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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 прояви різного роду 

патологічних станів внаслідок неадекватності навантажень функціональним 

можливостям організму викликають занепокоєння серед науковців в галузі біології, 

медицини, фізичного виховання [Kraemer W.J., 2005; Гаркави Л.Х., 2006; 

Зациорский В.М., 2009; Siewe J., 2014; Sampson J.A., 2015].  

У сучасній науковій літературі широко представлені результати досліджень, 

які свідчать про досить поглиблене вивчення проблеми адаптації організму людини 

до фізичних навантажень. Значна кількість робіт присвячена вивченню механізмів 

адаптації в професійному спорті, особливо в циклічних його видах (плавання, легка 

атлетика). При цьому, незважаючи на світову популяризацію занять силовим 

фітнесом і рекомендацію всім без винятку верствам населення використовувати 

даний вид рухової активності для фізичного розвитку та оздоровлення організму в 

цілому, наукові дослідження щодо вивчення особливостей адаптаційно-

компенсаторних реакцій за таких умов м'язової діяльності, а найголовніше для 

розробки найбільш безпечних та ефективних режимів навантаження – практично 

відсутні [Меерсон Ф.З., Пшенникова М.Г., 1988; Волков Н.И., 2001; Viru А., 2003; 

Goto К., 2005; Izguierdo М., 2009; Бутова О.А., 2011; Jones M.T., 2012; Литвицкий 

П.Ф., 2013]. Однак, подібна проблема спостерігається не тільки в спорті, а й у 

професійній діяльності людини, вирішення якої є одним із пріоритетів сьогодення, 

та має державне значення. Зокрема це пов'язано з розробкою абсолютно нових 

критеріїв, методів контролю рівня фізичних навантажень та механізмів їх 

управління в процесі спеціальної підготовки військовослужбовців, співробітників 

Міністерства внутрішніх справ (МВС), Міністерства надзвичайних станів (МНС) та 

інших силових структур. 

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, 

суттєво підвищується ймовірність фізичної перевтоми і навіть розвитку 

патологічних станів, внаслідок неадекватності навантажень функціональним 

можливостям організму. Недостатньо вивчені особливості адаптаційно-

компенсаторних реакцій організму людини в умовах силових навантажень різної 

спрямованості, а також механізми пошуку ефективних і безпечних шляхів 

оптимізації тренувального процесу з урахуванням рівня фізичного розвитку [Yarrow 

J.F., 2008; Uchida M.C., 2009; Korobeynikov G., 2011; Jones M.T., 2012; Schoenfeld 

B.J., 2014; Utomi V., 2015]. 

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 
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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 актуальних 

наукових проблем є відсутність системи оптимізації адаптаційно-компенсаторних 

реакцій організму людини в умовах м'язової діяльності різної силової 

спрямованості. Вирішення даного питання залежить від розробки ефективних 

методів визначення оптимальних параметрів навантаження, контролю та управління 

тренувальним процесом для досягнення високого рівня адаптаційних змін організму 

у людей різного рівня тренованості. 

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 «Захисно-

пристосувальні і компенсаторні реакції організму людини в процесі силових 

навантажень у силових видах спорту» (№ держ. реєстр. 0112U005261; 2012-2015 

рр.). 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи: оптимізація адаптаційно-

компенсаторних реакцій організму людини в умовах м’язової діяльності різної 

спрямованості шляхом розробки безпечних режимів навантажень в силовому 

фітнесі. 

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 

людей досліджуваного контингенту в процесі силових навантажень різного обсягу 

та інтенсивності. 

6. Виявити особливості динаміки розвитку силових можливостей організму, 

морфометричних показників складу тіла тренованих та нетренованих осіб залежно 

від режимів навантажень та встановити граничні межі адаптаційних змін. 

7. Розробити метод визначення оптимальних безпечних режимів фізичного 

навантаження для військовослужбовців залежно від специфіки підрозділів і 

особливостей процесу підготовки. 

8. Розробити концепцію оптимізації адаптаційно-компенсаторних реакцій 

організму людини в умовах м’язової діяльності силової спрямованості. 

Об'єкт дослідження – адаптаційно-компенсаторні реакції організму людини в 

процесі занять силовим фітнесом.  
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Предмет дослідження – закономірності змін морфофункціональних, 

біохімічних, фізіологічних показників людини залежно від режимів силового 

навантаження. 

Методи дослідження: морфофункціональні (антропометрія, 

біоімпедансометрія, контрольне тестування розвитку силових можливостей 

організму), фізіологічні (аналіз варіабельності серцевого ритму), біохімічні 

(визначення концентрацій тестостерону, кортизолу та активності ЛДГ у сироватці 

крові), інтегральний метод кількісної оцінки величини навантаження в силовому 

фітнесі та метод визначення оптимально безпечних режимів фізичного 

навантаження для військовослужбовців залежно від специфіки підрозділів і 

особливостей процесу підготовки, статистичні (IBM SPSS Statistics 20). 

Наукова новизна одержаних результатів. Результати виконаного 

дослідження розкривають один із шляхів вирішення важливої наукової проблеми 

оптимізації адаптаційно-компенсаторних реакцій організму людини в умовах 

м'язової діяльності різної силової спрямованості. Розроблено концепцію оптимізації 

адаптаційно-компенсаторних реакцій організму людини в умовах силового фітнесу, 

яка враховує вихідний рівень тренованості особи, величину силових навантажень 

залежно від умов м’язової діяльності, рівень безпечності та ефективності різних 

режимів силового навантаження, критерії оцінки величини навантажень, тривалість 

оптимальних адаптаційних змін в організмі та їх граничні межі, що можна 

використовувати як систему контролю і управління тренувальним процесом  в 

силовому фітнесі та під час спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців 

ЗСУ, співробітників МВС, МНС.  

Вперше: 

– розроблений емпіричний інтегральний метод кількісної оцінки величини 

навантаження в силовому фітнесі, що дозволяє визначити безпечні режими 

тренувань для кожної людини залежно від рівня її функціональних можливостей; 

– проведено систематизацію критеріїв контролю та корекції фізичних 

навантажень залежно від інтенсивності, завдань та спрямованості тренувального 

процесу;  

– в системі реалізації адаптаційно-компенсаторних реакцій організму людини 

встановлені закономірності змін морфофункціональних показників залежно від 

режимів силового навантаження;  

– визначено оптимальні періоди тривалості адаптаційних змін в організмі та  

їх граничні межі для людей різного рівня тренованості в процесі м’язової діяльності 

силової спрямованості;  

– встановлено зміни концентрацій тестостерону, кортизолу та активності 

лактатдегідрогенази в сироватці крові тренованих та нетренованих осіб в умовах 

використання різних режимів тренувань, що дозволяє визначити рівень адекватності 

навантажень можливостям організму та особливості адаптаційно-компенсаторних 

реакцій;  

– встановлено кількісні показники критичних меж фізичного навантаження 

для людей з різним рівнем тренованості та функціональними можливостями 

організму, що дало змогу створити автоматизовані програми індивідуального 

розрахунку навантажень при тренуваннях різної спрямованості; 
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– розроблено та успішно застосовано метод комплексної оцінки особливостей 

адаптаційно-компенсаторних реакцій організму людини в умовах напруженої 

м’язової діяльності з використанням біохімічних та морфофункціональних 

показників; 

– запропоновано нову систему оптимізації тренувального процесу при 

заняттях силовим фітнесом та фізичній підготовці спеціальних підрозділів ЗСУ, 

МВС, яка ґрунтується на корегуванні режимів навантаження залежно від 

особливостей адаптаційно-компенсаторних реакцій організму. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані розкривають 

особливості адаптаційно-компенсаторних реакцій організму тренованих та 

нетренованих осіб в умовах силових навантажень різної спрямованості. Вони дають 

змогу практично реалізувати комплекс профілактичних заходів щодо недопущення 

травматизму, збереження здоров'я і довголіття людини та одночасно сприяють 

підвищенню рівня тренованості в умовах напруженої м’язової діяльності. 

Практично всі дослідження, виконані на різних контингентах людей і при 

різних рівнях фізичного навантаження, мали на меті отримання відповіді на 

питання, актуальні для кожного, хто займається руховою активністю різної силової 

спрямованості. Відповідно узагальнені висновки, представлені у методичних та 

практичних розробках, створені на основі результатів дисертаційної роботи, можуть 

бути використані студентами біологічних, спортивних та медичних спеціальностей 

при освоєнні курсів фізіології, фахівцями в галузі спортивної медицини та в 

структурах Міністерства оборони України.  

Розроблений нами інтегральний метод кількісної оцінки величини 

навантаження та система оптимізації адаптаційного процесу в умовах м’язової 

діяльності різної спрямованості успішно апробовані і рекомендовані для підвищення 

результативності та позитивного впливу на роботу функціональних систем 

організму людини. Про це свідчать акти впровадження.  

Особистий внесок здобувача. Мета 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 за темою 

дисертації, 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. 

Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні наукові положення 

дисертаційної роботи доведені та обговорювались на: VI Міжнародній науковій 

конференції «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології» (Київ, 

2012); VI Симпозіумі «Особливості формування та становлення психофізіологічних 

функцій людини в онтогенезі» (Черкаси, 2012); VII Міжнародній науково-практичній 

конференції «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної науки» (Москва, 

2013); V Міжнародній науково-практичній конференції «Високі технології, 

фундаментальні та прикладні дослідження у фізіології і медицині» (Санкт-



 

 

5 

Петербург, 2013); III Міжнародній науково-практичній конференції «Медицина: 

актуальні питання і тенденції розвитку» (Краснодар, 2013); V Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасна наука: тенденції розвитку» (Краснодар, 2013); II 

Міжнародній науково-практичній конференції «21 сторіччя: фундаментальна наука і 

технології» (Москва, 2013); I Міжнародному форумі «Екстремальна медицина і 

біологія» (Санкт-Петербург, 2013); VI Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасна наука: тенденції розвитку» (Краснодар, 2014);  Міжнародній 

науково-практичній конференції «Молода спортивна наука Білорусі» (Мінськ, 

2014), V Всеукраїнській науковій конференції «Індивідуальні психофізіологічні 

особливості людини та професійна діяльність» (Черкаси, 2014); VIII Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасна наука: тенденції розвитку» (Краснодар, 

2014); IV Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми якості 

фізкультурно-оздоровчої і здоров’я зберігаючої діяльності освітніх установ» 

(Єкатеринбург, 2014); VI Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

аспекти сучасної науки» (Ліпецьк, 2014). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 69 наукових праць (57 

одним автором): 53 статті (з них 25 – у фахових наукових виданнях; 28 – у інших 

наукових виданнях) та 14 тез доповідей у матеріалах вітчизняних і міжнародних 

наукових конференцій. Отримано 1 патент України на корисну модель і 1 свідоцтво 

про реєстрацію авторського права. 

Обсяг і структура дисертації. Роботу викладено на 325 сторінках та 

ілюстровано 50 рисунками і 17 таблицями. Дисертація складається зі вступу, огляду 

літератури, опису матеріалів та методів досліджень, 5 розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення результатів, висновків, списку використаних першоджерел 

із 450 найменувань (258 – кирилицею і 192 – латиницею).  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи досліджень. Основні дослідження проводили на базі 

фізкультурно-оздоровчих комплексів Миколаївського національного університету 

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

ім. П. Могили (2013–2014), військових підрозділів м. Миколаєва (2015), відділу 

оперативного головного управління ДФС, м. Київ (2015). У дослідженнях взяли 

участь 520 осіб чоловічої статі. Формування обстежуваних груп з даного 

контингенту та послідовність їх участі в дослідженнях залежали від мети та завдань, 

які ставилися на тому чи іншому етапі. Учасники всіх обстежуваних груп були 

повідомлені про мету дослідження, попереджені про добровільність їх участі. Від 

кожної людини отримано письмову згоду на проведення дослідження, згідно з 

рекомендаціями 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. Витяг з протоколу засідання комісії з питань біоетики факультету 

біології, географії і екології Херсонського державного університету № 2, від 2 

лютого 2015 р.. 
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Дослідження складалися з трьох основних етапів, які суттєво відрізнялися 

один від одного не лише метою та завданням, але й тривалістю та контингентом 

учасників. 

На першому етапі досліджень емпірично розробляли інтегральний метод 

кількісної оцінки величини навантаження в силовому фітнесі, що дозволило нам 

чітко визначати у відповідних кількісних одиницях обсяги реалізації фізичних 

навантажень, які використовують у силовому фітнесі. Визначали безпечні та 

критичні рівні силових навантажень для тренованих і нетренованих осіб. Виявляли 

оптимальні періоди тривалості адаптаційно-компенсаторних реакцій в організмі 

людини в процесі занять фітнесом. В процесі досліджень використовували досить 

різні по інтенсивності навантажень режими тренувань (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Структура моделей тренувальної діяльності в фітнесі 
Показники 

тренувального 

навантаження 

Режими силових навантажень 

Середньої  

інтенсивності 

Низької  

інтенсивності  

Високої 

інтенсивності  

Амплітуда виконання  

вправи, % 
Повна (100%) Повна (100%)  

Часткова (90% від 

максимальної) 

Темп виконання  

вправи, с 

Помірний: 

2 с – тривалість 

концентричної фази; 

3-4 с – ексцентричної 

фази руху. 

Швидкий:  

1 с – тривалість 

концентричної фази; 

2 с – ексцентричної 

фази руху. 

Дуже повільний: 

3 с – тривалість  

концентричної фази; 

6 с – ексцентричної 

фази руху. 

Кількість повторень 

в окремому сеті 
8 9 4 

Тривалість сету, с 40 36 36 

Робоча маса снаряду, 

% від 1 ПМ 
64-69 72-75 65-70 

Кількість сетів на 

одну вправу 
4 4 4 

Кількість вправ в 

одному тренуванні 
4 4 4 

Тривалість 

тренувального 

заняття, хв 

30-32 30-32 30-32 

 

В процесі довготривалих занять фітнесом, в умовах поетапного 

застосування різних режимів силового навантаження, визначили граничні межі 

тривалості виражених адаптаційних змін у обстежуваного контингенту. 

Досліджували особливості адаптаційно-компенсаторних реакцій організму 

людей різного рівня тренованості в умовах навантажень низької та високої 

інтенсивності в процесі занять силовим фітнесом. Для цього було відібрано 100 

юнаків віком від 20 до 21 року, серед яких були 40 тренованих осіб, які 

займаються силовим фітнесом протягом останніх трьох років, та 60 практично 

здорових (за критеріям ВООЗ) нетренованих молодих людей.  

На другому етапі досліджень для вирішення проблеми відбору мобілізованого 

контингенту для певних підрозділів та визначення ефективних режимів тренування, 
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використання яких сприятиме досягненню максимальних адаптаційно-

компенсаторних змін організму за найкоротший термін в умовах спеціальної 

фізичної підготовки в ЗСУ, модифікували розроблений нами інтегральний метод 

оцінки навантажень в силовому фітнесі для військовослужбовців. Досліджували 

ефективність використання даного методу для визначення не тільки рівня фізичного 

розвитку військового контингенту, але й для встановлення причини, через які 

військовослужбовці не можуть виконувати ті чи інші фізичні вправи ПФП. Для 

цього було відібрано 400 військовослужбовців віком від 22 до 35 років, які були 

мобілізовані в збройні сили України в 2015 році 

На третьому етапі визначали відповідність рівня фізичної підготовки 

бійців спеціального підрозділу вимогам, які ставляться під час виконання 

завдань в умовах підвищеної бойової готовності. Розробляли моделі 

тренувального процесу, які враховують особливості спрямованості системи 

фізичної підготовки в спеціальних підрозділах, рівень тренованості осіб та 

особливості адаптаційно-компенсаторних реакцій їх організму в умовах 

навантажень, максимально наближених до бойових. Для цього було відібрано 20 

чоловіків віком 21-25 років, які є співробітниками спеціального підрозділу 

швидкого реагування відділу оперативного управління ДФС. 

Для визначення адаптаційних змін в організмі учасників досліджень в процесі 

занять фітнесом використовували показники антропометрії (обхватні розміри тіла), 

контрольне тестування рівня розвитку силових можливостей та особливості їх 

динаміки залежно від режимів силового навантаження.  

Особливості змін показників складу тіла людини вивчали з використанням 

методу біоімпедансометрії. Даний неінвазивний, біофізичний метод ґрунтується на 

вимірі електричного опору біологічних тканин організму та комп'ютерній обробці 

отриманих результатів. Для оцінки досліджуваних показників використовували 

біоімпедансний аналізатор: діагностичний комп’ютеризований апаратно-

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

тіла) (ВЮСК. 941118.001 РЕ). 

Стан вегетативної регуляції ритму серця вивчали за допомогою статистичних 

та спектральних характеристик варіабельності серцевого ритму. Для цієї мети 

використовували кардіомонітор «Polar RS800CX». Реєстрували параметри 

вегетативної регуляції ритму серця та результати спектрального аналізу. Отримані 

результати було представлено у протоколі за допомогою статистичної комп’ютерної 

програми «Kubios HRV». Визначали статистичні параметри (HR, RR, SDNN), 

показники спектрального аналізу (VLF, LF, HF та LF/HF) [Tarvainen M.P., 2002; 

Penzel T., 2003].   

Для вирішення проблеми об’єктивної, диференційної оцінки впливу різних за 

показниками обсягу та інтенсивності режимів тренувань в умовах напруженої 

м’язової діяльності різної спрямованості на організм людини та визначення 

адекватності подібних силових навантажень її можливостям використовували 

біохімічні методи дослідження. Так, активність лактатдегідрогенази (ЛДГ) у 

сироватці крові визначали кінетичним методом на обладнанні фірми "High 

Technology Inc" (США) [Ward M.K., 1993; Tietz N.W., 1995, Henderson A.R., 2001], а 
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концентрацію тестостерону та кортизолу – методом імуноферментного аналізу 

[Tijssen P., 1985; Painter P.C., 1999].  

Оптимальні показники навантаження, які можна застосовувати в 

тренувальному процесі з силового фітнесу та під час спеціальної фізичної 

підготовки в ЗСУ, МВС, МНС для досягнення високого рівня адаптаційних змін 

організму людини, визначали за інтегральним методом кількісної оцінки величини 

навантаження (Ra – коефіцієнт навантаження, m – робоча маса штанги, Wn – обсяг 

навантаження, ITNA – індекс тренувального навантаження) [Чернозуб А.А., 2013]. 

