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ВСТУП 

Людина завжди прагне до зміцнення свого здоров'я, 

мріючи про збільшення сили, спритності і витривалості. Стан 

здоров'я людини визначається кількістю і потужністю його 

адаптаційних резервів. Разом з тим,  надмірні фізичні 

навантаження та збільшеня обсягу змагальної діяльності в 

спорті при порушенні реактивності і резистентності організму в 

умовах зростаючого впливу несприятливих факторів 

зовнішнього середовища, негативно впливають на адаптаційні 

можливості організму спортсмена. Це може призвести до 

виникнення різних предпатологічних і патологічних станів  і 

захворювань. При цьому, в умовах спортивної діяльності з 

максимальними граничними і позамежними фізичними 

навантаженнями будь-які, навіть незначні відхилення 

параметрів гомеостазу, можуть негативним чином вплинути на 

ефективність занять спортом, і привести до передчасного 

завершення кар'єри і ранньої інвалідізації спортсмена. Тому 

дуже актуальним на сьогодні є питання попередження 

вичерпання адаптаційних можливостей і порушень гомеостазу у 

людея  яеи займаються фізкультурой і спортом,  своєчасного 

відновлення та   розробка реабілітаційних заходів з урахуванням 

індивідуальної реактивності організму. 

СПОРТИВНА МЕДИЦИНА - клінічна дисципліна, що 

вивчає позитивний і негативний вплив фізичних навантажень 

різної інтенсивності (від гіпо до гиперкинезии) на організм 

здорової і хворої людини (А.Г. Дембо, 1991) 

Метою даного навчального посібника є – розширення та 

поглиблення знань зі спортивної медицини, які допоможуть 

майбутнім фахівцям в практичній роботі кваліфіковано оцінити 

стан здоров’я людини яка займається фізкультурой чи спортом, 

вплив  фізичного навантаження в тренувальному і змагальному 

процесі і ефективність фізичної реабілітації, відповідно 

науковим вимогам,  віковим та індивідуальним особливостям 

організму людини та спортсмена. 
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ТЕМА 1. 

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО СПОРТИВНУ МЕДИЦИНУ І 

ФІЗИЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ. МЕДИЧНИЙ КОНТРОЛЬ В 

ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ. 

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ЛІКАРСЬКОГО 

ОБСТЕЖЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО 

РОЗВИТКУ. 

 

Актуальність проблеми 

Спорт – це гра, розвага і основним  його завданням є 

змагання, боротьба за перемогу, досягнення максимального 

результату, рекорду. Здоров’я спортсмена слугує лише 

затратним матеріалом для цього успіху і оздоровча роль 

вирішується  випадково при благо приємному збігу обставин, 

або повністю не реалізується. Спортивна медицина – це галузь 

медичної науки, яка займається  визначенням та оцінкою 

здоров’я і фізичної підготовленості осіб, які займаються 

фізичною культурою і спортом. Вона допомагає тренеру і 

спортсмену вибрати перспективний вид спорту  та 

індивідуалізувати фізичне навантаження в тренувальному 

процесі. Спортивна  медицина контролює санітарно-гігієнічні 

умови тренувань і змагань, допомагає тренеру і спортсмену  

корегувати тренувальний процес в динаміці для попередження 

розладів здоров’я. При  ускладненні  здоров’я    в тренувальному 

процесі, під час змагань та  в подальшому житті спортсмена  

здійснює реабілітаційні заходи. Постійно вивчає і розробляє 

нові методи лікарського контролю  здоров’я і фізичної 

підготовленості спортсменів і осіб, які займаються фізичними 

тренуваннями. 

 

Навчальні цілі: 

 сформувати сучасні уявлення про спортивну медицину, види 

і методи лікарського контролю за спортсменами; 

 навчити  збирати спортивний анамнез, проводити 

соматоскопічні, соматометричні обстеження, функціональні 

проби, оцінювати їх результати та формувати лікарське 

заключення щодо допуску обстежених  до занять фізичною 

культурою та спортом. 

 

Завдання для самостійної роботи під час підготовки до 

занять: 
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 ознайомитися з матеріалами підручника, посібника , 

рекомендованою літературою; 

 вивчити  матеріали практикуму; 

 повторити анатомію і фізіологію  опорно-рухового апарату  

та систем енергозабезпечення м’язової діяльності людини. 

