, помітно 

знижується навіть при поетапній зміні режимів фізичного навантаження, що 

вказує на необхідність розробки нових методик, які зможуть забезпечити 

більш тривале зростання показників максимальної м’язової сили юнаків та їх 

обхватних розмірів тіла. 
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РОЗДІЛ 6 

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ БЕЗПЕЧНИХ РЕЖИМІВ 

ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В 

УМОВАХ ПІДВИЩЕННОЇ БОЙОВОЇ ГОТОВНОСТІ 

 

 

Однією з основних проблем сучасної системи фізичної підготовки в 

Збройних силах України є відсутність ефективних методів визначення 

кількісних інформативних показників фізичного навантаження, що 

дозволяють диференційовано, залежно від умов рухової активності, а також 

рівня функціональних можливостей організму військовослужбовців та стану 

їх здоров'я – розрахувати найбільш оптимальні, результативні, але водночас 

безпечні режими м'язової діяльності, що забезпечують високий рівень 

адаптаційних змін в організмі, необхідні для виконання поставлених завдань 

як під час підготовки, так і в ході бойових дій [112, 228].  

Основною метою цього етапу досліджень була, в першу чергу, 

оптимізація розробленого нами і апробованого на спортсменах, які 

займаються силовим фітнесом, методу оцінки величини навантаження для 

військовослужбовців з урахуванням рівня їх фізичного розвитку, специфіки 

підрозділів та особливостей процесу підготовки в умовах, наближених до 

бойових дій. Рішення цієї проблеми дозволяло нам не тільки визначити 

механізм контролю за рівнем фізичної підготовки військовослужбовців і 

встановити оптимальні параметри показників обсягу та інтенсивності 

навантажень, адекватних можливостям цього контингенту, але так само 

оптимізувати процес професійного відбору людей в певні підрозділи з 

урахуванням необхідного рівня адаптації їх організму для вирішення 

поставлених бойових завдань. 

Враховуючи відсутність у літературі даних щодо норм фізичної 

підготовки для військовослужбовців під час виконання контрольних вправ у 
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повній бойовій екіпіровці та результатів досліджень, що відображають 

особливості адаптаційних реакцій в їх організмі на фізичні навантаження в 

подібних умовах м'язової діяльності, а також інформативних методів оцінки 

величини силових навантажень у цієї категорії людей – усе це вказувало на 

необхідність проведення додаткових досліджень. 

З метою визначення відповідності рівня фізичного розвитку 

військовослужбовців сучасним вимогам, які ставляться до системи 

підготовки особистого складу підрозділів в умовах, досить близьких до 

бойових дій, нами було обстежено 400 осіб чоловічої статі віком від 22 до 35 

років, яких було мобілізовано в Збройні сили України в 2015 році. Було 

створено три дослідних групи: в першу групу увійшли чоловіки до 25 років 

(вік – 23,1±0,23 роки, маса тіла – 88,9±3,46 кг); 2 група – чоловіки до 30 років 

(вік – 27,4±0,65 років, маса тіла – 92,3±2,89 кг); 3 група – чоловіки до 35 

років (вік – 33,2±0,48 років, маса тіла – 95,5±4,42 кг). 

У процесі проведення первинного контрольного тестування рівня 

фізичної підготовки серед 400 мобілізованих чоловіків було встановлено, що 

всього лише 15 % (60 осіб) учасників зуміли продемонструвати такі 

параметри досліджуваних показників, які відповідають нормам для 

військовослужбовців цих вікових груп. При цьому слід врахувати той факт, 

що контрольні вправи виконувалися без повної бойової екіпіровки, яку 

використовують у цьому військовому підрозділі під час виконання завдань 

безпосередньо в умовах бойових дій. 

Отже, отримані результати свідчать про те, що рівень фізичної 

підготовки у більшості (85 %) обстежених нами чоловіків у віці від 22 до 35 

років, яких було призвано до лав Збройних сил України, не відповідає 

мінімальним вимогам, що вкрай необхідні для виконання бойових завдань 

військовослужбовцями цих вікових груп. 

У таблиці 6.1 представлено значення результатів контрольного 

тестування фізичної підготовки представників усіх трьох вікових груп (по 20 

чоловік у кожній) при виконанні силових вправ у різних умовах роботи: без 
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урахування ваги комплекту повної бойової екіпіровки; в повній бойовій 

екіпіровці. 

Виявлено, що в умовах виконання вправ тільки з власною масою тіла 

обстеженого контингенту, найбільш високий рівень фізичної підготовки, 

згідно з нормами ПФП, демонструють представники першої групи. При 

цьому, результати, які встановлено серед учасники другої і третьої дослідних 

груп, свідчать про те, що з віком, незважаючи на зниження величини 

показників нормативної бази, велика кількість обстежуваних (близько       

65,5 %) не в змозі виконати необхідну кількість повторень у контрольних 

вправах 

 

Таблиця 6.1 

Максимальна кількість повторень, які виконували учасники груп під 

час контрольних вправ до повного м’язового стомлення, (M±m, n=60) 

Контрольні фізичні 

вправи 

Групи 

учасників 

Етапи контролю  

Виконання фізичних 

вправ з власною масою 

тіла 

Виконання фізичних 

вправ в повній бойової 

екіпіровці 

Норма Результат Норма Результат 

Підтягування на 

перекладині, к/р 

1 15-10 12,65±0,71 – 2,40±0,34* 

2 14-10 9,15±0,43 – 1,00±0,21* 

3 13-9 7,10±0,28 – 0,70±0,17* 

Згинання та розгинання 

рук в упорі на брусах, к/р 

1 18-14 17,05±0,60 – 4,85±0,61* 

2 16-12 13,05±0,30 – 2,00±0,38* 

3 14-10 10,90±0,20 – 1,05±0,26* 

Примітка: * – р<0,05 порівняно з попередніми результатами 
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У свою чергу, аналіз первинних результатів обстеженого контингенту 

свідчить про те, що переважно лише військовослужбовці першої групи (вік 

до 25 років) (табл. 6.2) здатні виконувати м'язову діяльність в умовах режиму 

високої інтенсивності і малого обсягу роботи (Ra=0,71 ум.од.), який є 

найбільш безпечним і одночасно ефективним. Систематичне застосування 

цього режиму в процесі спеціальної фізичної підготовки дозволяє досягти 

максимальних адаптаційних змін в організмі людини, незалежно від роду їх 

діяльності, за найбільш короткий час при низькому рівні загрози перевтоми. 

 

Таблиця 6.2 

Параметри режимів силових навантажень, які використовували  

учасники груп у процесі досліджень, (M±m, n=60) 

Показники навантаження 
Групи 

учасників 

Умови виконання фізичних вправ 

Без урахування маси 

комплекту повної 

бойової екіпіровки 

В умовах використання 

комплекту повної 

бойової екіпіровки 

Коефіцієнт величини 

зовнішнього опору, yм.oд. 

(Ra (s) 

1 0,74±0,16 0,94±0,14* 

2 0,78±0,17 0,97±0,23* 

3 0,83±0,19 0,98±0,24* 

Індекс фізичного 

навантаження, yм.oд. 

(ITNA) 

1 0,76±0,21 1,04±0,17* 

2 0,86±0,16 1,07±0,22* 

3 0,92±0,15 1,08±0,21* 

Примітка: * – р<0,05 порівняно з попередніми результатами 

 

Одночасно, як показали результати контрольного тестування рівня 

фізичної підготовки, представники другої і третьої групи в цих умовах 

рухової діяльності зможуть використовувати лише режими навантаження 
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дуже високої інтенсивності (Ra>0,78), що при тривалому застосуванні може 

призвести до розвитку перетренованості і прояву патологічних змін у їх 

організмі. При цьому, показник індексу тренувального навантаження не 

перевищує критичних меж (ITNA<1) серед представників усіх трьох груп, що 

вказує на адекватність використовуваних фізичних навантажень у цьому 

режимі роботи функціональним можливостям організму цього контингенту в 

умовах короткочасної роботи (табл. 6.2). 

У свою чергу, результати дослідження, встановлені в умовах 

застосування комплекту повної бойової екіпіровки військовослужбовцями 

всіх трьох груп під час виконання контрольних вправ, що сприяло 

збільшенню загальної маси їх тіла на 25 кг, демонструють абсолютно 

протилежні дані порівняно з параметрами показників, фіксованих на початку 

експерименту (табл. 6.1). Так, аналіз результатів свідчить про те, що рівень 

фізичних навантажень і відповідно режим роботи, неадекватні можливостям 

організму обстеженого контингенту (ITNA>1) (табл. 6.2). Відповідно, 

тривале застосування цього режиму (Ra=0,94–0,98) у процесі підготовки 

сприятиме лише перевантаженню, стомленню та погіршенню фізичного 

здоров'я людини, а також можливому зниженню рівня фізичної підготовки, 

що негативно відображатиметься й на інших видах підготовки 

військовослужбовців. 

На рис. 6.1–6.4 графічно представлено результати контролю показників 

концентрації кортизолу та активності лактатдегідрогенази в сироватці крові 

військовослужбовців у стані спокою (до навантаження) та після виконання 

контрольних вправ з власною масою тіла та під час використання в процесі 

рухової активності додаткової ваги комплекту бойової екіпіровки (+25 кг). 