Математичну обробку цифрових результатів досліджень проводили за 

допомогою програмного забезпечення пакетів Microsoft Excel 2010 та IBM SPSS 

Statistics 20. Якщо перевірка на нормальний розподіл з використанням критерію 

Колмогорова-Смірнова підтверджувалася, то вірогідність відмінностей оцінювали за 

допомогою параметричного 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), що 

відображає середнє значення отриманої вибірки, та інтерквартильного розмаху 

(перша квартиль, 25% персентиль, та третя квартиль, 75% персентиль). 

Результати дослідження та їх обговорення. Визначення безпечних і 

критичних рівнів фізичних навантажень для тренованих та нетренованих осіб 

в умовах силового фітнесу. Завдяки емпіричній розробці інтегрального методу 

оцінки силових навантажень вдалось уникнути досить суб’єктивних градацій (малі, 

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

спорту, теорії і практики спорту. Отримані в процесі розробки даного методу 

кількісні показники навантаження надали можливість детально контролювати 

дизайн тренувального процесу в залежності від особливостей режиму тренування та 

рівня фізичної підготовки людини (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Алгоритм визначення величини навантаження в силовому фітнесі 

залежно від умов м’язової діяльності. 
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На початку досліджень було обстежено групу з 40 тренованих юнаків віком 

від 20 до 21 років, які протягом останніх трьох років займалися силовим фітнесом і 

мали достатній рівень адаптації до тренувальних навантажень у режимі середньої 

інтенсивності та великого обсягу роботи (Ra=0,64), та 40 практично здорових (за 

критеріям ВООЗ) нетренованих молодих людей.  

У групі тренованих осіб у процесі занять визначали індивідуальні параметри 

навантажень та проводили контроль для встановлення інформативних критеріїв 

оцінки безпечності тренувань функціональним можливостям організму. Контроль 

відбувався до навантаження та відразу після тренувального заняття, що дозволило 

встановити рівень адекватності тренувальних навантажень індивідуальним 

можливостям досліджуваного контингенту.  

Отримані результати визначення особливостей змін біохімічних показників 

крові тренованих осіб в умовах загальновизнаного в силовому фітнесі режиму 

тренування (Ra=0,64) свідчать про безпечність реалізованих учасниками 

дослідження тренувальних обсягів фізичного навантаження та їх адекватність рівню 

тренованості організму даного контингенту. Показники концентрації тестостерону, 

кортизолу та активності ЛДГ у сироватці крові осіб даної групи демонстрували 

певні зміни в межах від 4,4 до 20,1%, як до, так і після навантаження, але в жодному 

разі не виходили за межі фізіологічної норми. 

В процесі досліджень були встановлені безпечні межі силових навантажень 

для тренованих осіб, але дані параметри контрольованих показників зовсім 

непридатні для нетренованого контингенту, враховуючи його низький рівень 

тренованості в умовах занять силовим фітнесом. Отримані результати щодо 

методики визначення безпечних режимів навантаження для тренованих осіб були 

використані при створенні авторської комп’ютерної програми для індивідуального 

визначення таких показників: коефіцієнта навантаження в силовому фітнесі, робочої 

маси снаряду, обсягу навантаження, індексу тренувального навантаження.  

Отримані результати контролю рівня розвитку силових можливостей 

організму нетренованих юнаків, під час виконання тренувальних вправ мали 

прогнозований характер, який відповідає сучасному досвіду тренувальної роботи в 

силовому фітнесі. За умови відносної оцінки останніх на межі «малих – великих», 

самі силові показники втрачали значення критерію та виступали як самостійні, 

малоінформативні компоненти оцінки можливостей організму. Орієнтація на них не 

підкріплена достовірними та інформативними показниками стану організму, що на 

практиці часто призводить до розвитку стану перенавантаження та прояву 

перетренованості.  

В процесі біохімічного контролю виявлено, що досліджувані показники крові 

в групі тренованих та нетренованих осіб після використання режиму навантаження 

середньої інтенсивності (Ra=0,64) демонструють зміни, але не виходять за межі 

фізіологічної норми (табл. 2). Встановлені концентрації кортизолу, тестостерону та 

активність ЛДГ у сироватці крові можна використовувати як орієнтовну норму при 

порівняльних оцінках аналогічних функціональних станів (спокою та гострого 

м’язового напруження) для фізично розвинених і здорових юнаків віком від 20 до 21 

року без попередньої тренувальної адаптації до силових навантажень. 
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Таблиця 2 

Зміни біохімічних показників крові в умовах різних режимів  

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

Режим силового 

навантаження 

Етапи контролю 

До навантаження Після навантаження 

Кортизол, 

нмоль/л 

Тестостерон, 

нмоль/л 

ЛДГ, 

од/л 

Кортизол, 

нмоль/л 

Тестостерон, 

нмоль/л 

ЛДГ, 

од/л 

Група тренованих осіб (n=40) 

Середньої 

інтенсивності 

(Ra=0,64)  

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 

(Ra=0,64) 

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 

(Ra=0,67) 

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  

(Ra=0,71) 

393,22 

±15,31 

14,79 

±0,35 

362,51 

±6,54 

294,42 

±10,11* 

17,55 

±0,28* 

382,41 

±7,23* 

*– р<0,05 порівняно з показниками до навантаження. 

 

Враховуючи, що виражені адаптаційні зміни в організмі людини за рахунок 

зростання силових можливостей та обхватних розмірів тіла мають ключове значення 

для силового фітнесу та вимагають для подальшого підвищення результативності 

корекції тренувального процесу з постійним збільшенням величини навантажень, 

наступним завданням дослідження стало визначення критичних меж максимально 

безпечного рівня робочих навантажень, які можна пропонувати групам 

нетренованого контингенту. 

Для проведення вказаних досліджень було сформовано з числа учасників 

групи нетренованого контингенту дві підгрупи («А» і «Б»), по 20 осіб у кожній. 

Підгрупа «А» застосовувала в процесі досліджень режим навантажень низької 

інтенсивності (Ra=0,67). У свою чергу, представники підгрупи «Б» використовували 

в процесі силового навантаження режим високої інтенсивності (Ra=0,71).  

Дані дослідження безпосередньо контролювали за звичайним комплексом 

тестових показників (кількісні параметри навантажень та дані біохімічного 

контролю). Останні дали змогу убезпечити учасників досліджень від 

перенавантажень та чітко встановити безпечні межі (індивідуальні та 

середньогрупові) величини тренувального навантаження для нетренованого 

контингенту. При цьому, в якості критичних, фіксували ті обсяги навантажень, при 
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яких хоча б один із числа комплексних показників (зареєстрованих відразу після 

тренувального заняття) сягав верхніх меж норми. 

Встановлено, що у юнаків підгрупи «А» у разі зміни режиму тренувань 

суттєво збільшилися обсяги навантаження на 29,5% (р<0,05). 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 умовами використання 

загальновизнаного в силовому фітнесі режиму навантажень. 

Результати біохімічного аналізу крові нетренованих юнаків обох підгруп, 

фіксовані після тренувального заняття, демонструють суттєве зниження 

концентрації кортизолу у сироватці крові (в підгрупі «А» на 42,8% (р<0,05) та в 

підгрупі «Б» на 25,2% (р<0,05)) порівняно з результатами фіксованими до 

навантаження При цьому, контрольовані показники активності ЛДГ у сироватці 

крові у юнаків підгрупи «А» підвищуються майже до верхньої межі норми після 

використання режиму навантажень низької інтенсивності (табл. 2).  

Отже, враховуючи особливості змін досліджуваних біохімічних показників 

крові в процесі використання режимів різної інтенсивності, було визначено критерії 

оцінки, які дозволили встановити безпечні (ITNA<0,71) та критичні (ITNA>0,97) 

рівні силових навантажень для людей різного рівня тренованості. 

Аналізуючи результати динаміки морфофункціональних показників, 

особливостей змін концентрації в крові досліджуваних нами гормонів та активності 

ЛДГ, було визначено оптимальні періоди тривалості адаптаційних реакцій організму 

людей різного рівня тренованості в умовах напруженої м’язової діяльності силової 

спрямованості. Так тривалість використання в процесі тренування однотипного 

режиму навантажень не повинна становити більше 3-х місяців.  

Адаптаційно-компенсаторні реакції організму людей різного рівня 

тренованості в умовах режимів силового навантаження середньої та високої 

інтенсивності. З метою встановлення характеру та закономірності реалізації 

механізмів регуляції адаптаційних перебудов в організмі контингенту з різним 

рівнем тренованості, вивчення особливостей динаміки його морфофункціональних 

параметрів у разі різних за інтенсивністю та обсягом навантажень режимів м’язової 

діяльності, було сформовано три групи загальною кількістю 60 чоловіків віком від 

20 до 21 року по 20 осіб у кожній. До контрольної та 1-ї основної груп увійшли 

практично здорові, але нетреновані люди. Друга основна група складалася з 20 

тренованих осіб, які займаються силовим фітнесом протягом останніх 3-х років.  

Для вирішення завдань стосовно визначення особливостей змін показників 

силового навантаження у тренованих та нетренованих осіб, залежно від режимів 

тренування в процесі довготривалих занять силовим фітнесом, було проведено 

серію досліджень. Так, силові навантаження середньої інтенсивності та великого 

обсягу, що цілком відповідають загальновизнаному в силовому фітнесі режиму 

тренувань, використовували юнаки контрольної групи. В свою чергу, юнаки обох 

основних груп, незалежно від рівня їх тренованості, використовували навантаження 

високої інтенсивності та малого обсягу, що характеризується як режим «високої 

інтенсивності» (табл. 3). 