 

Студент повинен знати: 

 нормальну та патологічну анатомію, нормальну та 

патологічну фізіологію  опорно-рухового апарату та систем 

енергозабезпечення м’язової діяльності людини;  

 методи дослідження  та оцінки фізичного розвитку  та 

функціональних резервів людини. 

  

Студент повинен вміти: 

 збирати спортивний анамнез; 

 проводити стоматоскопічне обстеження (стан шкіри, 

видимих слизових оболонок, жирових відкладень, мускулатури, 

грудної клітки, спини, стопи); 

 проводити соматометричне обстеження (вимірювати масу 

тіла, зріст, окружність грудної клітки в статиці та динаміці);  

 провести пульсометрію і тонометрію в стані спокою і під час 

виконання фізичного навантаження; 

 давати оцінку фізичного розвитку  і функціональних резервів 

організму людини. 

 

Перелік практичних навичок, які студент повинен засвоїти: 

 збір спортивного анамнезу; 

 соматоскопічні і соматометричні дослідження показників 

фізичного розвитку спортсмена; 

 оцінку фізичного розвитку методом індексів;  

 оцінку  отриманих результатів та надання  відповідних 

рекомендацій що до корекції фізичного розвитку та  

індивідуалізації  спортивних та  оздоровчих фізичних 

навантажень. 

 

СТИСЛИЙ ЗМІСТ ТЕМИ 

Лікарський контроль в спортивній медицині - це 

комплексне медичне обстеження  для визначення здоров’я та 

фізичної підготовленості  осіб, що займаються фізичною 

культурою та спортом. В лікарському контролі 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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використовуються загально вживані і вивірені  клінічною 

медициною  суб’єктивні і об’єктивні методи: анамнестичний, 

стоматоскопічний, соматометричний, інструментальний і 

лабораторний.  

В анамнезі  звертають увагу: на  час початку занять 

спортом, умови  життя й розвитку, спадковість, перенесені 

захворювання й травми, частота, спрямованість і тривалість 

тренувань, динаміка спортивних результатів, переносимість 

навантажень, швидкість відновлення, характер відпочинку, 

використання  засобів відновлення й підвищення спортивної 

працездатності.  

При соматоскопії визначається і оцінюється: 

соматотип, наявність ознак дисплазії сполучної тканини, 

постава, розвиненість мускулатури, жировідкладень, форма 

спини, стоп, ніг (Додаток 1, 2).  

Соматометрично (антропометрично) визначається і 

оцінюється: зріст, вага, обхвати  грудної клітки, талії, кінцівок, 

товщина шкірних складок.  

Первинний лікарський контроль проводиться для 

допуску спортсмена до тренувань, вирішуються також  питання 

спортивної орієнтації, відповідність біологічного віку його 

календарному. Обов'язкові методи обстеження: вивчення 

загального та спортивного анамнезів, огляд по органах і 

системах, визначення Ps, АТ,ЕКГ, проведення  дихальних проб,  

проб з фізичними навантаженнями, При необхідності проводять 

рентгенологічні та  ультразвукові дослідження серця, судин, 

черевних органів та інше. 

Повторний лікарський контроль проводиться в процесі 

тренувань, (перед змаганнями, після перенесених захворювань і 

травм). Його завдання – визначити та оцінити кумулятивний  

вплив  тренувань на організм, динаміку тренованості, виявити 

передпатологічні і патологічні стани (ознаки перевтоми, 

фізичної перенапруги, перетренованості), внести  відповідні 

корективи в тренувальний процес. Проводиться з обов’язковим 

використанням функціональних проб. 

Під час тренувального заняття визначається і 

оцінюється адекватність тренувального фізичного навантаження 

на організм  спортсмена (оперативний контроль). Адекватне 

навантаження характеризується: відсутністю скарг, різкого 

почервоніння  або блідості  обличчя, координованими рухами, 

пульс не перевищує  рекомендованих (раціональних) величин, 
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артеріальний тиск і частота дихання фізіологічно відповідають 

величині пульсу.  

Після припинення тренувального заняття  проводиться 

лікарський контроль на протязі  відпочинку спортсмена до 

наступного заняття (поточний контроль). При цьому 

визначається і оцінюється ступінь стомлення і ступінь 

відновлення організму спортсмена  на тренувальному занятті 

(відставлений ефект тренування) для визначення подальших 

навантажень і методики тренувань спортсмена 

Фізичний розвиток – один із основних  показників 

здоров’я  і  фізичної підготовленості спортсмена. Це сукупність 

морфологічних і функціональних властивостей організму, яка 

характеризує запаси фізичних сил, витривалості і дієздатності 

організму. Залежить від спадковості, соціально – економічних 

умов життя, харчування і занять фізичною культурою. 