Аналіз результатів, виявлених на початку експерименту свідчать про 

те, що після виконання контрольних вправ з власною масою тіла без 

комплекту бойової екіпіровки, концентрація кортизолу в сироватці крові 

представників усіх трьох груп демонструє підвищення на 11,2 % (р<0,05), але 

не виходить за межі фізіологічної норми. У свою чергу, виявлено незначну 
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тенденцію підвищення активності ЛДГ у сироватці крові обстеженого 

контингенту, особливо серед учасників першої групи на цьому етапі 

дослідження, що вказує на адекватність фізичних навантажень 

функціональним можливостям їх організму.  

 

 

Рис 6.1. Зміна концентрації кортизолу в сироватці крові військовослужбовців 

різних вікових груп під час виконання контрольних вправ без бойової 

екіпіровки, n=60 

Примітка: * – р<0,05 в порівняно зі станом спокою (до навантаження) 
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Рис 6.2. Зміна концентрації кортизолу в сироватці крові військовослужбовців 

різних вікових груп під час виконання контрольних вправ в повній бойовій 

екіпіровці, n=60 

Примітка: * – р<0,05 в порівняно зі станом спокою (до навантаження) 

 

Виявлено, що після виконання фізичних вправ в умовах застосування 

комплекту повної бойової екіпіровки військовослужбовцями всіх трьох груп, 

що сприяло підвищенню їх маси тіла мінімум на 25 кг і природно 
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збільшенню показників навантаження, результати біохімічного контролю 

демонструють істотне підвищення концентрації кортизолу на 73,3 % (р<0,05) 

та активності ЛДГ на 21,6 % (р<0,05) у сироватці крові учасників порівняно 

зі станом спокою. 

 

 

Рис 6.3. Зміна активності лактатдегідрогенази в сироватці крові 

військовослужбовців різних вікових груп під час виконання контрольних 

вправ без бойової екіпіровки, n=60 

Примітка: * – р<0,05 в порівняно зі станом спокою (до навантаження) 
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Рис 6.4. Зміна активності лактатдегідрогенази в сироватці крові 

військовослужбовців різних вікових груп під час виконання контрольних 

вправ в повній бойовій екіпіровці, n=60 

Примітка: * – р<0,05 в порівняно зі станом спокою (до навантаження) 

 

При цьому, встановлено, що у представників другої і третьої груп 

рівень концентрації кортизолу в сироватці крові практично досяг верхньої 
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критичної межі, що вказує на неадекватність запропонованих навантажень, в 

умовах виконання контрольних вправ у повній бойовій екіпіровці, 

можливостям їх організму, що й спричинило виникнення достатнього рівня 

стресу для організму військовослужбовців цих груп. Представлений факт 

свідчить про те, що тривале виконання даного фізичного навантаження 

негативно позначатиметься не тільки на ефективності процесів адаптації, яка 

необхідна для виконання завдань в умовах наближених до бойових дій, але 

також і на рівень їхнього фізичного здоров'я. 

Разом із тим виявлено, що у тих же представників другої і третьої 

дослідних груп показник активності ЛДГ у сироватці крові практично досяг 

верхньої критичної межі, що вказує на передчасний початок процесів 

гліколізу, викликаних режимом роботи дуже високої інтенсивності (Ra=0,98 

ум.од.), що дає нам можливість припустити можливість різкого підвищення 

енерговитрат при тривалому використанні цього характеру роботи в процесі 

фізичної підготовки військовослужбовців. 

Отже, незважаючи на можливе досить перспективне застосування 

найбільш безпечного і ефективного режиму навантаження (Ra=0,71 ум.од.), 

для підвищення рівня фізичної підготовки військовослужбовців у найкоротші 

терміни в мирний час (з мінімальним набором бойової екіпіровки), 

проблемним питанням є, в більшості випадків, повна невідповідність 

досягнутого рівня фізичного розвитку організму цього контингенту в процесі 

стандартної базової системи підготовки тим вимогам і завданням, які 

ставляться в умовах безпосередніх бойових дій. Так, вирішення цієї 

проблеми полягає в тому, що при побудові оптимальних режимів фізичного 

навантаження для мобілізованих враховувалися не тільки їх морфометричні 

показники, стан здоров'я, вік, спрямованість фізичної підготовки залежно від 

спеціалізації, а також істотна різниця між первинним рівнем їх фізичного 

розвитку та тими навантаженнями, які їм необхідно буде подолати в умовах 

бойових дій. 
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З метою визначення відповідності рівня фізичної підготовки бійців 

спеціального підрозділу вимогам, які ставляться під час виконання завдань в 

умовах, досить близьких до бойових дій, нами було обстежено 20 осіб віком 

від 21 до 25 років та масою тіла від 63 до 100 кг, які є співробітниками 

відділу оперативного управління головного управління ДФС. 

У процесі досліджень учасники виконували загальноприйняті в 

Збройних силах України та інших спеціальних підрозділи фізичні вправи: 

підтягування на перекладині і згинання та розгинання рук в упорі на брусах. 

Згідно з умовами експерименту, виконання названих вище фізичних вправ 

виконувалося двічі: 1) в літньому вигляді обмундирування; 2) у повній 

бойовій екіпіровці (бронежилет, автомат, пістолет, каска), маса якої 

становила 9 кг. 

Для визначення безпечних для організму людини рівнів навантаження, 

які необхідно використовувати в процесі підготовки військовослужбовців 

різних підрозділів, а також встановлення межі граничних величин фізичного 

навантаження, використовувався розроблений нами інтегральний метод 

визначення найбільш ефективних, але водночас безпечних режимів 

тренування. 

На рис. 6.5 графічно представлено результати досліджень, які свідчать 

про те, що лише 25 % обстежених у процесі виконання контрольних вправ 

без використання комплекту повної бойової екіпіровки для цього 

спецпідрозділу продемонстрували рівень показників, які відповідають 

загальноприйнятим нормам фізичної підготовки. При цьому, в умовах 

використання під час виконання контрольних вправ комплекту повної 

бойової екіпіровки – результати, рівень яких відповідає нормі, знизилися до 

10 % (р<0,05). Цей факт вказує на те, що в умовах, наближених до бойових, 

лише 10 % обстежених людей зможуть виконати поставлені завдання, які 

вимагають певної фізичної підготовки. 

На основі аналізу результатів досліджень встановлено, що для 

підвищення рівня фізичної підготовки цього контингенту необхідно 
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комплексно оптимізувати весь процес підготовки. Для ефективного і 

найголовніше в найкоротші терміни вирішення цієї проблеми за допомогою 

запропонованої нами методики визначали особливості режимів фізичних 

навантажень, які використовували учасники досліджень при виконанні 

контрольних вправ (рис. 6.6). 

 

 

Рис. 6.5. Результати контрольного тестування рівня фізичної підготовки 

досліджуваного контингенту, n=20 

 

У процесі досліджень виявлено, що при виконанні контрольних вправ 

без використання повної бойової екіпіровки людьми цього підрозділу, 

незважаючи на досить низький рівень їх фізичної підготовки, у близько 80 % 

параметри навантаження були оптимальними і адекватними можливостям їх 

організму. У свою чергу, в умовах застосування в процесі виконання 

контрольних вправ комплекту повної бойової екіпіровки, оптимальні 

параметри навантаження використовували лише 40 % обстежених. Цей факт 
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свідчить про те, що в умовах, наближених до бойових дій, фізичні 

навантаження у 60 % обстеженого контингенту будуть граничними, що 

призведе не тільки до перевтоми їх організму, але і негативно впливатиме на 

виконання поставлених завдань. 

 

 

Рис. 6.6. Результати визначення співвідношення граничних та оптимальних 

навантажень серед досліджуваного контингенту в залежності від умов 

м’язової діяльності, n=20 

 

Використання розробленого нами інтегрального методу визначення 

безпечних режимів фізичного навантаження для військовослужбовців 

дозволяє оптимізувати механізми пошуку найбільш адекватних параметрів 

обсягу та інтенсивності навантажень, а також прискорити в найкоротші 

терміни адаптаційні зміни в їх організмі для підвищення максимальної 

результативності цього етапу підготовки. Одночасно застосування 

пропонованого нами методу дозволяє в найкоротші терміни і при 
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мінімальних витратах визначити первинний рівень фізичної підготовки 

військовослужбовців і критичні пороги навантаження для їх організму в 

різних умовах рухової активності, а також проводити відбір контингенту для 

різних військових підрозділів. 

На основі отриманих результатів, повною мірою можна визначити не 

тільки рівень фізичного розвитку цього контингенту, а й причини за якими 

мобілізовані люди не можуть виконувати ті чи інші фізичні вправи ПФП. До 

таких причин, на нашу думку, переважно відносяться: низький рівень 

функціональних можливостей (низький рівень адаптації організму до різних 

видів фізичного навантаження, низький рівень енергозабезпечення рухової 

активності); слабо розвинені м'язові групи необхідні для виконання 

контрольних вправ. 