Встановлено, що використання в процесі занять силовим фітнесом режиму 

тренувань високої інтенсивності сприяє тому, що показник обсягу навантаження, 
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який застосовують учасники 1-ї основної групи, майже вдвічі менший порівняно з 

результатами, фіксованими у юнаків контрольної групи в процесі застосування 

режиму середньої інтенсивності. Даний факт свідчить про те, що використання 

режиму навантажень високої інтенсивності, можливо, не лише сприятиме 

досягненню високого рівня адаптаційних змін в організмі, але дасть змогу 

мінімізувати ризик травмування та розвитку стану перетренованості в умовах 

напруженої м'язової діяльності. 

 

Таблиця 3  

Зміна показників силового навантаження в окремому тренувальному  

занятті, які використовують представники досліджуваних груп протягом  

трьох місяців занять силовим фітнесом (M±m, n=60) 

Показники 
Групи 

учасників 

Етапи контролю 

Вихідні 

дані 

Після місяців тренувань 

1-го 2-го 3-го 

Ra 

контрольна 0,64±0,01 0,64±0,01 0,64±0,01 0,64±0,01 

1 основна 0,71±0,01 0,71±0,01 0,71±0,01 0,71±0,01 

2 основна  0,71±0,01 0,71±0,01 0,71±0,01 0,71±0,01 

m, кг 

контрольна 40,48±0,46 47,70±0,51* 53,80±0,49* 57,62±0,66* 

1 основна 45,02±0,34 57,14±0,68* 66,13±0,59* 72,11±1,04* 

2 основна 71,27±0,76 82,32±0,97* 93,03±1,16* 98,74±0,74* 

Wn, кг 

контрольна 506,01±8,64 596,25±7,3* 672,50±8,31* 720,25±6,5* 

1 основна 300,13±8,23 380,93±4,8* 440,86±5,81* 480,73±6,3* 

2 основна 475,13±4,37 548,81±7,76* 620,20±8,34* 658,26±5,8* 

* р<0,05 порівняно з показниками попереднього місяця. 

 

Результати дослідження динаміки розвитку силових можливостей м’язів плеча 

юнаків обох нетренованих груп в умовах напруженої м’язової діяльності свідчать 

про прояв суттєвої залежності темпів підвищення досліджуваного показника від 

особливостей режиму навантаження. Так, в умовах використання в процесі 

тренування режиму навантажень високої інтенсивності досліджувані силові 

можливості підвищуються на 48,2% (р<0,05) за три місяці тренувань. Однак, в 

умовах використання режиму навантажень середньої інтенсивності позитивна зміна 

досліджуваного показника за аналогічний проміжок часу становить 25,9% (р<0,05). 

Одночасно виявлено, що, незважаючи на підвищення величини робочої маси 

снаряду (штанги) з кожним наступним місяцем тренувань, темпи зростання силових 

можливостей поступово уповільнюються, що свідчить про підвищення 

резистентності організму досліджуваного контингенту до заданих умов рухової 

активності (рис. 2). 

При цьому встановлено, що, незважаючи на високий рівень адаптації 

організму тренованих юнаків до силових навантажень середньої інтенсивності, 

використання в процесі тренувань режиму високої інтенсивності сприяє позитивній 
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динаміці зростання силових можливостей організму практично з тією самою 

прогресією, як і в групі нетренованих осіб, які використовували подібні тренувальні 

параметри. 

 

 
Рис. 2. Динаміка розвитку силових можливостей м’язів плеча учасників 

обстежених груп в умовах різних режимів навантаження протягом трьох місяців 

занять силовим фітнесом, n=40. 

* р<0,05 порівняно з показниками попереднього місяця; 

# р<0,05 порівняно з результатами учасників контрольної групи. 

 

Результати дослідження динаміки морфометричних показників тіла, на 

прикладі обхватних розмірів плеча, юнаків обох нетренованих груп в умовах 

напруженої м’язової діяльності свідчать про прояв суттєвої залежності темпів 

підвищення досліджуваного показника від особливостей режиму навантаження 

(рис.3).  

Отже, використання в процесі занять «нетипового» для силового фітнесу 

режиму навантажень високої інтенсивності не тільки знижує практично в 2 рази 

показник обсягу навантаження, але і сприяє більш вираженим процесам адаптації до 

м'язової діяльності (збільшення максимальної сили на 22,3% (р<0,05) та обхватних 

розмірів тіла на 2,9% (р<0,05) порівняно з результатами, фіксованими в умовах 

застосування режиму тренування середньої інтенсивності). 

Отримані результати дослідження свідчать про те, що оптимальний період 

використання одного режиму силового навантаження становить не більше трьох 

місяців. Для досягнення подальшого ефективного перебігу адаптаційних змін в 

організмі людини необхідно змінювати параметри компонентів навантаження або 

весь режим тренувальної діяльності в цілому. Було проведено низку досліджень, 
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виконаних в групі тренованих осіб, які протягом останніх трьох років систематично 

займалися силовим фітнесом.  

 

 
Рис. 3. Динаміка обхватних розмірів плеча учасників обстежених груп в 

умовах різних режимів навантаження протягом трьох місяців занять силовим 

фітнесом, n=40. 

* р<0,05 порівняно з показниками попереднього місяця; 

# р<0,05 порівняно з результатами учасників контрольної групи. 

 

Був проведений контроль показників вихідних даних у групі тренованих 

юнаків, що реєструють рівень розвитку морфометричних показників тіла (на 

прикладі обхватних розмірів плеча), який було досягнуто в процесі попередніх 

трирічних занять силовим фітнесом. Разом із цим, на основі результатів опитування 

досліджуваного контингенту було встановлено, що параметри контрольованих 

показників протягом останніх шести місяців інтенсивних тренувань перед початком 

досліджень істотно не змінювалися, що свідчить про високий рівень резистентності 

до навантажень середньої інтенсивності (рис. 4). 

Встановлено, що протягом дев'яти місяців досліджень контрольовані 

показники загалом демонструють підвищення. Так, після зміни на початку 

дослідження звичного для даного контингенту режим навантажень на досить 

протилежний з високим рівнем інтенсивності та малим обсягом роботи, 

спостерігали досить стрімке підвищення обхватних розмірів плеча протягом 

першого (+2,4 % (р<0,05) та другого (+1,7 % (р<0,05) місяців тренувань, що не 

характерно для людей цього рівня тренованості. До кінця третього місяця динаміка 

зростання досліджуваного показника сповільнювалася (+1,2%), що вказує на 

підвищення резистентності організму тренованих осіб до даних фізичних 

навантажень.  
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Рис. 4. Динаміка обхватних розмірів плеча тренованих осіб за умов зміни 

режимів силового навантаження з періодичністю в три місяці, n=20  

 

Разом із тим, чергова зміна режиму навантаження після трьох місяців 

тренувань є стресовим фактором, який позитивно впливає на адаптаційні зміни та 

підвищення рівня спортивних досягнень. Встановлено, що у даного контингенту 

підвищення обхватних розмірів на 1,9 % (p<0,05) фіксовано після чергової зміни 

режиму навантаження, але через два місяця виражених адаптаційно-компенсаторних 

реакцій організму не виявлено. Подібну хвилеподібну динаміку демонструють 

контрольовані показники і в період використання третього варіанту (навантаження 

середньої інтенсивності та великого обсягу) режиму тренувань у процесі м'язової 

діяльності. 

Отже, з підвищенням рівня тренованості організму людини 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 шляхів оптимізації 

тренувального процесу, які зможуть забезпечити більш тривале зростання 

результативності в силовому фітнесі. 

Зміна біохімічних показників крові нетренованих юнаків в умовах різних 

режимів силового навантаження. Дослідження зміни концентрації тестостерону в 

сироватці крові юнаків 1-ї основної групи протягом трьох місяців тренувань 
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свідчить про те, що підвищення даного показника відбувається у відповідь на силові 

навантаження високої інтенсивності в межах від 1,7 (р>0,05) до 23,2% (р<0,05) 

порівняно з результатами до навантаження (рис. 5). 

 

 

 
Рис. 5. Концентрація тестостерону в сироватці крові нетренованих юнаків за 

умов режиму навантаження середньої (А) та високої (Б) інтенсивності протягом 

трьох місяців занять силовим фітнесом, n=40. 

*р<0,05 порівняно з показниками до навантаження. 

 

Водночас силові навантаження середньої інтенсивності сприяють зниженню 

концентрації тестостерону в крові учасників контрольної групи порівняно з даними 

фіксованими перед тренуванням в середньому на 12,3% (р<0,05). При цьому 

значення базального рівня тестостерону в крові юнаків обох обстежених груп 

демонструє зовсім протилежну динаміку. Так, зниження концентрації базального 

рівня тестостерону в крові на 11,6% (р<0,05) протягом трьох місяців тренувань 

виявлено лише в групі юнаків, які використовували режим навантажень високої 
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інтенсивності. Даний факт свідчить про адаптацію організму до даних умов 

тренувальної діяльності та про його економізацію. При цьому встановлено, що 

гормональна відповідь на гостре силове навантаження стає більш вираженою з 

кожним наступним місяцем занять силовим фітнесом тільки в разі використання 

режиму навантажень високої інтенсивності. 