Визначається і оцінюється  фізичний розвиток соматоскопічним, 

соматометричним і функціональним методом (динамометрія 

робочої кисті, ЖЕЛ) 

Для кількісної оцінки соматометричних 

(антропометричних)  показників фізичного розвитку 

використовуються методи: індексів, стандартний, кореляційний, 

центильний.  Метод стандартів дозволяє визначити величину 

сігмального відхилення (±1, ±2, ±3 і більше)  показника 

дослідженого спортсмена від середньостатистичного  даного 

контингента (футболісти, марафонці, гімнасти і т. п.). Метод 

кореляції  дозволяє визначити тісноту взаємозв’язку   

показників досліджуваного спортсмена (відсутність  ≤0,3, 

середня ≥0,31 – 0,6 і висока ≥0,61). Метод центилів –  дозволяє 

визначити  центильну зону  показників дослідженого. 

Найчастіше використовується метод індексів - визначення  

рівня  пропорційності антропометричних  показників 

досліджуваного один до другого (середній, вище або нижче 

середнього). За основу  визначення соматотипу  

використовується індекс Піньє,  рівня фізичного розвитку - 

індекс маси тіла (ІМТ).  
 

Протокол  визначення і оцінки фізичного розвитку  

СПОРТИВНИЙ АНАМНЕЗ: 

У якій медичній групі займався фізичним вихованням в школі, ВНЗі 

(за результатом проведеної проби Руф’є) 

Чи займався спортом, яким видом, спортивні розряди, участь у 
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змаганнях, відомості про переносимість фізичних навантажень 

 

 

Чи займаєтеся у вільний час оздоровчим тренуванням: які фізичні 

вправи виконуєте, кількість годин на тиждень, інтенсивність 

 

 

АНАМНЕЗ ЖИТТЯ : умови життя, харчування,  шкідливі звички, 

перенесені захворювання, спадковість 

 

 

СОМАТОСКОПІЯ: соматотип за  визначеним індексом Піньє, шкіра, 

видимі слизові оболонки, жирові відкладення, мускулатура, грудна 

клітка, спина, стопи, ноги 

 

Маса 

тіла, 

кг 

 

Зріст 

стоячи

, 

см 

Окружність грудної клітки, см ЖЄЛ 

мл 

Сила 

робочої 

кисті, 

кг 

в стані 

спо-

кою 

 

після 

пов-

ного 

вди-

ху 

після 

пов-

ного 

ви-

диху 

різниця 

між 

вдихом і 

видихом 

(екскурсія) 

        

1) індекс маси тіла (ІМТ): вага(кг)/зріст, (м
 2 

) , середній показник : 

18,5 -24,9 кг/м
2
:____________________________ 

2) екскурсія грудної клітини(різниця між вдихом і видихом), 

середній показник:  7 – 9 см: _______________________ 

3)життєвий індекс ЖІ: ЖЄЛ, мл/вага, кг, середній показник: чол – 65 

- 70 мл/кг, жін – 55 – 60 мл/кг: __________________   

4) силовий індекс: сила робочої кисті (кг * 100/вага, кг) 

середній показник: чол – 70 – 75%, жін – 50 – 60% 

5) індекс Піньє (у.о.): зріст (см) – вага (кг) +  ОГК спокою (см), 

показник нормостенічної тілобудови 10 – 30 у.о., більше ніж 30у.о. – 

гіперстенічної тілобудови, менше ніж 10у.о. – астенічної  тілобудови  

 

Лікарський висновок: 

1. Стан  здоров’я________________________________________ 

2.Фізичний розвиток (рівень, гармонійність)________________ 

3. Медична група________________________________________ 

4. Допуск до занять, змагань - якого виду спорту, рівня________ 

5.Рекомендації__________________________________________ 
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ТЕСТИ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 

1. Первинний лікарський контроль спортсмена   

проводиться  для визначення: 

a) безпосередньої дії фізичних  навантажень; 

b) можливості допуску до занять фізичною культурою та 

спортом; 

c) кумулятивної дії фізичних тренувань; 

d) адекватності дозування фізичних вправ; 

e) ступеня втомленості спортсмена після тренувального 

заняття. 