Отже, визначивши первинний рівень фізичної підготовки 

мобілізованого контингенту і встановивши причини, які не дозволяють 

результативно виконати контрольні вправи ПФП, використання розроблених 

нами режимів тренувальних навантажень дозволяють не тільки прискорити 

розвиток фізичних якостей (швидкісний і статичної сили, силової 

витривалості), а так само підвищить рівень адаптації їх організму до заданих 

умов рухової діяльності незалежно від індивідуальних функціональних 

можливостей за досить короткий проміжок часу (близько трьох місяців 

підготовки) при мінімальному обсязі виконаної роботи, а найголовніше – без 

перевантажень і втрати фізичного здоров'я. 

На основі результатів дослідження особливостей адаптаційно-

компенсаторних реакцій в організмі людини в умовах силових навантажень 

різної спрямованості нами розроблено моделі тренувального процесу, які в 

повній мірі враховують спрямованість системи фізичної підготовки в 

спеціальних підрозділах, рівень тренованості осіб та ступінь адекватності 

силових навантаження, що використовуються під час виконання бойових 

завдань, функціональним можливостям цього контингенту.  
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На основі аналізу одержаних результатів нами пропонуються в 

стислому вигляді характеристики варіантів навантажень, що дозволяють у 

найкоротші терміни максимально підвищити показники результативності при 

цьому без загрози погіршення їх здоров'я: 

– запропонований варіант тренувального процесу найбільш оптимально 

відповідає контингенту, у якого в ході контрольного тестування з повним 

комплектом бойової екіпіровки показники ITNA (індексу тренувального 

навантаження) не перевищували значення в 0,75 ум.од. Для цього 

контингенту найбільш доцільно використовувати базові вправи за 

структурою нагадують контрольні, що дозволить максимально задіяти кілька 

великих м'язових груп. У таких умовах найбільш ефективно поєднувати 

різнопланову роботу – виключати в процесі одного тренування почергової 

навантаження на м'язи антагоністи. Величина навантаження не повинна 

перевищувати 80–85 % від максимально можливої для організму людей даної 

категорії. Тривалість разової навантаження може коливатися в межах 10–20 

секунд з інтервалами відпочинку близько 60–70 секунд. Загальний час 

тренувального заняття не повинен перевищувати більш ніж 25–30 хвилин. 

Необхідно акцентувати увагу на розвиток вибухової сили, що дозволить 

максимально за короткий час підготовки підвищити результати; 

– запропонований варіант тренувального процесу найбільш оптимально 

відповідає контингенту, у якого в ході контрольного тестування з повним 

комплектом бойової екіпіровки показники ITNA не перевищували значення в 

0,95 ум.од. В основі підготовки цієї групи осіб необхідно використовувати 

вправу, цілеспрямовані на роботу переважно однієї м'язової групи, яка менш 

фізично розвинена і не дозволяє повноцінно і результативно виконувати рухи 

в комплексі. Так, переважно використовуються прості односуглобні руху 

(ізолюючі) дозволяють максимально впливати на певну м'язову груп з 

урахуванням рівня її розвитку. Поєднання під час тренувального декількох 

подібних ізолюючих вправ дозволить у найкоротші терміни індивідуально 

підготувати до виконання контрольних нормативів ті м'язові групи, які 
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безпосередньо беруть участь у цій руховій дії. Величина зовнішнього опору 

не повинна перевищувати 60–70 % від максимально можливої для організму 

людей цієї категорії (в умовах виконання ізолюючих вправ). Тривалість 

разового навантаження може коливатися в межах 35–50 секунд з інтервалами 

відпочинку близько 50–55 секунд. Загальний час тренувального заняття не 

повинен перевищувати більш ніж 40 хвилин. Необхідно акцентувати увагу на 

розвиток сили за рахунок міжм'язової координації і збільшення показника 

активної маси тіла, що дозволить максимально мобілізувати ресурси 

організму і ефективно виконати поставлені завдання; 

– запропонований варіант тренувального процесу найбільш оптимально 

відповідає контингенту, у якого в ході контрольного тестування з повним 

комплектом бойової екіпіровки показники ITNA перевищує значення в 0,97 

ум.од. Це значення показника ITNA є критичним для організму людини під 

час рухової активності і вказує на необхідність зниження параметрів 

навантаження або зміни умов виконання роботи. В першу чергу для цього 

контингенту повною необхідно змінити умови рухової активності (темп 

виконання вправи, амплітуду, час роботи, кількість повторень). Так само як і 

в попередньому варіанті (№ 2) необхідно переважно використовувати прості 

односуглобні руху (ізолюючі вправи) дозволяють максимально впливати на 

певну м'язову груп з урахуванням рівня її розвитку. Поєднання під час 

тренувального декількох подібних ізолюючих вправ дозволить у найкоротші 

терміни індивідуально підготувати до виконання контрольних нормативів ті 

м'язові групи, які безпосередньо беруть участь у цій руховій дії. Величина 

зовнішнього опору не повинна перевищувати 40–55 % від максимально 

можливої для організму людей цієї категорії (в умовах виконання ізолюючих 

вправ). Тривалість разової навантаження може коливатися в межах 60–80 

секунд з інтервалами відпочинку близько 60 секунд. Загальний час 

тренувального заняття не повинен перевищувати більш ніж 45–50 хвилин. 

Необхідно акцентувати увагу на розвиток максимальної сили за рахунок 
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внутрішньом'язової і міжм'язової координації, а також збільшення показника 

м'язової маси тіла людини. 
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РОЗДІЛ 7 

КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ АДАПТАЦІЙНО-КОМПЕНСАТОРНИХ 

РЕАКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ В УМОВАХ СИЛОВИХ 

НАВАНТАЖЕНЬ  

(АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ) 

 

 

Концепція адаптаційно-компенсаторних реакцій організму в процесі 

м’язової діяльності силової спрямованості являє собою комплексну систему, 

яка дозволяє поглиблено та деталізовано розраховувати, управляти 

параметрами тренувальних навантажень та оцінювати їх адекватність 

індивідуальним можливостям організму людини залежно від рівня її 

тренованості та умов рухової активності. 

Запропонована нами комплексна система базується на основі таких 

складових: структура м’язової діяльності, методика визначення величини 

силових навантажень, алгоритм організації адаптаційно-компенсаторних 

реакцій в організмі, система оптимізації адаптаційного процесу в умовах 

рухової діяльності силового спрямування. 

Отже, комплексне використання запропонованої нами системи 

сприятиме не лише подальшому та більш поглибленому вивченню проблеми 

адаптаційно-компенсаторних реакцій в організмі людини в умовах силових 

навантажень різної спрямованості, але й дозволить максимально 

оптимізувати процес фізичної підготовки за рахунок розробки найбільш 

безпечних та ефективних режимів м’язової діяльності з урахуванням 

функціональних можливостей контингенту та завдань, які перед ним 

ставляться. 
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7.1. Структура м’язової діяльності в умовах силового фітнесу 

 

 

М’язова діяльність у силових видах спорту характеризується великою 

різноманітністю сполучень структурних компонентів, варіативність 

використання яких залежить від завдань та спрямованості тренувального 

процесу, рівня тренованості особи. Враховуючи специфіку занять силовим 

фітнесом [102, 184, 326], нами запропоновано комплексну системну 

структуру м’язової діяльності за умов тренувальних навантажень силового 

характеру (рис.7.1). 

У загальному виді запропонована система базується на основі чотирьох 

основних складових: періоди м’язової діяльності, її фізіологічні особливості, 

різновиди м’язової роботи та режими навантажень.  

При розгляді фізіологічних особливостей м’язової діяльності можна 

відзначити, що залежно від спрямованості рухової діяльності, а саме 

різновидів її режимів за умов силового навантаження, переважно будуть 

задіяні ті чи інші типи рухових одиниць та відповідні системи 

енергозабезпечення. Відповідно використання в умовах силового фітнесу 

переважно стандартного (Rа=0,64 ум.од.) та високої інтенсивності (Rа=0,71 

ум.од.) режимів навантажень сприяє активізації в процесі м’язової діяльності 

переважно швидко-скорочувальних м’язових волокон, від гіпертрофії яких 

змінюються морфометричні параметри тіла чоловіків різного рівня 

тренованості. При цьому, за даних умов рухової активності, напружена 

м’язова діяльність переважно реалізується за рахунок анаеробної системи 

енергетичного забезпечення, що вимагає комплексного контролю показників 

тренувальних навантажень.  

Отже, лише використання в тренувальному процесі навантажень, які 

будуть адекватними первинному рівню адаптації організму людини до 
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м’язової діяльності певної спрямованості, сприятимуть запобіганню розвитку 

патологічних станів. 

 

Рис. 7.1. Комплексна структура м’язової діяльності в силовому фітнесі 
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Важливе значення для визначення умов м’язової діяльності, які суттєво 

впливають на рівень навантажень, має характер м’язової роботи (її 

різновиди). Залежно від тривалості концентричної, ексцентричної фаз руху та 

їх амплітуд буде залежати рівень інтенсивності режиму динамічної роботи, 

який впливає не лише на параметри інтенсивності та обсягу навантажень, але 

й на періоди м’язової діяльності та особливості адаптаційно-компенсаторних 

реакцій організму людини. 