Під час занять фітнесом упродовж трьох місяців, концентрація кортизолу в 

крові, фіксована після силового навантаження різного обсягу та інтенсивності, 

демонструє досить різноспрямовану динаміку (рис. 6).  

 

 

 
Рис. 6. Концентрація кортизолу в сироватці крові нетренованих юнаків за умов 

режиму навантаження середньої (А) та високої (Б) інтенсивності протягом трьох 

місяців занять силовим фітнесом, n=40. 

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

# – р<0,05 порівняно з показниками попереднього місяця. 



 

 

18 

Встановлено, що підвищення досліджуваного показника у сироватці крові 

нетренованих юнаків у відповідь на силові навантаження високої інтенсивності 

відбувається лише після 30 днів тренувань, і стає більш вираженим з кожним 

наступним місяцем (від 6,5% до 31,5% (р<0,05). При цьому використання в процесі 

тренувань учасниками контрольної групи режиму навантажень середньої 

інтенсивності сприяє зниженню концентрації кортизолу в крові після тренувального 

заняття порівняно з результатами фіксованими до навантаження, як на початку (на 

8,5% (р<0,05), так і в кінці досліджень (на 15,7% (р<0,05). 

Таким чином, виявлений характер гормональної реакції організму 

обстеженого контингенту може бути свідченням енергетичного дефіциту, 

викликаного стомленням на фоні напруженої м’язової діяльності за рахунок 

великого обсягу роботи, та свідчить про необхідність оптимізації тренувального 

процесу. 

Вплив різних за інтенсивністю та обсягом навантажень силового фітнесу 

на показники варіабельності серцевого ритму нетренованих юнаків. Відомо, що 

метод варіабельності серцевого ритму активно використовують в процесі контролю 

та управління системою підготовки спортсменів високої кваліфікації, переважно в 

циклічних видах спорту. Водночас ефективність його використання для діагностики 

адекватності тренувальних навантажень функціональним можливостям організму 

людини в разі занять силовим фітнесом майже не досліджувалась. 

Результати досліджень, представлені в табл. 4, свідчать про посилення 

симпатичної регуляції, яка пригнічує активність автономного контуру. Високий 

рівень низькочастотного спектра коливань кардіоінтервалів (LF), фіксований у 

представників обох груп порівняно з нормою (15-30%), свідчить про напруження 

регуляторних систем організму (гіперадаптивний стан). 

Результати досліджень, фіксовані після фізичного навантаження, 

демонструють переважання наднизькочастотного спектру коливань кардіоінтервалів 

(VLF). При цьому спостерігається достовірне зменшення загальної потужності 

спектру коливань кардіоінтервалів (знижується сумарний рівень активності різних 

ланок регуляторного механізму). Збільшення показника вегетативного балансу 

(LF/HF) у відповідь на силове навантаження свідчить про посилення центральних 

механізмів нейрогуморальної регуляції ритму серця внаслідок зниження 

парасимпатичної активації автономної нервової системи особливо в умовах 

використання режиму навантажень середньої інтенсивності. 

Результати цього етапу дослідження дали змогу не тільки більш глибоко 

вивчити проблему особливостей адаптаційних реакцій організму людей різного 

рівня тренованості в умовах силового фітнесу, виявити найбільш результативні та 

безпечні режими м'язової діяльності силової спрямованості, розробити комплексний 

метод визначення оптимального рівня силових навантажень і встановити механізм 

їх контролю та управління, але й стали основою для розробки абсолютно нової та 

більш ефективної системи контролю та управління фізичною підготовкою в 

збройних силах України, МНС, МВС з урахуванням вимог тактики сучасного бою та 

рівня фізичного розвитку військовослужбовців. 
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Таблиця 4 

Показники варіабельності серцевого ритму нетренованого  

контингенту в процесі трьох місяців занять силовим фітнесом  

(медіана, верхній та нижній квартиль, n=40) 

  Етапи дослідження 

Показники 
Групи 

учасників 

На початку  Після 3 місяців тренувань 

До  

навантаження 

(стан спокою) 

Після  

фізичного 

 навантаження 

До  

навантаження 

(стан спокою) 

Після  

фізичного  

навантаження 

ЧСС, хв 

(Mean HR) 

контрольна 
82,01  

(80,39; 115,33) 
141,83* 

(131,50;148,14) 
72,79 

 (69,44; 89,53) 
116,73* 

(114,43; 121,89) 

1 основна 
85,74 

 (85,37; 105,93) 
131,16* (130,40; 

139,21) 
81,48 

 (81,30; 88,25) 
123,38*  

(114,12; 125,17) 

SDNN, мc 

контрольна 
55,22  

(32,03; 58,70) 
33,10* 

 (28,00; 41,42) 
78,40  

(59,97; 125,10) 
55,30*  

(47,00; 82,82) 

1 основна 
49,57  

(32,28; 51,53) 
38,65*  

(32,47; 40,10) 
70,10  

(51,87; 72,40) 
54,95*  

(51,25; 60,00) 

VLF, % 

контрольна 
60,20 

 47,80; 63,50 
96,60*  

93,20; 96,90 
63,70  

(60,60; 64,50) 
95,35*  

(93,40; 96,50) 

1 основна 
69,40  

49,77; 70,37 
85,85*  

84,60; 90,47 
80,90  

(49,60; 80,90) 
96,00*  

(87,80; 97,00) 

LF, %  

контрольна 
23,60  

20,40; 39,55 
3,10*  

2,80; 6,10 
19,65  

(19,60; 21,90) 
3,95*  

(2,40; 7,70) 

1 основна 
24,80  

23,70; 33,80 
11,85*  

7,47; 13,00 
15,50  

(15,30; 33,05) 
3,75*  

(2,80; 8,50) 

HF, %  

контрольна 
16,20  

13,10; 16,60 
0,30*  

0,28; 0,70 
15,85  

(12,70; 16,70) 
0,90*  

(0,70; 1,10) 

1 основна 
5,80 

5,65; 18,90 
2,35* 

1,97; 2,50 
3,60 

 (3,20; 17,82) 
0,30* 

 (0,22; 3,70) 

LF/HF, мс
2
 

контрольна 
1,45  

1,26; 2,86 
8,65*  

7,66; 8,89 
1,25  

1,17; 2,51 
5,20*  

2,10; 6,79 

1 основна 
4,23  

1,94; 4,27 
4,96*  

3,32; 5,19 
4,35  

1,87; 4,40 
10,94*  

2,27; 13,58 

*р<0,05 порівняно зі станом спокою (до навантаження). 

 

Визначення оптимально безпечних режимів фізичного навантаження для 

військовослужбовців при підготовці в умовах підвищеної бойової готовності. 

Основною метою другого етапу досліджень була, в першу чергу, модифікація 

розробленого нами і апробованого в силовому фітнесі методу оцінки величини 

навантаження для військовослужбовців з урахуванням рівня їх фізичного розвитку, 

специфіки підрозділів та особливостей процесу підготовки в умовах підвищеної 

бойової готовності. Вирішення цієї проблеми дало змогу не тільки визначити 

механізм контролю за рівнем фізичної підготовки військовослужбовців та 

встановити оптимальні значення показників обсягу та інтенсивності навантажень 

адекватних можливостям такого контингенту, і також оптимізувати процес 
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професійного відбору людей в певні підрозділи, з урахуванням необхідного рівня 

адаптації їх організму для вирішення поставлених завдань. 

У процесі проведення попереднього контрольного тестування рівня фізичної 

підготовки серед 400 мобілізованих чоловіків віком від 22 до 35 років було 

встановлено, що всього лише 15% (60 осіб) учасників зуміли продемонструвати такі 

значення досліджуваних показників, які відповідають нормам для 

військовослужбовців даних вікових груп. При цьому слід врахувати той факт, що 

контрольні вправи виконувалися без комплекту повної екіпіровки, яку 

використовують у військовому підрозділі при виконанні завдань в умовах 

підвищеної бойової готовності. 

Відсутність літературних даних щодо норм фізичної підготовки для 

військовослужбовців під час виконання контрольних вправ у повному комплекті 

бойової екіпіровки та результатів досліджень, які відображають особливості 

адаптаційно-компенсаторних реакцій у їх організмі на фізичні навантаження в 

подібних умовах напруженої м'язової діяльності, а також інформативних методів 

оцінки величини силового навантаження для цієї категорії людей сприяла 

проведенню додаткових досліджень. 

Для визначення кількісних показників оцінки навантаження та характеру 

м'язової діяльності військовослужбовців використовували інтегральний метод 

контролю рівня фізичної підготовки, розроблений нами для силового фітнесу, але 

структурно оптимізований з урахуванням особливостей режимів роботи, які 

застосовують у військових підрозділах. 

У процесі контрольного тестування рівня фізичної підготовки представників 

усіх трьох вікових груп (по 20 чоловік у кожній) під час виконання силових вправ у 

різних умовах м’язової діяльності – без урахування маси комплекту повної бойової 

екіпіровки; в повній бойовій екіпіровці – були виявлені певні тенденції зміни 

досліджуваних показників (табл. 5).  