2. Рельєфність м’язів  визначається методом: 

a) соматоскопії; 

b) антропометрії; 

c) динамометрії; 

d) тонометрії; 

e) соматометрії. 

3. Силовим  індексом оцінюється: 

a) пропорційність  фізичного розвитку спортсмена; 

b) відмінності   показників обстеженого від середніх 

однорідної групи; 

c) рівень здоров’я; 

d) центильний інтервал  показників  фізичного розвитку; 

e) середньоквадратичне відхилення показника 

досліджуваного  у порівнянні з середніми   

однорідної групи.               

4. У обстеженого з масою тіла 90 кг, зростом 182 см. 

Розрахуйте ІМТ і дайте оцінку визначеного показника: 

a) в межах норми; 

b) надмірна вага; 

c) недостатня маса тіла; 

d) ожиріння I ст; 

e) ожиріння II ст. 

5. В якому    лікарському контролі  обов’язково 

проводиться визначення та оцінка фізичного розвитку 

спортсмена: 

a) під час тренувального заняття; 

b) через  6 місяців після тренувального процесу; 

c) при оперативному контролі;  

d) зразу ж після тренування; 

e) через  годину після тренування. 
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6. Визначення і оцінка фізичного розвитку   при  

лікарському контролі  проводиться   з метою:  

a) оцінки безпосередньої дії фізичного навантаження; 

b) оцінки кумулятивної дії  фізичних навантажень;  

c) оцінки  типу реакції  на фізичне навантаження; 

d) визначення тонусу симпатичного відділу ВНС;  

e) визначення стійкості організму до гіпоксії. 

7. Відставлену дію фізичних навантажень  в тренуванні 

можна  визначити і оцінити :  

a) оперативним лікарським контролем;  

b) поточним  лікарським контролем;  

c) під час тренувального заняття;  

d) через  декілька місяців  після тренувальних занять;  

e) етапним лікарським контролем. 

8. Пропорційність соматометричних показників фізичного 

розвитку спортсмена визначається і оцінюється  методом:  

a) кореляційним;    

b) середньоквадратичних відхилень;   

c) тонометрії;  

d) центильним;   

e) індексів. 

9. Адекватність фізичного навантаження в тренувальному 

занятті визначається: 

a) на наступний день після тренування;   

b) під час тренування;   

c) поточним  лікарським контролем; 

d) етапним лікарським контролем;  

e) після  певного етапу тренувань.  

10. Етапний лікарський контроль проводиться для 

визначення: 

a) допуску до занять  спортивними тренуваннями;  

b) безпосередньої дії фізичного навантаження в тренуванні;  

c) ступеня стомлення після тренувального заняття; 

d) ступеня відновлення після тренувального заняття;   

e) кумулятивної дії фізичних навантажень в тренувальному 

процесі. 
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ТЕМА 2. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 

СТАНУ ОРГАНІЗМУ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОБ 

 

Актуальність проблеми 

Функціона́льний стан органі́зму — стан живої системи, 

який визначає рівень життєдіяльності організму, системну 

відповідь на фізичне навантаження, і дає змогу оцінити рівень 

адаптації організму до навколишнього середовища і до 

поставлених йому задач.  

 

Навчальні цілі: 

 сформувати сучасні уявлення про функціональний стан, 

функціональну діагностику та існуючі функціональні 

дослідження в спортивній медицині; 

 навчити  проводити дослідження з визначення 

функціонального стану основних життєзабезпечуючих систем 

організму. 

 

Завдання для самостійної роботи під час підготовки до 

занять: 

 ознайомитися з матеріалами підручника, посібника, 

рекомендованою літературою; 

 вивчити  матеріали практикуму; 

 повторити анатомію і фізіологію  опорно-рухового апарату  

та систем енергозабезпечення м’язової діяльності людини. 

 

Студент повинен знати: 

 нормальну та патологічну анатомію, нормальну та 

патологічну фізіологію  опорно-рухового апарату та систем 

енергозабезпечення м’язової діяльності людини;  

 методи дослідження  та оцінки функціонального стану  та 

функціональних резервів людини. 