Отже, запропонована нами система дозволяє комплексно підійти до 

проблеми дослідження особливостей м’язової діяльності (її структури) за 

умов силового фітнесу та пошуку механізмів її регуляції залежно від 

спрямованості тренувального процесу, його мети та завдань.  

 

 

7.2. Система визначення величини силового навантаження 

залежно від умов м’язової діяльності  

 

 

Сучасні вимоги до тренувального процесу в силовому фітнесі та 

системи підготовки військовослужбовців вимагають розробки та 

впровадження новітніх методик визначення кількісних показників величини 

тренувальних навантажень в умовах заданих режимів м’язової діяльності. 

Водночас, в практиці силових видів спорту, таких як важка атлетика та 

пауерліфтинг, протягом тривалого часу розробляли різноманітні методи 

розрахунку та контролю параметрів тренувальних навантажень, але 

переважна їх більшість дозволяла визначати лише показники обсягу 

тренувальної роботи (кількість повторень, спроб, тоннаж) та рівень розвитку 

максимальної м’язової сили людини [27, 34, 41, 97, 135]. При цьому, 

особливості умов м’язової діяльності та характер режиму навантаження, в 

процесі розробки методів контролю, управління тренувальним процесом 
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спортсменів та системою підготовки військовослужбовців,  майже не 

враховувалися.  

Однак, аналізуючи особливості рухової активності, під час занять 

силовим фітнесом стає зрозумілим, що використання стандартних методів 

визначення величин тренувальних навантажень у силових видах спорту не 

дозволяє чітко встановити безпечні та критичні параметри не лише 

показників обсягу та інтенсивності роботи, але й самого механізму їх 

контролю та корегування. В зв’язку з цим, розробка сучасної 

багатоступеневої методики визначення величини силового навантаження з 

урахування умов м’язової діяльності та можливостей організму людини – є 

одним з пріоритетних завдань оптимізації адаптаційного процесу в силовому 

фітнесі та  в системі підготовки військовослужбовців.  

На рис. 7.2. подано схему визначення величини навантажень у 

силовому фітнесі (Wn) залежно від умов рухової активності (Ra) та вихідного 

рівня фізичних можливостей особи (1 ПМ). Відповідно до цієї схеми, 

запропонована нами методика складається з декількох досить важливих 

структурних складових, від варіативності поєднання яких буде залежати не 

лише особливість умов м’язової діяльності (режим навантаження) і величина 

показників обсягу та інтенсивності тренувальної роботи, але й характер 

адаптаційно-компенсаторних реакцій їх організму. 

Однією з основних структурних складових цієї методики є розробка 

методу розрахунку коефіцієнту зовнішнього опору (Ra), параметри якого 

досить деталізовано відображають характер режиму силових навантажень 

залежно від умов рухової діяльності (співвідношення параметрів компонентів 

тренувального навантаження) та вихідного рівня розвитку максимальної 

м’язової сили. Впровадження цього показника в загальну систему контролю 

тренувальними навантаженнями в процесі занять силовим фітнесом більше 

поглиблено дозволяє впливати на механізм корегування навантаженнями не 

лише за рахунок зміни ваги обтяження штанги або тренажерів, а передусім за 

допомогою оптимального варіаційного співвідношення компонентів рухової 
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активності (темпу руху, амплітуди, тривалості м’язового напруження та 

інших).  

Необхідність вирішення проблеми механізму визначення «робочих» 

параметрів навантаження в силовому фітнесі залежно від заданих умов 

м’язової діяльності (Ra, ум.од.), для запобігання розвитку патологічних 

реакцій та станів у процесі тренувань різної спрямованості, сприяло 

розрахунку показника відносної ваги обтяження (Wn, кг). Цей показник, 

відображає найбільш адекватну можливостям організму людини величину 

ваги обтяження за умов використання певного режиму навантажень, що 

сприяє не лише зростанню результативності, але й збереженню здоров’я 

особи в цілому.  

 

 

Рис. 7.2. Схема алгоритму визначення величини навантаження в 

силовому фітнесі залежно від умов м’язової діяльності   
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Виходячи із запропонованої нами методики визначення величини 

навантаження в силовому фітнесі, залежно від умов м’язової діяльності    

(рис. 7.2. ), встановлено, що параметри показника обсягу виконаної роботи за 

одиницю часу з урахуванням особливостей структури м’язової діяльності та 

характеру навантажень (Wn, кг/хв), залежать від величини коефіцієнта 

зовнішнього опору (режиму навантажень) та відносної ваги обтяження. 

Отже, створення та використання цього інтегрального методу його 

оцінки дозволило побудувати абсолютно нову методологію наукового 

дослідження. Найголовніше, що запропонована нами оригінальна 

методологічна база послугувала основою досліджень і практично вперше 

надала можливість чітко зафіксувати у відповідних кількісних одиницях 

обсяги реалізації фізичних навантажень, які використовуються в силовому 

фітнесі. Завдяки цим методам оцінки, вдалось уникнути досить суб’єктивних 

градацій навантажень (малі, середні, великі), якими раніше оперували 

дослідники та практики в області фізіології спорту, теорії та практики 

тренувальної роботи та у сфері спортивної медицини. Кількісні параметри 

контрольованої низки показників надали можливість перевірки будь якої 

тренувальної схеми та індивідуальної оцінки фізичного навантаження.  

 

 

7.3. Адаптаційно-компенсаторні реакції в умовах м’язової 

діяльності силової спрямованості 

  

 

Характерною рисою сучасної системи рухової активності, особливо 

спортивної спрямованості, є використання механізму постійного підвищення 

параметрів обсягів та інтенсивності фізичних навантажень для забезпечення 

зростання результативності, що потребує від людини прояву досить великих 

зусиль для їх подолання, а інколи навіть на межі максимальних можливостей 
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організму. В такому випадку, під час використання неадекватних 

тренувальних навантажень, які не відповідають рівню фізичних можливостей 

людини, ризик розвитку патологічних явищ значно підвищується. В зв’язку з 

цим, щоб не допустити виникнення даної проблеми, нами було розроблено 

комплексну систему контролю та управління параметрами тренувальних 

навантажень на основі особливостей адаптаційно-компенсаторних реакцій 

організму а умовах термінової та тривалої м’язової діяльності силової 

спрямованості.  

Отже, аналіз результатів проведених нами серій досліджень (розділ    

4–6) дав можливість запропонувати структурну модель адаптаційно-

компенсаторних реакцій в умовах м’язової діяльності силової спрямованості 

(рис. 7.3).  

Структура запропонованої моделі функціональної організації базується 

на основі чотирьох основних етапів контролю та управління адаптаційно-

компенсаторними реакціями в умовах різних режимів силового 

навантаження. Так, в основі першого етапу лежить комплексна система 

визначення, за допомогою авторської експериментальної методики, 

параметрів величини силового навантаження з урахуванням первинного 

рівня фізичних можливостей особи (максимальний розвиток м’язової сили) 

та особливостей умов м’язової діяльності (режимів тренувальної роботи).  

Другий етап цієї структурної моделі базується на основі аналізу 

результатів досліджень проявів термінових адаптаційних реакцій юнаків за 

умов використання різних режимів м’язової діяльності (стандартного та 

високої інтенсивності), які дозволяють визначити безпечні, оптимальні та 

критичні параметри величини фізичних навантажень як для тренованих, так і 

для попередньо нетренованованих осіб за допомогою контролю показників 

варіабельності серцевого ритму та біохімічних аналізів крові.  

У числі найбільш показових діагностичних показників стану організму 

людини, за умов рухової активності, є показники активності в сироватці 

крові ключового фермента лактатдегідрогенази, який чітко демонструють 
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клінічно скриті первинні тенденції та напрями біохімічних змін і процесів. 

Підвищення в крові індикаторних ферментів або їх окремих ізоформ 

пов'язано з певним руйнуванням клітинних мембран тканин в умовах 

м’язового напруження [41, 128].  
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Рис. 7.3. Система адаптаційно-компенсаторних реакцій в умовах 

м’язової діяльності силової спрямованості 

 

Дослідження динаміки активності показника ЛДГ у сироватці крові 

спортсменів дозволяє чітко контролювати перебіг фізіологічних і біохімічних 

процесів, упереджуючи загрозу їх виходу за компенсаторні межі при 

фізичних навантаженнях [31, 378]. Водночас, при виникненні стану 

перетренованості організму, або при вичерпані його компенсаторних 

можливостей, за умов надмірного рівня м’язового напруження, розвитку 

набувають вторинні процеси патологічного порядку, які супроводжуються 

помітним (майже до верхньої межи норми) збільшенням активності 

лактатдегідрогенази в сироватці крові, що загрожую організму [28, 400].  

У процесі наших досліджень було встановлено, що показники 

активності лактатдегідрогенази в крові всіх учасників дослідження у 

відповідь на фізичний подразник, незалежно від особливостей 

використовуваних режимів тренувальних навантажень (Ra=0,64 та 0,71 

ум.од.), демонстрували незначні зміни від підвищення на 2,3 % (р>0,05) до 

зниження на 3,9 % (р>0,05), але при цьому не виходили за межі фізіологічної 

норми. Такі обставини свідчить про те, що запропоновані нами режими 

тренувальних навантажень, які суттєво відрізняються один від одного за 

параметрами показників обсягу та інтенсивності роботи, є адекватними 

фізичним можливостям усіх учасників цього дослідження, незалежно від 

рівня їх тренованості.  