Встановлено, що в умовах виконання вправ тільки з власною масою тіла 

обстеженого контингенту найбільш високий рівень фізичної підготовки, згідно з 

нормами ПФП, демонструють обстежені першої групи. При цьому результати, 

встановлені серед чоловіків другої і третьої досліджуваних груп, свідчать про те, що 

з віком, незважаючи на зниження показників нормативної бази, більшість 

обстежуваних (близько 65,5%) не в змозі виконати необхідну кількість повторень у 

контрольних вправах.  

У свою чергу, аналіз результатів обстежуваного контингенту свідчить про те, 

що в основному тільки військовослужбовці першої групи (вік до 25 років) здатні 

виконувати м'язову діяльність в умовах режиму високої інтенсивності і малого 

обсягу роботи (Rв=0,71), який є найбільш безпечним і одночасно ефективним. 

Систематичне застосування такого режиму в процесі спеціальної фізичної 

підготовки дає змогу досягти максимальних адаптаційних змін в організмі людини, 

незалежно від роду їх діяльності, за найбільш короткий час при низькому рівні 

загрози перевтоми (табл. 6). 

Одночасно, як показали результати контрольного тестування рівня фізичної 

підготовки, обстежувані другої і третьої груп в даних умовах рухової діяльності 

зможуть використовувати тільки режими навантаження дуже високої інтенсивності 
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(Rв>0,78), що при тривалому застосуванні може привести до розвитку 

перетренованості й прояву патологічних змін в їх організмі. При цьому показник 

індексу тренувального навантаження не перевищував критичних меж (ITNA<1) 

серед представників всіх трьох груп, що вказує на адекватність використовуваних 

фізичних навантажень в цьому режимі роботи функціональним можливостям 

організму обстеженого контингенту в умовах короткочасної роботи. 

 

Таблиця 5 

Відповідність рівня тренованості обстежених груп військовослужбовців 

вимогам, які ставляться в різних умовах спеціальної фізичної підготовки 

(M±m, n=60) 

Контрольні фізичні 

вправи 

Групи 

учасників 

Умови виконання фізичних вправ  

Виконання фізичних вправ з 

власною масою тіла 

В повній бойовій 

екіпіровці 

Норма Результат Норма Результат 

Підтягування на 

перекладині  

(кількість повторень) 

1 –до 25 років  15-10 12,65±0,71 – 2,40±0,34 

2 –до 30 років  14-10 9,15±0,43 – 1,00±0,21 

3 –до 35 років  13-9 7,10±0,28 – 0,70±0,17 

Згинання та розгинання 

рук в упорі на брусах 

(кількість повторень) 

1 –до 25 років  18-14 17,05±0,60 – 4,85±0,61 

2 –до 30 років  16-12 13,05±0,30 – 2,00±0,38 

3 –до 35 років  14-10 10,90±0,20 – 1,05±0,26 

 

Таблиця 6 

Параметри режимів силових навантажень, які використовували  

військовослужбовців різних вікових 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 навантаження 

для військових (Rв) 

1 –до 25 років  0,74±0,16 0,94±0,14 

2 –до 30 років  0,78±0,17 0,97±0,23 

3 –до 35 років  0,83±0,19 0,98±0,24 

Індекс фізичного 

навантаження (ITNA) 

1 –до 25 років  0,76±0,21 1,04±0,17 

2 –до 30 років  0,86±0,16 1,07±0,22 

3 –до 35 років  0,92±0,15 1,08±0,21 

 

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, 
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демонструють абсолютно протилежні дані порівняно з такими, які фіксовані на 

початку досліджень. Так, рівень фізичних навантажень і, відповідно, режим роботи 

неадекватні можливостям організму обстеженого контингенту (ITNA>1). 

Відповідно, тривале застосування даного режиму (Rв>0,96) в процесі підготовки 

сприятиме лише перевантаженню, стомленню та погіршенню фізичного здоров'я 

людини, а також можливому зниженню рівня фізичної підготовки, негативно 

впливатиме і на інші види підготовки військовослужбовців. 

Результати біохімічного контролю концентрації кортизолу та активності 

лактатдегідрогенази в сироватці крові військовослужбовців у стані спокою (до 

навантаження) та після виконання контрольних вправ з власною масою тіла і при 

використанні в процесі рухової активності додаткової ваги комплекту бойової 

екіпіровки (+25 кг) демонструють певну залежність зміни досліджуваних показників 

від умов рухової активності (табл. 7). 

 

Таблиця 7 

Зміна концентрації кортизолу та активності ЛДГ у сироватці 

 крові військовослужбовців різних вікових груп у процесі  

досліджень (M±m, n=60) 

Показники Групи 

Етапи контролю 

В умовах виконання фізичних 

вправ без екіпіровки 

В умовах виконання фізичних 

вправ в повній бойовій екіпіровці 

До 

навантаження 

Після 

навантаження 

До 

навантаження 

Після 

навантаження 

Концен-

трація 

кортизолу, 

нмоль/л 

1-до 25 років  339,83±18,50 377,13±10,98* 324,56±11,97 550,35±21,18* 

2-до 30 років  347,22±14,96 398,83±12,81* 354,52±16,21 651,95±23,98* 

3-до 35 років  365,03±11,74 396,56±11,45* 369,11±15,58 648,77±26,37* 

Активність 

ЛДГ, од/л 

1-до 25 років  368,31±4,89 376,65±11,09* 365,81±14,95 425,73±11,78* 

2-до 30 років  346,52±9,78 368,74±10,36* 352,76±14,21 440,23±12,92* 

3-до 35 років  352,47±11,23 374,56±11,31* 363,42±12,78 449,87±15,21* 

* р<0,05 порівняно з показниками до навантаження. 

 

Аналіз результатів, виявлених на початку досліджень, свідчить про те, що 

після виконання контрольних вправ з власною масою тіла без використання повного 

комплекту бойової екіпіровки, показник концентрації кортизолу в сироватці крові 

чоловіків усіх трьох груп демонструє підвищення на 11,2% (р<0,05), але не виходить 

за межі фізіологічної норми. Виявлено також незначну тенденцію до підвищення 

активності ЛДГ у сироватці крові обстеженого контингенту, особливо серед 

обстежених першої групи, на цьому етапі дослідження. Це вказує на адекватність 

фізичних навантажень функціональним можливостям їх організму. 
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Виявлено, що після виконання фізичних вправ у разі застосування комплекту 

повної бойової екіпіровки військовослужбовцями всіх трьох груп, що сприяло 

підвищенню їх маси тіла мінімум на 25 кг і, природно, збільшенню 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 порівняно з результатами фіксованими до навантаження. 

При цьому встановлено, що в обстежених другої і третьої груп концентрація 

кортизолу в сироватці крові практично сягнула верхньої критичної межі (табл. 7). 

Це вказує на неадекватність запропонованих навантажень в умовах виконання 

контрольних вправ у повній бойовій екіпіровці можливостям їх організму, що 

сприяло виникненню досить великого стресу в організмі військовослужбовців. 

Представлений факт свідчить про те, що тривале виконання даного фізичного 

навантаження негативно впливатиме не тільки на ефективність процесів адаптації, 

яка необхідна для виконання завдань в умовах підвищеної бойової готовності, але і 

на рівень їхнього фізичного здоров'я. 

Водночас у обстежених другої і третьої дослідних груп активність ЛДГ в 

сироватці крові практично сягнула верхньої критичної межі (табл. 7), що вказує на 

передчасний початок процесів гліколізу, викликаних режимом роботи дуже високої 

інтенсивності (Rв=0,98). Це дає нам можливість припустити різке підвищення 

енергозатрат при тривалому використанні такого характеру роботи в процесі 

фізичної підготовки військовослужбовців. 

Отже, незважаючи на досить перспективне застосування найбільш безпечного 

та ефективного режиму навантаження (Rв=0,71) для підвищення рівня фізичної 

підготовки військовослужбовців в найкоротші терміни в мирний час (з мінімальним 

набором бойової екіпіровки), проблемним залишається питання невідповідності 

досягнутого рівня адаптаційних можливостей організму даного контингенту в 

процесі базової системи підготовки тим вимогам і завданням, які ставляться в 

умовах підвищеної бойової готовності. 

На третьому етапі досліджень для визначення відповідності рівня фізичної 

підготовки бійців спеціального підрозділу вимогам, які ставляться під час 

виконання завдань в умовах підвищеної бойової готовності, нами було обстежено 20 

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

головного управління ДФС (рис. 7-8). 

Для визначення безпечних і найбільш ефективних для організму людини 

параметрів фізичного навантаження, які слід використовувати в процесі підготовки 

військовослужбовців різних підрозділів, що дозволить досягти максимальних 

адаптаційних змін в організмі, використовували розроблений для силового фітнесу 

інтегральний метод оцінки рівня навантаження, значення якого залежать від умов 

м’язової діяльності та функціональних можливостей контингенту. 

Встановлено, що лише 25% обстежених у процесі виконання контрольних 

вправ без використання комплекту повної бойової екіпіровки для даного 

спеціального підрозділу продемонстрували рівень показників, який відповідає 

загальноприйнятим нормам фізичної підготовки (рис. 7). При цьому у разі 

використання під час виконання контрольних вправ комплекту повної бойової 

екіпіровки відносна кількість результатів, рівень яких відповідає нормі, знизилася 
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до 10% (р<0,05). Даний факт вказує на те, що в умовах, наближених до бойових, 

лише 10% обстежених людей зможуть виконати поставлені завдання, які вимагають 

певної фізичної підготовки. 