  

Студент повинен вміти: 

 збирати спортивний анамнез; 

 проводити функціональну діагностику серцево-судинної, 

дихальної та центральної нервової системи; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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 давати оцінку функціонального стану  і функціональних 

резервів організму людини. 

Перелік практичних навичок, які студент повинен засвоїти: 

 збір спортивного анамнезу; 

 оцінку функціонального стану основних систем організму;  

 оцінку  отриманих результатів та надання  відповідних 

рекомендацій що до корекції функціонального стану та  

індивідуалізації  спортивних та  оздоровчих фізичних 

навантажень. 

 

СТИСЛИЙ ЗМІСТ ТЕМИ 

Функціональний стан визначається як інтегральна 

характеристика множини функціональних показників 

різноманітних органів на систем організму, для визначення 

функціонального стану яких використовується уся можлива 

діагностична апаратура доступна у клініках. 

На практиці при медичному контролі за людьми, при 

масових обстеженнях, особливо при заняттях спортом і 

фізичними навантаженнями, широке застосування отримали 

різноманітні тести і функціональні проби. 

Функціональна діагностика — комплексна система 

аналітико-методичних підходів до визначення й оцінки 

функціонального стану органів і систем організму. Це цілий 

напрям який займається проблемами визначення 

функціонального стану організму з використанням сучасних 

клінічних засобів діагностики. 

Функціональні проби  дозволяють виявити тип реакції 

організму на фізичне навантаження, приховані порушення 

функціонального стану та деякі захворювання. Всі 

функціональні проби можна  поділити за системами  організму:  

кровообігу, зовнішнього дихання, нервової, травлення. В 

спортивній медицині  найчастіше проводяться  функціональні 

проби СК: 1) з затримкою дихання (гіпоксичні) на вдиху – 

Штанге і на видиху – Генчі; 2) зі зміною положення тіла в 

просторі (ортостатична і кліностатичної); 3) з динамічним 

фізичним навантаженням (Руф’є – 30 присідів за 45 с і Мартіне-

Кушелевського – 20 присідів за 30 с).  

Гіпоксичні проби –  основані на зниженні насичення 

крові киснем, оцінюються  хронометричними і тонометричними 

показниками. Тривалість  затримки дихання  в нормі   при пробі 

Штанге – 50-55 с,  Генчі - 20-25 с. Нормальна   реакція АТ – 
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зростання  САТ на 10-20 мм.рт.ст. і ДАТ – на 10-15 мм.рт.ст. 

Гіпертонічна реакція АТ  – зростання САТ більш ніж на 20 

мм.рт.ст. і ДАТ – більш, ніж на 15 мм.рт.ст. За результатами 

ортостатичної проби визначається тонус симпатичного відділу 

ВНС.  За величиною змін пульсу відносно вихідного  стану  

тонус симпатичного відділу ВНС: а) нормальний 

(врівноважений)   – прискорення пульсу не більше 20 уд/хв.; б) 

підвищений (симпатикотонічний)- прискорення пульсу 

перевищує 20 уд/хв; в) спотворений – уповільнення пульсу у 

вертикальному положенні.  

Проба Мартіне - Кушелевського з 20 присіданнями за 

30 секунд проводиться з вимірюванням пульсу і  АТ в стані 

спокою та зразу ж після присідань до відновлення цих 

показників. За відсотковими величинами  змін пульсу і 

пульсового АТ відносно спокою  визначається тип реакції СК: 

1) нормотонічний (фізіологічний або нормальний) тип 

реагування:  пульс зростає не більше, ніж на 60-80 %; САТ 

зростає не більше, ніж на 15-30 %  ; ДАТ знижується не більше, 

ніж  на 10-15 %; пульсовий АТ зростає не більше, ніж  на 60-80 

% ; контрольовані показники відновлюються на протязі 3 хв..2) 

астенічний (патологічний або ненормальний) тип реагування:  

пульс зростає більш, ніж на 100%; САТ не суттєво змінюється; 

ДАТ не змінюється; пульсовий АТ несуттєво  змінюється; 

контрольовані показники відновлюються довше 3 хв. 3) 