Водночас абсолютна більшість проаналізованих експериментальних 

досліджень провідних фахівців [28, 40, 97, 181]  вказують на підвищення 

показника активності лактатдегідрогенази в сироватці крові у відповідь на 

фізичні навантаження. Так, за даними Н.М. Горохова [54], у спортсменів-

важкоатлетів було зафіксовано підвищення на 3,4 % рівгя показника ЛДГ у 

сироватці крові після запропонованого фізичного навантаження. При цьому, 

у спортсменів, які займаються легкою атлетикою та тхеквандо, у відповідь на 
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короткочасні фізичні навантаження (40 інтенсивних присідань) рівень 

активності лактатдегідрогенази в сироватці крові знижується на 7,7 % 

(р<0,05) у легкоатлетів та на 17,0 % (р<0,05) у спортсменів, які займаються 

тхеквандо порівняно зі станом спокою. При цьому, у всіх груп дослідженого 

контингенту контролюючий показник ЛДГ в сироватці крові знаходився в 

межах норми. 

У свою чергу, на основі аналізу результатів досліджень О.А. Бутової 

[28] можна зробити припущення, що при визначенні особливостей змін 

показника активності ЛДГ у сироватці крові важкоатлетів під час виконання 

фізичних навантажень на велоергометрі протягом 5 хв., отримані результати 

практично не дають можливості прогнозувати, які адаптаційні зміни 

основних енергетичних систем та функціональні перебудови в організмі 

цього контингенту будуть відбуватися в процесі тренувальних занять 

силового характеру. У зв’язку з цим, відповідно спостерігається відсутність 

даних щодо оптимальної величини безпечних та граничних рівнів фізичного 

навантаження під час силових тренувань, що, на фоні розвитку 

неадекватності фізичних навантажень можливостям організму, певною 

мірою може сприяти виникненню предпатологічних та навіть патологічних 

змін метаболізму спортсменів. 

Отже, не викликає сумнівів, що дослідження низки авторів [28, 40, 181, 

400] мають суттєве значення для оцінки функціонального стану організму в 

умовах певної м’язової діяльності, проте представлені дані демонструють 

зміни показника активності ЛДГ у сироватці крові переважно під час 

виконання фізичних прав циклічного характеру (педалювання на 

велоергометрі, різні види присідання, підйоми та стрибки протягом 

нетривалого проміжку часу). При цьому, величина та спрямованість 

фізичних навантажень, у наведених вище умовах рухової діяльності, 

переважно не співпадає з тим обсягом та інтенсивністю навантажень, які 

виконували учасники досліджуваних нами груп у процесі заданої рухової 
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активності залежно від особливостей запропонованих режимів тренувальних 

навантажень.  

До сьогодні більшість дослідників схиляються до думки, що вивчення 

особливостей гормональної відповіді в умовах рухової активності та 

спортивної діяльності дозволяє краще зрозуміти механізм виникнення 

стресових реакцій організму в період інтенсивних тренувальних навантажень 

[47, 95, 153]. Більшість наявних досліджень показали, що залежно від рівня 

адаптації організму людини до конкретного виду рухової діяльності, потреб 

гомеостазу, емоційного напруження та особливостей фізичних навантажень, 

буде залежати характер та величина гормональної відповіді на фізичний 

подразник в умовах м’язової діяльності [40, 257, 282, 310, 434, 442].  

В умовах рухової діяльності одним з основних завдань тренувального 

процесу є оптимізація працездатності людини шляхом покращення 

адаптаційних механізмів її організму [315, 326, 330, 404]. Подібно до інших 

сильних стресових дій інтенсивне фізичне навантаження, в умовах 

тренувальної діяльності, сприяє виникненню низки адаптацій 

нейроендокринної системи, які призводять до зміни активності гіпатоламо-

гіпофізарно-надниркової системи [37, 40, 355, 415].  

На сьогодні, є загальновизнаним той факт, що характер змін 

концентрації кортизолу в сироватці крові залежить як від тривалості, так і від 

сутності тренувального процесу. Так, короткочасні інтервальні тренувальні 

навантаження, які переважно мають швидкісно-силових характер та 

анаеробне енергозабезпечення роботи, всупереч руховій діяльності на 

витривалість (переважно аеробне енергозабезпечення рухової діяльності)  

призводять до підвищення концентрації кортизолу в сироватці крові [357]. 

У наших дослідженнях отримані результати біохімічного контролю 

сироватки крові в умовах напруженої м’язової діяльності, зафіксовані після 

використання стандартного режиму навантажень протягом тренувального 

заняття, демонструють досить різноманітну гормональну відповідь. Так, у 

відповідь на гостре силове навантаження, рівень концентрації гормонів 
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кортизолу та тестостерону в сироватці крові тренованих осіб підвищується в 

середньому на 18,2 % (р<0,05). Однак, у нетренованого контингенту в умовах 

цього режиму навантажень – навпаки, спостерігалось зниження концентрації 

в сироватці крові тестостерону на 11,2 % (р<0,05) та кортизолу на 8,5 % 

(р<0,05) після тренування в порівнянні зі станом спокою. 

Цей факт свідчить про те, що можливо такі гормональні зміни 

(зниження концентрації кортизолу в сироватці крові нетренованого 

контингену) пов’язані з врівноваженістю процесів анаболізму та катаболізму 

в клітини м’язової тканини за рахунок використання в процесі занять досить 

великих обсягів тренувальної роботи, що є особливістю стандартного 

режиму навантажень у силовому фітнесі. 

Схожі умови рухової активності у своїх дослідженнях використовував 

М. Lehmann [364], під час яких було встановлено, що значне підвищення 

тренувального обсягу роботи на противагу інтенсивності навантажень 

викликає зниження концентрації кортизолу в сироватці крові тренованих осіб 

як у стані спокою, так і після занять фізичними вправами, може свідчити про 

початок прояву стану перенавантаження та навіть перетренування. При 

цьому, W.J. Kraemer [357] також підтверджує той факт, що використання в 

процесі тренувань силових вправ із великим обсягом виконаної роботи 

стимулює підвищення концентрації кортизолу в сироватці крові спортсменів.  

Крім того, в період інтенсивного тренування силовими вправами, 

тестостерон, основна роль якого полягає в індукції синтезу скорочувальних 

білків у працюючих м'язах,  потрібний для мобілізації функціональних 

можливостей організму [324, 357]. Водночас, використання спортсменами 

(переважно в силових видах спорту) в процесі інтенсивного силового 

тренування великої кількості повторень при низькій потужності, що 

розвивається, часто викликає стійке зниження рівня концентрації 

тестостерону в сироватці крові [184, 310]. Можливо, що ці зміни пов'язані із 

стомленням, а точніше з латентним стомленням, що розвивається ще до 

реального зниження працездатності [95]. 



 255 

Отже, величина і спрямованість змін функціональної активності 

окремих ендокринних залоз (відповідно – рівнів концентрації продукованих 

ними гормонів) проявляє пряму залежність від тривалості, обсягу та 

інтенсивності фізичних навантажень, а також від ступеня тренованості 

організму [40, 172, 282, 442]. Так, при короткочасних разових фізичних 

навантажень секреторна функція багатьох залоз посилюється. У кров 

поступає велика кількість гормонів, що стимулює процеси енергоутворення 

та фізичну працездатність організму. При тривалій фізичній роботі секреція 

гормонів знижується. Можливе виснаження функцій ендокринних залоз, що 

супроводжується зниженням фізичної працездатності та розвитком втоми 

[78, 151, 271]. 

У свою чергу, результати наших досліджень, одержані за умов 

використання в процесі тренування навантажень високої інтенсивності та 

малого обсягу роботи (режим високої інтенсивності), також демонструють 

зниження концентрації гормона кортизолу в середньому на 21,3 % (р<0,05) у 

сироватці крові осіб незалежно від рівня їх тренованості лише на початку 

обстежень. Можна припустити, що такі гормональні зміни пов’язані з 

недостатнім енергозабезпеченням рухової активності за рахунок 

використання в процесі занять навантажень високої інтенсивності, до яких 

організм цього контингенту не адаптований. При цьому, за умов цього 

режиму роботи, спостерігали підвищення рівня концентрації тестостерону в 

сироватці крові нетренованих та тренованих осіб у відповідь на гостре силове 

навантаження, що можливо пов’язано з антикатоболітичним ефектом цього 

гормона.  

Разом із цим необхідно зазначити, що при всій різноманітності 

інформації відносно характеру змін рівня тестостерону в умовах фізичного 

навантаження, більшість дослідників стверджують, що після занять силовими 

вправами часто спостерігається підвищений рівень цього гормона в сироватці 

крові [352, 374, 375].  
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Однак дослідження R.I. Durand [299], якому брали  участь фізично 

здорові, але нетреновані люди, вказують на те, що достовірне підвищення 

концентрації тестостерону в їх крові, зафіксовано лише після виконання серії 

з 4-х силових вправ, у кожній, 4 сетів по 12 повторень, з величиною 

обтяження 80 % від 1 МП. 