 

  
Рис. 7. Результати контрольного тестування рівня фізичної підготовки 

обстежених бійців підрозділу спеціального призначення в різних умовах м’язової 

діяльності (n=20). 

 

 
Рис. 8. Результати визначення співвідношення критичного та оптимального 

рівня навантаження серед обстежених бійців підрозділу спеціального призначення 

залежно від поставлених завдань (n=20). 

 

Виявлено, що для підвищення рівня фізичної підготовки обстеженого 

контингенту варто комплексно оптимізувати весь процес підготовки. Для 

ефективного вирішення даної проблеми в найкоротші терміни, використовуючи 
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запропоновані нами методики, визначили особливості режимів фізичних 

навантажень в заданих умовах м’язової діяльності. 

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% військовослужбовців 

параметри навантаження були оптимальними і адекватними можливостям їх 

організму. У свою чергу, у разі застосування в процесі виконання контрольних 

вправ комплекту повної бойової екіпіровки оптимальні параметри навантаження 

використовували лише 40% обстежених (рис. 8). Цей факт свідчить про те, що 

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. 

Отже, визначивши первинний рівень фізичної підготовки мобілізованого 

контингенту і встановивши причини, які не дають змоги результативно виконати 

контрольні вправи ПФП, використання розроблених нами режимів тренувальних 

навантажень дозволяє не тільки прискорити розвиток фізичних якостей (швидкісної 

і статичної сили, силової витривалості), а і підвищити рівень адаптації організму до 

заданих умов рухової діяльності незалежно від індивідуальних функціональних 

можливостей за досить короткий проміжок часу (близько 3 місяців підготовки) при 

мінімальному обсязі виконаної роботі, а найголовніше – без перевантажень і втрати 

фізичного здоров'я. 

Концепція оптимізації адаптаційно-компенсаторних реакцій організму 

людини в умовах м’язової діяльності силової спрямованості. В процесі 

досліджень розроблено концепцію оптимізації адаптаційно-компенсаторних реакцій 

організму людини в умовах силового фітнесу, яка враховує вихідний рівень 

тренованості особи, величину силових навантажень залежно від умов м’язової 

діяльності, рівень безпечності та ефективності різних режимів силового 

навантаження, оптимальну тривалість адаптаційних змін в організмі та їх граничні 

межі, що є важливим робочим механізмом, який  виконує практичну реалізацію 

поглибленого контролю та управління тренувальним процесом  в силовому фітнесі 

та під час спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців ЗСУ, співробітників 

МВС, МНС (рис. 9). 

Запропонована система оптимізації адаптаційного-компенсаторних реакцій 

організму людини в умовах силового фітнесу включає в себе визначення показників 

тренувального навантаження, контроль адаптаційно-компенсаторних реакцій 

організму людини в умовах силових навантажень та визначення безпечних режимів 

навантаження для досягнення довготривалих адаптаційних змін. 

Емпіричні показники силового навантаження включають в себе такі дані: 

вихідний рівень силових можливостей організму людини; режими навантажень, 

робоча маса снаряду (штанги), обсяг навантаження та індекс тренувального 

навантаження. 

Контроль адаптаційно-компенсаторних реакцій організму людини в умовах 

силових навантажень визначає особливості змін таких показників: концентрації 

тестостерону, кортизолу та активності лактатдегідрогенази в сироватці крові 
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досліджуваних; варіабельності серцевого ритму; морфометричних параметрів тіла; 

силових можливостей організму людини. 

 

Емпіричні показники

навантаження

– вихідний рівень
силових можливостей
організму людини;
– режими навантаження;
– робоча маса снаряду;
– індекс тренувального
навантаження;
– обсяг навантаження.

Контроль адаптаційно-

компенсаторних реакцій

організму людини в умовах

 силових навантажень

      Показники:
– варіабельності 
серцевого ритму;
– біохімічні (концентрація
кортизолу, тестостерону
та активності ЛДГ в крові);
– морфометричні;
– силові можливості 
організму людини.

Визначення безпечних

режимів навантаження

в силовому фітнесі

Терміновий

механізм

зміни режиму

навантаження

Відтермінований

механізм

зміни режиму

навантаження

Довготривалі адаптаційні

зміни в організмі людини

Підвищення результативності

 
 

Рис. 9. Система оптимізації адаптаційного-компенсаторних реакцій організму 

людини в умовах силового фітнесу  

 

Контроль адаптаційно-компенсаторних реакцій організму людини в умовах 

силових навантажень визначає особливості змін таких показників: концентрації 

тестостерону, кортизолу та активності лактатдегідрогенази в сироватці крові 

досліджуваних; варіабельності серцевого ритму; морфометричних параметрів тіла; 

силових можливостей організму людини. 

Визначення безпечних режимів навантаження є одним з найбільш актуальних 

в силовому фітнесі питань пов’язаних з проблемою пошуку шляхів, які дозволяють 

встановити найбільш адекватні можливостям організму людини значення 

тренувальних навантажень та досягти довготривалих адаптаційних змін для 

максимального підвищення результативності.  

В процесі визначення безпечного режиму навантаження використовували 2 

шляхи оптимізації тренувального процесу в силовому фітнесі для досягнення 

виражених адаптаційних змін: терміновий механізм зміни режиму навантаження та 

відстрочений. В першому випадку зміна режиму відбувається, якщо показники 

оперативного контролю адаптаційно-компенсаторних реакцій організму людини 

(концентрація тестостерону, кортизолу та активність лактатдегідрогенази в 

сироватці крові досліджуваних) виходять за межі фізіологічної норми.  
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Результати наших досліджень свідчать про те, що тривалість адаптаційних 

змін в організмі як тренованих, так і нетренованих осіб в умовах використання 

одного із запропонованих режимів навантажень становить не більше трьох місяців 

тренувань. Внаслідок цього, виникає необхідність використання відстроченого 

шляху зміни режиму навантаження, що позитивно впливає на подальші адаптаційні 

зміни в організмі людини. Однак, виражені адаптаційно-компенсаторні реакції в 

організмі осіб в умовах оптимізації тренувального процесу за рахунок тільки 

варіативного застосування різних режимів навантаження протягом кожних 90 днів, 

за даними наших досліджень, можна спостерігати не більше 9 місяців інтенсивних 

занять силовим фітнесом. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі висвітлено розв’язання наукової проблеми щодо 

оптимізації адаптаційно-компенсаторних реакцій організму людини шляхом 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; 

визначено шляхи подальшого вирішення питання з 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 одержаними результатами виконання поставлених у роботі завдань 

зроблені наступні висновки: 

1. Розроблений інтегральний метод кількісної оцінки величини навантаження дає 

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 змін концентрації кортизолу, тестостерону та 

активності лактатдегідрогенази в сироватці крові, в умовах термінової адаптації до 

режимів роботи силового характеру різного рівня інтенсивності та обсягу, встановлюють 

безпечні (ITNA<0,71) та критичні (ITNA>0,95) рівні (маркери) фізичного 

навантаження для тренованих і нетренованих осіб. 

3. Оптимальний період тривалості значних адаптаційно-компенсаторних 

реакцій в організмі людей нетренованого контингенту, що фіксувалися протягом 6 

місяців тренувань в умовах силових навантажень великого обсягу та низької 

інтенсивності, становить не більше 3-х місяців. 

4. Центральні механізми нейрогуморальної регуляції ритму серця 

посилюються під час використання режиму навантажень великого обсягу роботи і 

низької інтенсивності у порівнянні з режимом високої інтенсивності і малого обсягу 

роботи. 

5.  У відповідь на силові навантаження високої інтенсивності підвищується 

концентрація кортизолу на 31,5% (р<0,05), тестостерону на 23,2% (р<0,05)) в 

сироватці крові незалежно від рівня тренованості юнаків. В умовах навантажень 

середньої інтенсивності – навпаки, відбувається зниження досліджуваних 
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показників на 15,7% (р<0,05), що свідчить про великі енерговитрати в даних умовах 

м’язової діяльності. У процесі тривалого контролю динаміки базального рівня 

тестостерону в сироватці крові в групі тренованого контингенту було встановлено, 

що, незважаючи на досить низький рівень досліджуваного показника порівняно з 

нормою, протягом 3 місяців занять силовим фітнесом, виявляються досить істотні 

адаптаційні зміни у вигляді підвищення морфометричних параметрів тіла та його 

силових можливостей. 

6. Використання під час занять фітнесом режиму навантажень високої 

інтенсивності (Rа=0,71) сприяє не тільки зниженню на 50% обсягу навантажень, але 

і більш істотним адаптаційним змінам (підвищення силових можливостей на 60,7% 

(р<0,05) та обхватних розмірів тіла на 6,6% (р<0,05) в організмі досліджуваних, ніж 

застосування навантажень великого обсягу і низької інтенсивності, які є 

стандартними для силових видів спорту. 

7. Розроблений метод визначення оптимального рівня навантаження для 

військовослужбовців з урахуванням їх фізичного розвитку, специфіки підрозділів та 

особливостей процесу підготовки в умовах підвищеної бойової готовності є досить 

інформативним. Визначено механізм контролю фізичної підготовки 

військовослужбовців та встановлені оптимальні значення показників обсягу та 

інтенсивності навантажень. Оптимізовано процес професійного відбору людей в 

певні підрозділи ЗСУ, МВС, МНС з урахуванням необхідного рівня адаптаційних 

змін в організмі для вирішення поставлених бойових завдань. 