гіпертонічний (патологічний або ненормальний) тип 

реагування:  пульс зростає більш, ніж на 100%;  САТ зростає 

більш, ніж на 50% ; ДАТ зростає ; пульсовий АТ зростає більш, 

ніж на 100%  (треба також враховувати величини САТ і ДАТ 

спокою!); відновлення АТ і пульсу довше 3 хв. 4) дистонічний 

(патологічний або ненормальний) тип реагування:  пульс 

зростає більш, ніж на 100% ; САТ може зростати  не більш, ніж 

на 50% ; ДАТ знижується до «нескінченного» тону; відновлення 

АТ і пульсу довше 3 хв. 5) сходинковий тип реагування: пульс, 

САТ, ДАТ, пульсовий АТ змінюються не під час навантаження, 

а на 2-3 хв. відновлення, пульс зростає більш ніж на 100% 

відносно спокою. Для діагностики функціонального стану 

серцево-судинної системи дітей у відповідності з  наказом МОЗ 

України від 20.07.09. № 518\674 (додаток 3, 4) проводиться 

проба Руф’є: після  3 – 5 хвилинного відпочинку сидячи  

визначається   пульс  (Р 1). Потім  виконується 30  присідань з 

витягнутими вперед руками протягом 45 секунд,  голосно 
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проводячи підрахунок і зразу ж визначається  пульс за перші 15 

секунд  першої хвилини відновлення (Р 2) та  за останні 15 

секунд першої хвилини відновлення (Р 3).  

 

Розраховується   індекс Руф’є за формулою: 

  

ІР=
10

200)321(4  РРРх
 

 

Рівень функціонального резерву серця, ІР 

Низький Нижче 

середнього 

Середній Вище 

середнього 

Високий 

≥15 10 - 14 7 - 9 4 - 6 ≤3 

 

Учні з високим і вище середнього рівня ІР  відносяться до 

основної групи на уроках фізичного виховання, з середнім – до 

підготовчої і  з нижче середнього і низьким – до спеціальної 

групи . 

За даними проведених досліджень  в первинному 

контролі  надається лікарське заключення  за формою 

медичного документу № 062/О, в якому  повинні   

відобразитись:1) фізичний розвиток; 2) стан здоров’я ; 3) 

функціональний стан; 4) медична  група; 5)допуск до занять , 

змагань  (якого рівня і з якого виду спорту); 6) рекомендації 

 

Протокол  визначення і оцінки функціонального стану системи 

зовнішнього дихання та системи кровообігу 

Гіпоксичні проби 

Проба Штанге….. …, середній показник -55 -0 60", 

оцінка………………… 

Проба   Генчі………., середній показник - 25 – 30, 

оцінка…………………. 

Проба зі зміною положення тіла в просторі (ортостатична) 

Пульс в горизонтальному положенні  _______уд/хв,  

в вертикальному _____уд/хв_ 

∆ Пульс_____уд/хв        

Висновок___________________________________________________

________ 

Проба Мартіне-Кушелевського  

Рs  сидячи за 10"  , тричі підряд:               уд/хв,            уд/хв,           
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уд/хв 

АТ   сидячи                    мм.рт.ст. 

Рs за 10-секундні проміжки часу 

та АТ у відновному періоді після 

присідань 

Відсоток приросту Рs 

відносно спокою  …………% 

Секунд

а 

Хвилини відновлення 

1 2 3 Відсоток зміни ПАТ  

відносно спокою  …………% 10 
   

20 
   

Зміни САТ  відносно спокою 

…….%  

30 
   

Зміни ДАТ  відносно спокою 

…..% 

40 
   

Відновлення Рs  ……..хв…….. с 

50 
   

60 
   

АТ 
   

Висновок: тип реакції СК на динамічне фізичне навантаження: 

Визначення індексу Руф’є (ІР): 

Р1________________ Р2_______________________ 

Р3_______________ 

ІР=
10

200)3Рs2Рs1Рs(4 
 =______________________________ 

Висновок___________________________________________________

______ 

 

ТЕСТИ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 

1. Нормотонічний тип реагування системи кровообігу на 

пробу Мартіне - Кушелевського характеризується: 

a) приростом пульсу на 110% і зниженням пульсового 

тиску; 

b) приростом пульсу і пульсового тиску на 70%; 

c) зростанням пульсу і пульсового тиску більше, ніж на 

100% від спокою; 

d) зростанням пульсу на 120% зі зниженням діастолічного 

тиску до без кінцевого тону;    

e) зростанням пульсу на 105% без змін пульсового тиску. 