Нині існують експериментальні дані, які вказують на те, що за умов 

м’язової діяльності силового характеру, рівень тестостерону в крові може не 

тільки залишатися незмінним, але й суттєво знижуватися. Так, дослідження  

J. Smilios [415], R.R. Kraemer [357] свідчать про те, що рівень концентрації 

тестостерону як у сироватці крові спортсменів, так і нетренованих юнаків, 

після силових навантажень різного обсягу, інтенсивності та величини 

обтяження, практично не змінюється. Водночас тривалі та занадто великі за 

обсягом роботи фізичні навантаження, характерні для професійних 

спортсменів, часто спричиняють стійке зниження секреції тестостерону [320, 

434]. 

Отже, незважаючи на численні дослідження [37, 40, 284, 310] щодо 

характеру змін концентрації кортизолу в сироватці крові у відповідь на 

фізичні навантаження різної спрямованості та тривалості, в цих питаннях, як 

і раніше, залишається чимало суперечливої інформації і питань, на які ще не 

дано однозначних відповідей. Наприклад, реакція гіпатоламо-гіпофізарно-

надниркової системи на будь-який подразник залежить не лише від природи 

самого фактору, але і від умов стресової дії, а також індивідуальних 

особливостей організму (функціонального стану, статі, розвитку фізичних 

якостей, досвіду тренувальної діяльності, рівня тренованості), наявності 

додаткових факторів, які впливають на умови рухової діяльності в залежності 

від її спрямованості [184, 424].  

Важко уявити, в якій мірі значне підвищення або падіння рівня 

кортизолу в крові до критичних рівнів чи навіть вихід за межі фізіологічної 

норми, є простим наслідком змін функціонального стану організму, пов'язане 

з фізичними тренуваннями, а в якій відображають викликані ними 
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патологічні процеси [95]. Крім того, ще належить встановити можливість 

використання показника концентрації кортизолу в сироватці крові в ролі 

інформативного індикатора адекватності тренувальних навантажень та 

ефективності адаптаційних процесів занять силовим фітнесом.  

При цьому, відсутність чіткого розуміння закономірностей відносно 

змін концентрації тестостерону в сироватці крові людей різного рівня 

тренованості та специфіки адаптаційних реакцій їх ендокринної системи, 

виключає наукове обґрунтування не лише тренувального процесу, але всієї 

системи, направленої на оптимізацію функціонального стану людини. 

Останнє ініціює вкрай важливу проблему у відношенні визначення внеску 

тестостерону в адаптацію до фізичної роботи, а також отриманні інформації 

про надмірні тренувальні навантаження. 

Об'єктивними критеріями оцінки рівня функціональної підготовки 

тренованого контингенту є фізіологічні показники, що відображають 

діяльність симпатичного та парасимпатичного відділів нервової системи, 

насамперед, вегетативної регуляції серцевої діяльності [43, 71, 352]. 

Збалансована діяльність серцево-судинної системи дозволяє спортсмену, 

незалежно від рівня його тренованості, максимально використовувати свій 

функціональний потенціал, забезпечуючи необхідну економізацію функцій 

при певних режимах тренувальної роботи. Порушення вегетативної регуляції 

серцевої діяльності, як правило, є ранньою ознакою зриву адаптації 

організму до навантажень, веде до зниження працездатності [90, 98, 394]. 

На основі аналізу результатів наших досліджень, за умов використання 

стандартного режиму навантажень (Ra=0,64 ум.од.), незалежно від рівня 

тренованості учасників досліджень, спостерігали зростання напруженості 

вегетативної регуляції ритму серця за рахунок вагусу після тренувального 

заняття порівняно зі станом спокою. Практично, аналогічні реакції, 

спостерігали в процесі тренувань в умовах використання режиму високої 

інтенсивності навантажень (Ra=0,71 ум.од.) серед представників обох 

основних груп. Отриманий результат свідчить про більш виражене 



 258 

посилення центральних механізмів нейрогуморальної регуляції ритму серця 

чоловіків за рахунок зниження парасимпатичної активації, незалежно від 

рівня їх тренованості, які використовували стандартний режим навантаження 

в силовому фітнесі. 

Отже, незважаючи на загальновизнану думку провідних фахівців із 

силових видів спорту [102, 135, 184, 326], відносно ефективності 

використання в процесі занять переважно тільки стандартного режиму 

тренувань, результати наших досліджень дозволили нам встановити, що за 

умов напруженої м’язової діяльності під час використання нестандартного 

(високої інтенсивності) для силового фітнесу режиму навантажень, не було 

встановлено відхилень контрольних показників за межі фізіологічної норми, 

як серед тренованих, так і серед нетренованих осіб. Однак, незважаючи на 

результати досліджень отриманих за умов гострого навантаження, невідомо, 

що буде відбуватися з організмами досліджуваного контингенту юнаків, 

якщо протягом тривалого періоду використовувати в процесі рухового 

режиму високої інтенсивності навантажень. При цьому, вкрай суперечливим 

є той факт, який із запропонованих нами режимів тренувальних навантажень 

є найбільш ефективним, а найголовніше – безпечним для людини незалежно 

від рівня її тренованості. 

В основі третього етапу запропонованої системи представлено основні 

особливості адаптаційно-компенсаторних реакції організму осіб на силові 

навантаження за умови тривалого періоду занять силовим фітнесом. 

Результати наших досліджень, отримані в процесі тривалих (близько трьох 

місяців) занять силовим фітнесом за умов використання досліджуваним 

контингентом осіб запропонованих нами режимів тренувальних навантажень, 

свідчать про різноманітний характер змін параметрів контрольованих 

показників. 

Використання в процесі тривалих тренувальних занять силовим 

фітнесом нестандартного режиму навантажень (високої інтенсивності), 

сприяє тому, що параметри показників силових навантажень (Wn, кг/хв), які 
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застосовули попередньо нетреновані учасники 1-ї основної групи, майже 

вдвічі менші порівняно з результатами, одержаними в нетренованого 

контингенту контрольної групи в процесі використання стандартного режиму 

м’язової діяльності (навантаження середньої інтенсивності та великого 

обсягу роботи (Rа=0,64 ум.од.). Ця обставина вказує на те, що використання 

режиму силових навантажень високої інтенсивності та малого обсягу роботи 

(Ra=0,71 ум.од.), можливо сприятиме не лише підвищенню адаптаційних 

можливостей організму, але й дозволить мінімізувати ризик розвитку 

патологічних процесів за умов напруженої м'язової діяльності. Крім цього, 

виявлено, що незважаючи на високий рівень адаптації тренованих осіб до 

напруженої м’язової діяльності, за умов використання стандартного режиму 

тренувальної роботи, застосування в процесі рухової активності навантажень 

високої інтенсивності та малого обсягу роботи (режим високої інтенсивності) 

сприяло істотному зростанню показника максимальної м’язової сили на    

35,7 % (р<0,05) протягом усього періоду досліджень. При цьому, показники 

величини силового навантаження, отримані за умов навантажень високої 

інтенсивності та малого обсягу роботи, майже вдвічі менші порівно з 

результатами, які одержані за місяць до початку проведення досліджень. 

Результати наших досліджень, зафіксовані в процесі тримісячних 

занять силовим фітнесом, свідчать про те, що обидві групи нетренованих 

юнаків та група тренованих осіб відрізняються не тільки особливістю 

використовуваних режимів силового навантаження, але і за ступенем змін 

стану регуляторних механізмів, нейрогуморальної регуляції роботи серця, 

співвідношенням симпатичного і парасимпатичного відділів вегетативної 

нервової системи після фізичних навантажень. 

Так, дослідження особливостей змін параметрів показників ВСР у 

обстежених юнаків дозволило встановити, що наявність процесу тривалої 

адаптації до фізичних навантажень призводить до економізації 

функціонування серцево-судинної системи за рахунок зростання рівня 

резистентності до силових навантажень у процесі занять  фітнесом 
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незалежно від рівня тренованості учасників дослідження. При цьому, було 

встановлено, що використання в процесі занять фізичних навантажень з 

великим обсягом роботи і низькою інтенсивністю (Ra=0,64 ум.од.), які 

підвищують посилення центральних механізмів нейрогуморальної регуляції 

ритму серця за рахунок зниження впливу вагуса, ніж навантаження високої 

інтенсивності з малим обсягом роботи. 

Отримані нами результати лабораторного контролю показників 

активності ЛДГ у сироватці крові представників усіх дослідних груп 

дозволили простежити його динаміку протягом трьох місяців занять силовим 

фітнесом в умовах використання заданих режимів м’язової діяльності. В 

цілому, незважаючи на досить істотну зміну показника ЛДГ у крові у 

відповідь на гострі силові навантаження високої інтенсивності та малого 

обсягу роботи (зниження активності даного ферменту в сироватці крові в 

межах від 3,6 % (р>0,05) до 9,5 % (р<0,05), при цьому контрольований 

показник не виходив за межі фізіологічної норми, що свідчить про 

адекватність тренувальних навантажень функціональним можливостям 

організму обстеженого контингенту юнаків.  