8. Розроблено концепцію оптимізації адаптаційно-компенсаторних реакцій 

організму людини в умовах силових навантажень, яка дає можливість визначити 

шляхи досягнення максимальних адаптаційних змін для контингенту різного рівня 

тренованості та особливостей професійної діяльності за найбільш короткий термін 

часу, механізми термінової та відтермінованої корекції тренувального процесу, 

систему контролю та критерії оцінки адекватності фізичних навантажень різної 

інтенсивності функціональним можливостям з урахування особливостей змін 

біохімічних показників крові, морфометричних параметрів тіла, силових 

можливостей.  

 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях 

1. Чернозуб А.А. Довготривала динаміка рівня лактатегідрогенази (ЛДГ) в 

крові атлетів різного рівня підготовки / А.А. Чернозуб, Г.В. Коробейніков // Загальна 

патологія та патологічна фізіологія. – 2011. – Т. 6, № 1. – С. 145–150. (Особистий 
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Дисертаційну роботу присвячено дослідженню адаптаційно-компенсаторних 

реакцій організму людини в умовах силових навантажень різної спрямованості та 

розробці безпечних і водночас ефективних режимів тренувальної роботи, які дають 

змогу в найкоротші терміни досягти максимального рівня адаптаційних змін під час 

тренувального процесу з фітнесу та фізичної підготовки військовослужбовців без 

загрози розвитку патологічних станів.  

Результати виконаного дослідження розкривають один із шляхів вирішення 

актуальної наукової проблеми щодо розробки системи оптимізації адаптаційно-

компенсаторних реакцій організму людини в умовах м'язової діяльності різної 

силової спрямованості. Встановлено кількісні параметри критичних рівнів 

фізичного навантаження для тренованих і нетренованих людей, що дозволило 

створити автоматизовані програми індивідуального розрахунку навантажень в 

умовах силового фітнесу. 

Розроблено методи ефективного, функціонально узгодженого контролю за 

станом організму у разі напруженої м’язової діяльності. Для цього запропонована 

концепція оптимізації адаптаційно-компенсаторних реакцій організму людини в 

умовах м'язової діяльності різної силової спрямованості. На її основі обґрунтовано 

концептуальні засади реалізації адаптаційно-компенсаторних реакцій організму в 
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умовах навантажень різної силової спрямованості та визначено напрямки системи 

оптимізації тренувального процесу в силовому фітнесі та під час спеціальної 

фізичної підготовки військовослужбовців ЗСУ, співробітників МВС, МНС.  

Ключові слова: адаптаційно-компенсаторні реакції, безпечні режими роботи, 

силові навантаження, м’язова діяльність, фітнес, військовослужбовці. 
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Чернозуб А.А. Адаптационно-компенсаторные реакции организма 
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Диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук по 

специальности 03.00.13 – физиология человека и животных. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2015. 

Диссертационная работа посвящена исследованию адаптационно-

компенсаторных реакций организма человека в условиях силовых нагрузок 

различной направленности и разработке безопасных и в то же время эффективных 

режимов тренировочной работы, которые позволяют в кратчайшие сроки достичь 

максимального уровня адаптационных изменений во время тренировочного 

процесса по фитнесу и физической подготовки военнослужащих без угрозы 

развития патологических состояний. 

Результаты выполненного исследования в совокупности раскрывают один из 

путей решения важной научной проблемы относительно разработки системы 

оптимизации адаптационно-компенсаторных реакций организма человека в 

условиях мышечной деятельности различной направленности. Установлены 

количественные параметры критических уровней физической нагрузки для 

тренированных и нетренированных людей, что позволило создать 

автоматизированные программы индивидуального расчета нагрузок в условиях 

силового фитнеса. 

Разработаны методы эффективного, функционально согласованного контроля 

за состоянием организма в условиях напряженной мышечной деятельности. Для 

этого предложена концепция оптимизации адаптационно-компенсаторных реакций 

организма человека в условиях мышечной деятельности различной направленности. 

На ее структуре обоснованы концептуальные основы реализации адаптационно-

компенсаторных реакций организма в условиях нагрузок различной силовой 

направленности и определены направления системы оптимизации тренировочного 

процесса в силовом фитнесе и во время специальной физической подготовки 

военнослужащих ВСУ, МВД, МЧС. 

Ключевые слова: адаптационно-компенсаторные реакции, безопасные 

режимы работы, силовые нагрузки, мышечная деятельность, фитнес, 

военнослужащие. 
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Dissertation for the doctor of biological sciences degree in specialty 03.00.13 – 

human and animal physiology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv The 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2015. 

The thesis presents a new way of solving an important scientific problem 

concerning developing safe mode loads in terms of muscle power orientation. New 

approaches to power loads estimation methods are suggested taking into consideration the 

conditions of muscle activity and level of fitness contingent. A further search of 

informative parameters methods determining the degree of adequacy of training 

functionalities of those who train and untrained individuals is conducted. A new 

understanding of the peculiarities of adaptive-compensatory reactions in the human body 

during power fitness classes is provided in the thesis. 

In the studies there participated 520 males, among them are: 40 trained individuals 

engaged in power fitness over the past three years and 60 untrained young people; 400 

soldiers aged 22-35 years and 20 employees a special rapid reaction unit. 

To achieve the objectives, the following methods were applied: morpho-functional 

(anthropometry, bio-impedansometry, determining the parameters of maximum muscle 

strength), physiological (heart rate variability analysis), biochemical (enzyme and kinetic) 

integral method of quantitative estimation of the load in power fitness and informative 

method of determining the optimal load for soldiers, depending on the specific 

characteristics of units and the training process. 

During the research, we have developed an integral method of quantitative 

estimation of the load, which allowed to quickly determine the power during employment 

by power fitness training optimal parameters of operating modes depending on the 

conditions of muscle activity and level of fitness person. 

Studies of changes in biochemical parameters concentrations of cortisol, 

testosterone and lactate dehydrogenase activity in serum, in terms of urgent adaptation to 

the nature of power modes of various levels of intensity and volume, allowed to establish 

safe (ITNA<0,71) and critical (ITNA>0,95) levels (markers) exercise for the trained and 

untrained individuals during fitness activities. 

A thorough analysis of the results of the dynamics of maximal muscle strength and 

morphometric parameters in the group of untrained troops took place and was recorded 

during half-a-year training in terms of power loads and large volume of low intensity. The 

optimal duration of the period of reliable adaptive changes was determined with a fitness 

course no more than three months. 

As a result it was revealed that using the a large volume load and low intensity 

(Rа=0,64), compared with a regime of high intensity and small amount of work (Rа=0,71), 

brings to strengthening of the central mechanisms of neurohumoral regulation of heart rate 

by reducing the activation of the parasympathetic autonomic nervous system on the sinus 

node. 

It was also established that in response to the power load of high intensity and small 

amount of an increase cortisol concentrations by 31.5% (p<0,05) and testosterone by 

23.2% (p<0,05)) in the serum is not depending on the level of fitness youths studied 

parameters but not beyond the norm. In this mode power loads of low intensity and high 

volume of work acts on the contrary and reduces the studied parameters by 14.3% 

(p<0,05) and 15.7% (p<0,05), indicating that large energy consumption in the conditions 
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of muscle activity. While continuous monitoring the dynamics of the testosterone 

concentration basal level in the serum in the group of trained contingent there next 

conclusion was made. Very significant adaptive changes were fixed in the form of 

increased morphometric parameters of body and increasing the maximum muscle strength 

despite the rather low level of the studied parameters, compared to normal, during three-

month power fitness training. The nature of the change of lactate dehydrogenase activity in 

serum participants in all groups remained within the normal range regardless of the 

process used in the research mode load, indicating their adequacy functionality of the body 

of the contingent. 

Using high intensity (Rа=0,71) regime of loads in fitness trainings promotes not 

only reducing by 50% the amount of training, but also more significant adaptive changes 

(increase of M * at 60.7% (p<0,05) and increasing body size by 6.6% (p<0,05) in the 

studied contingent. It is also more productive than using high volume loads and low 

intensity, which are standard in power sports. 

Based on the integral method of quantitative estimation of the load in power fitness 

an informative method of determining the optimal load for soldiers was developed. This 

method is based on their physical development, specific features of the process units and 

training in conditions close to fighting. The solution has allowed us not only to provide a 

mechanism to control the level of physical training of military personnel, but also to set 

optimal parameters’ indicators of volume and intensity loads of adequate capabilities of 

troops. The research as well gives an opportunity to optimize the process of professional 

selection of people in certain departments, taking into account the necessary level of 

adaptation of the body to address the combat missions. 

The concept of adaptive-compensatory reactions of the human body in terms of 

power loads of various kinds and sizes, allows maximally realizing his potential, 

depending on the functional tasks. This concept makes it possible to determine not only 

the safest modes of power loads for the human body, considering its individual features, 

but also fully optimizes the process of physical training for maximum adaptive changes in 

the body for the shortest time. 

Keywords: adaptive-compensatory reactions, safe work modes, power loads, 

muscle activity, fitness, military personnel. 

 