Отже, в результаті аналізу отриманих даних тримісячних досліджень 

щодо особливостей змін показника активності ЛДГ у сироватці крові 

нетренованого та тренованого контингенту, дослідженого у відповідь на 

запропоновані параметри фізичного навантаження, встановлено, що даний 

показник та його зміни в процесі тренувального процесу прямо залежать від 

інтенсивності фізичних навантажень та їх обсягу. Відповідно, запропоновані 

учасникам досліджуваних груп варіанти компонентів тренувальної роботи 

дозволяють досягти необхідного рівня адаптаційних процесів без загрози 

ініціації патологічних явищ, що підтверджено оперативним та тривалим 

контролем за змінами показника ЛДГ. 

Результати дослідження характеру та ступеня гормональної відповіді 

на гостре силове навантаження, які отримано нами протягом тримісячних 

занять силовим фітнесом, показали, що використання під час тренування 
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малої кількості повторів у сеті (4 рази) з вагою обтяження 65 % від 1 ПМ при 

високій інтенсивності (Ra=0,71 ум.од.) і незначному обсязі роботи величина 

силового навантаження коливається в межах від 380 до 480 кг/хв –

супроводжується підвищення концентрації тестостерону від 17,6 до 17,8 

нмоль/л – на початку досліджень та від 15,5 до 19,1 нмоль/л – у кінці 

тримісячних досліджень та кортизолу – від 358,8 до 382,2 нмоль/л на початку 

та від 301,8 до 397,1 нмоль/л у кінці досліджень у крові нетренованих осіб 

порівняно зі станом спокою. Аналогічну тенденцію до підвищення 

концентрації досліджуваних гормонів у сироватці крові, у відповідь на 

навантаження високої інтенсивності та малого обсягу роботи, спостерігали і 

в групі тренованих осіб. Одночасно виявлено, що незважаючи на високий 

рівень адаптації організму тренованих осіб до силового навантаження, зміна 

декількох параметрів тренувального навантаження і режиму рухової 

активності – викликала таку ж гормональну відповідь, як і у нетренованих 

людей. 

 У свою чергу, використовуючи під час силового навантаження середні 

параметри кількості повторів у сеті (8 разів) з вагою обтяження 82–85 % від 1 

ПМ при середній інтенсивності (Ra=0,64 ум.од.) і великому обсязі роботи 

(від 596 до 720 кг/хв.), спостерігали в крові зниження рівня тестостерону від 

15,9 до 14,1 нмоль/л – на початку; від 17,6 до 15,1 нмоль/л – у кінці 

тримісячних досліджень. Кортизолу – від 398,8 до 364,8 нмоль/л на початку 

та від 371,3 до 312,8 нмоль/л у кінці досліджень. Одночасно було виявлено, 

що гормональна відповідь на гостре силове навантаження стає більш 

вираженою з кожним наступним місяцем тренувань тільки за умов 

використання під час занять навантажень високої інтенсивності при 

незначному обсязі роботи (режим навантажень високої інтенсивності). 

При цьому, значення показника базального рівня досліджуваних 

гормонів у крові, демонструє протилежну динаміку. Так, у нетренованих 

осіб, які використовували протягом трьох місяців тренувань стандартний 

режим навантажень, спостерігали підвищення базального рівня концентрації 
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тестостерону на 10,4 % (р<0,05) та зниження кортизолу на 6,9 % (р<0,05) у 

сироватці крові. У свою чергу, результати, отримані в обох досліджуваних 

групах, які використовували в процесі тренувань режиму навантажень 

високої інтенсивності та малого обсягу роботи, демонструють зниження 

базального рівня досліджуваних гормонів, як у нетренованих (відповідно: 

11,7 % (р<0,05) – тестостерон; 19,4 % (р<0,05) – кортизол), так і у тренованих 

(відповідно: 37,2 % (р<0,05) – тестостерон; 4,0 % (р>0,05) – кортизол) 

протягом тривалого періоду занять силовим фітнесом. Такий характер 

гормональної реакції організму може бути свідченням енергетичного 

дефіциту, викликаного стомленням на фоні напруженої м’язової діяльності за 

рахунок великого обсягу роботи. 

При цьому, провідні фахівці в галузі спортивної фізіології [95, 324] на 

основі аналізу результатів проведених ними лабораторних досліджень, 

стверджують, що зміни параметрів обсягу тренувальних навантажень у 

процесі тривалих занять викликає різнонаправлену динаміку показників 

базального рівня концентрації кортизолу та тестостерону в сироватці крові 

важкоатлетів. Так, поступове збільшення показників обсягу тренувальної 

роботи супроводжувалось підвищенням концентрації кортизолу в сироватці 

крові у стані спокою, але викликало зниження базального рівня тестостерону. 

Однак ситуація повністю змінювалась у протилежному напрямі за умов, коли 

відбувалось зниження параметрів обсягу тренувальної роботи. Цей факт 

вказує на те, що у важкій атлетиці характер динаміки базального рівня 

концентрації кортизолу та тестостерону в сироватці крові, певною мірою 

залежать від особливостей змін показників тренувальних навантажень. Але 

слід враховувати, що на відміну від важкої атлетики, в основі процесу 

підготовки в силовому фітнесі лежать зовсім інші завдання, пріоритетом яких 

є оздоровлення організму людини, а не лише досягнення максимального 

спортивного результату. 

Закономірності та особливості адаптаційних реакцій є об'єктом пильної 

уваги у сфері прикладної реалізації фізичних можливостей людини в процесі 
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рухової активності різної спрямованості [121, 141, 176, 251]. Так, характер 

змін розвитку м’язової сили та морфометричних показників тіла в загальному 

плані є відображенням адаптаційного потенціалу організму людини на 

адекватний подразник, яким виступає фізичне навантаження. 

Водночас, вирішення однієї з найважливіших проблем сучасного 

тренувального процесу в силовому фітнесі, а саме пошуку найбільш 

оптимальних режимів навантажень, дозволило нам не лише досягти 

максимальної результативності за найкоротший проміжок часу, але сприяло 

зниженню ризику виникнення компенсаторних реакцій та розвитку 

патологічних станів за рахунок використання мінімальних параметрів обсягу 

тренувальної роботи.  

Отже, отримані нами результати дослідження динаміки розвитку 

м’язової сили нетренованих юнаків в умовах напруженої м’язової діяльності 

свідчать про прояв суттєвої залежності темпів росту величини цього 

показника від певного співвідношення параметрів інтенсивності та обсягу 

тренувальних занять. 

Режим високої інтенсивності навантажень (Rа=0,71 ум.од.), який 

використовував нетренований контингент у процесі досліджень, сприяв 

більш вираженому підвищенню параметрів показника максимальної м’язової 

сили на 16,2 % (р<0,05) порівняно з результатами, які були отримано під час 

застосування учасниками, з аналогічним рівнем підготовки, стандартного, в 

силовому фітнесі, режимі м’язової діяльності (навантаження середньої 

інтенсивності та великого обсягу роботи (Rа=0,64 ум.од.). 

Виявлено, що незважаючи на високий рівень адаптації тренованих осіб 

до напруженої м’язової діяльності за умов використання стандартного 

режиму силових навантажень (Rа=0,64 ум.од.), застосування в процесі занять 

незвичайних, для даної групи осіб, параметрів показників інтенсивності та 

обсягу навантаження, сприяло істотному підвищенню рівня показника 

м’язової сили на 35,7 % (р<0,05) протягом усього періоду досліджень. 

Одночасно виявлено, що незважаючи на підвищення параметрів величини 
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силового навантаження з кожним наступним місяцем тренувань, темпи росту 

обхватних розмірів тіла поступово уповільнюються, що свідчить про 

підвищення резистентності організму досліджуваного контингенту осіб до 

силових навантажень цієї спрямованості. 

Отже, на основі аналізу результатів проведених нами досліджень стає 

зрозумілим той факт, що у випадку активації компенсаторних реакцій, 

внаслідок неадекватності навантажень можливостям організму людини, або 

уповільнення перебігу процесів адаптації (зниження темпів росту показників 

м’язової сили та обхватних розмірів тіла) та навіть відсутність адаптаційних 

змін в організмі під час тривалої силової підготовки викликає необхідність в 

оптимізації тренувального процесу (4-й етап запропонованої нами концепції).  

 

 

7.4. Технологія оптимізації адаптаційного процесу в умовах 

режимів силового навантаження 

 

 

Важливим робочим механізмом, який виконує практичну реалізацію 

поглибленого управління тренувальною діяльністю в силовому фітнесу, є 

комплексна система оптимізації адаптаційного процесу (рис. 7.4). 

Структура запропонованої нами комплексної системи оптимізації 

тренувального процесу в силовому фітнесі складається з трьох основних 

складових:  

– визначення безпечних параметрів силового навантаження в заданих 

умовах м’язової діяльності з урахуванням індивідуальних фізичних 

можливостей людини, як на початку, так і протягом усього тривалого періоду 

тренувальних занять;  

– комплексна система контролю особливостей змін адаптаційно-

компенсаторних реакцій організму людини в процесі напруженої м’язової 

діяльності;  
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– механізм корегування величини показників тренувального 

навантаження, який дозволяє, залежно від особливостей адаптаційно-

компенсаторних реакцій організму людини, повною мірою змінювати 

структуру та спрямованість режиму м’язової діяльності. 

 
 

Рис. 7.4. Комплексна система оптимізації адаптаційного процесу  
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в умовах силового фітнесу 

 

Оптимізація тренувальних навантажень у процесі занять силовим 

фітнесом може відбуватись за двома напрямами: 1) зміна в структурі 

використовуваного режиму м’язової діяльності параметрів одного, або 

декількох компонентів тренувальної роботи: темпу виконання вправи, 

амплітуди руху, тривалість м'язової діяльності, ваги снаряду, кількості 

повторень фізичних вправ та інше; 2) використання в процесі тренувань 

зовсім іншого режиму навантажень, який суттєво відрізняється за 

показниками обсягу та інтенсивності від попереднього.  

У процесі проведених нами досліджень було встановлено, що у 

тренованих осіб, які мають високий рівень резистентності до м’язової 

діяльності силового характеру, кардинальна зміна режиму силового 

навантаження в цілому, а не за рахунок величини декількох компонентів 

тренувальної роботи, викликає суттєві адаптаційні зміни (прискорене 

зростання показників м’язової сили та обхватних розмірів тіла). 

Однак виявлено, що швидкість розвитку адаптаційних перебудов у 

відповідь на зміну режимів фізичного навантаження, найбільш виражена 

тільки упродовж не більше двох місяців систематичних занять силовим 

фітнесом. 

Отже, аналіз отриманих результатів свідчить про те, що в цілому 

протягом дев'яти місяців тренувань, досліджувані показники демонструє 

тенденцію до зростання.  

Так, результати досліджень, одержані в перші три місяці тренувань у 

режимі високої інтенсивності (Rа=0,71 ум.од.), який суттєво відрізняється від 

стандартного (Rа=0,64 ум.од.), що попередньо (більше трьох років) 

використовувався цією групою тренованих осіб до початку експерименту, 

демонструють зростання показників максимальної сили на 14,7 % (p<0,05) та 

обхватних розмірів тіла на 2,4 % (р<0,05), що не характерно для людей цього 

рівня тренованості. До кінця третього місяця – динаміка зростання показника 
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м’язової сили становить лише 5,8 % (p<0,05) та морфометричних показників 

– 1,3 %, що демонструє сповільнення адаптаційних змін в організмі та вказує 

на підвищення резистентності організму тренованих осіб до цих фізичних 

навантажень. 

Разом із тим чергова зміна режиму фізичного навантаження 

(параметрів інтенсивності та обсягу роботи) після трьох місяців тренувань –  

викликала стрімке зростання рівня показників максимальної м’язової сили на 

11,3 % (p <0,05) та обхватних розмірів тіла на 2,1 % (p<0,05), але через два 

місяці – темпи підвищення результативності знову починають знижуватись. 

Подібну динаміку ми спостерігали контролюючи ці показники і в період 

використання третього варіанту режимів тренувальної роботи (навантаження 

середньої інтенсивності та великого обсягу роботи) в процесі м'язової 

діяльності. Відповідно, порівняльний аналіз результатів контролю щодо 

динаміки показників м’язової сили та обхватних розмірів тіла 

досліджуваного контингенту, демонструє адаптаційні реакції організму 

тренованих осіб у відповідь на зміни режимів силових навантажень у процесі 

систематичних тренувань. 

Отже, з підвищенням рівня тренованості людини, ефективність 

довгострокової адаптації, що розвивається в процесі систематичних 

інтервальних тренувань силової спрямованості, помітно знижується навіть 

при поетапній зміні режимів фізичного навантаження, що вказує на 

необхідність розробки нових методик, які зможуть забезпечити більш 

тривале зростання результативності як у силовому фітнесі, так і в інших 

видах рухової активності. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційній роботі наведено нове вирішення важливої наукової 

проблеми розробки безпечних режимів навантажень в умовах м’язової 

діяльності силової спрямованості: запропоновано нові підходи до методів 

оцінки величин силових навантажень з урахуванням особливостей умов 

м’язової діяльності та рівня тренованості контингенту; отримали подальшого 

вирішення питання пошуку інформативних методів визначення ступеня 

адекватності показників тренувальної роботи функціональним можливостям 

тренованих та нетренованих осіб; поглиблено уявлення про особливості 

адаптаційно-компенсаторних реакцій в організмі людини в процесі занять 

силовим фітнесом. За результатами виконання поставлених у роботі завдань 

зроблені такі висновки:  

1. Розроблений нами інтегральний метод кількісної оцінки величини 

навантаження дав змогу в найкоротші терміни визначити в процесі занять 

силовим фітнесом оптимальні параметри режимів роботи залежно від умов 

м'язової діяльності та рівня тренованості людини. 

2. За ступенем і спрямованістю зміни біохімічних показників 

концентрації кортизолу, тестостерону та активності лактатдегідрогенази в 

сироватці крові, в умовах термінової адаптації до режимів роботи силового 

характеру різного рівня інтенсивності та обсягу, були встановлені безпечні 

(ITNA<0,85) і критичні (ITNA>0,95) рівні (маркери) фізичного навантаження 

для тренованих і нетренованих осіб. 

3. На основі аналізу результатів динаміки розвитку максимальної 

м'язової сили та морфометричних показників в групі нетренованого 

контингенту, які фіксувалися протягом 6 місяців тренувань в умовах силових 

навантажень великого обсягу роботи та низької інтенсивності, було 

встановлено оптимальний період тривалості достовірних адаптаційних змін в 
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їх організмі, який у процесі занять фітнесом становить не більше ніж 3 

місяці. 

4. Виявлено, що саме під час використання режиму навантаження 

великого обсягу роботи та низької інтенсивності (Ra=0,64 ум.од.) порівняно з 

режимом високої інтенсивності і малого обсягу роботи (Ra=0,71 ум.од.) 

посилюються центральні механізми нейрогуморальної регуляції ритмів серця 

за рахунок зниження парасимпатичної активації автономної нервової системи 

на синусно-передсердний вузол. 

5. Встановлено, що у відповідь на силові навантаження високої 

інтенсивності і малого обсягу роботи підвищується концентрація кортизолу 

на 31,5% (р<0,05), тестостерону на 23,2% (р<0,05)) в сироватці крові не 

залежно від рівня тренованості юнаків, але не виходить за межі норми. При 

цьому режим силових навантажень низької інтенсивності та великого обсягу 

роботи – навпаки, сприяє зниженню досліджуваних показників на 14,3 

(р<0,05) і 15,7% (р<0,05), що свідчить про великі енерговитрати в цих умовах 

м'язової діяльності. У процесі тривалого контролю динаміки базального рівня 

концентрації тестостерону в сироватці крові в групі тренованого контингенту 

було виявлено, що незважаючи на досить низький рівень досліджуваного 

показника, порівняно з нормою, протягом 3 місяців занять силовим фітнесом 

зафіксовано досить істотні адаптаційні зміни у вигляді підвищення 

морфометричних параметрів тіла і збільшення максимальної м'язової сили. 

Характер зміни активності лактатдегідрогенази в сироватці крові учасників 

усіх груп залишається в межах норми незалежно від використовуваних у 

процесі досліджень режимів навантаження, що свідчить про їх адекватність 

функціональним можливостям організму цього контингенту. 

6. Використання під час занять фітнесом саме режиму навантажень 

високої інтенсивності (Ra=0,71 ум.од.) – сприяє не тільки зниженню на 50% 

обсягу тренувальної роботи, але і більш істотним адаптаційним змінам 

(підвищення максимальної м’язової сили на 60,7% (р<0,05) і обхватних 

розмірів тіла на 6,6% (р<0,05) в організмі досліджуваного контингенту, ніж 
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застосування навантажень великого обсягу і низької інтенсивності, які є 

стандартними у силових видах спорту. 

7. На основі інтегрального методу кількісної оцінки навантаження в 

силовому фітнесі було розроблено інформативний метод визначення 

оптимального рівня навантаження для військовослужбовців з урахуванням їх 

фізичного розвитку, специфіки підрозділів та особливостей процесу 

підготовки в умовах підвищеної бойової готовності. Вирішення цієї 

проблеми дало нам змогу не тільки визначити механізм контролю за рівнем 

фізичної підготовки військовослужбовців і встановити оптимальні параметри 

показників обсягу та інтенсивності навантажень адекватних їх можливостям, 

але і оптимізувати процес професійного відбору людей в певні підрозділи з 

урахуванням необхідного рівня адаптації їх організму для вирішення 

поставлених бойових завдань. 

8. Розроблена концепція адаптаційно-компенсаторних реакцій 

організму людини в умовах силових навантажень різної спрямованості і 

величини, дає змогу максимально реалізувати його функціональний 

потенціал залежно від поставлених завдань. Така концепція дає можливість 

не тільки для визначення найбезпечніших для організму людини, з 

урахуванням його індивідуальних можливостей, режимів силових 

навантажень, але і повністю оптимізує процес фізичної підготовки для 

досягнення максимальних адаптаційних змін в організмі за найбільш 

короткий час. 
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