2. При пробі Мартіне-Кушелевського приріст пульсу 

становив 115%, підвищення САТ – 70%,  відновлення 
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показників відбулося на 5 хв. Таку реакцію системи 

кровообігу слід вважати: 

a) нормотонічною; 

b) гіпертонічною; 

c) дистонічною; 

d) фізіологічною; 

e) астенічною; 

3. Проба Штанге  проводиться для визначення у 

спортсмена: 

a) рівня фізичного розвитку; 

b) гармонійності фізичного розвитку; 

c) стійкості організму до гіпоксії; 

d) рівня фізичної працездатності; 

e) соматотипу спортсмена. 

4. Тонус симпатичного відділу вегетативної нервової 

системи визначається наступною функціональною 

пробою: 

a) Мартіне-Кушелевського; 

b) ортостатичною; 

c) Штанге; 

d) з хлоридом калію; 

e) з ізометричним навантаженням на  кистьовому 

динамометрі. 

5. Фізіологічна реакція організму  на фізичне навантаження   

характеризується: 

a) 1 – відсутністю зростання пульсу відносно спокою 

b) 2 – зростанням  пульсу 

c) 3 – зниженням  систолічного тиску 

d) 4 – зростанням діастолічного тиску 

e) 5 – зниженням ударного об’єму серця 

6. На пробу Мартіне - Кушелевського пульс змінився від 60 

до 84 уд/хв, а пульсовий тиск – від 30 до 40 мм.рт.ст, з 

відновленням гемодинаміки на 1хв. 30с. Таку реакцію 

системи кровообігу слід вважати: 

a) нормотонічною; 

b) гіпотонічною; 

c) гіпертонічною; 

d) дистонічною; 

e) ступеневою; 

7. Гіпоксичні проби     проводяться  при  лікарському 

контролі   для визначення у спортсмена:  
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a) соматотипу;   

b) рівня фізичного розвитку;   

c) загальної фізичної працездатності;  

d) прихованої схильності організму до гіпертензії; 

e) тонусу симпатичного відділу ВНС. 

8. Функціональною пробою зі зміною положення тіла  з 

горизонтального в вертикальне   можна визначити і 

оцінити: 

a) тонус симпатичного відділу ВНС; 

b) тонус парасимпатичного відділу ВНС; 

c) тип реакції системи кровообігу на динамічне фізичне 

навантаження;  

d) тип  реакції системи кровообігу на ізометричне фізичне 

навантаження;  

e) стійкість організму до гіпоксії. 

9. Фізіологічна або нормотонічна реакція системи 

кровообігу на пробу Мартіне-Кушелевського 

характеризується: 

a) зростанням пульсу і пульсового АТ  на 80 % відносно 

спокою;   

b) зменшенням  систолічного АТ відносно спокою;   

c) зростанням діастолічного тиску відносно спокою;   

d) зростанням пульсу  більше , ніж на 120 % відносно 

спокою;  

e) зменшенням пульсу  відносно спокою.  

10. Дистонічний тип реакції системи кровообігу на фізичне 

навантаження характеризується змінами  наступних 

показників відносно спокою:  

a) зростанням пульсу і пульсового тиску на 110 %;   

b) зростанням пульсу на  120 %  і зниженням пульсового 

тиску;   

c) зростанням пульсу  та діастолічного тиску на 100 %;   

d) зростанням пульсу  на 102 %  і зниженням діастолічного 

тиску до 40 мм.рт.ст.;  

e) 5 - зростанням пульсу  і пульсового тиску на  125 %.  

 

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ 

1. При   обстеженні 19-річного спортсмена зі зростом 176 см і 

вагою 73 кг  після  6-місячних велотренувань приріст пульсу 

відносно спокою на ортостатичну пробу  становив 30 уд/хв 

на пробу з динамічним фізичним навантаженням (проба  
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Мартіне – Кушелевського)  приріст пульсу склав 120 %,  а 

САТ – 50 % відносно спокою. 

 визначити тип реагування ВНС на ортопробу; 

 визначити тип реакції СК на динамічне фізичне 

навантаження; 

 надати рекомендації спортсмену щодо  подальших 

тренувань. 

 

2. При первинному лікарському контролі   спортсмена 18 

років зі зростом 178 см і вагою 70 кг   на ортопробу приріст 

пульсу становив 15 уд/хв.   відносно спокою, а приріст 

пульсу і  пульсового тиску  на пробу Мартіне-

Кушелевського  становили  67 % відносно спокою. 

 оцінити  тип реагування ВНС на ортопробу; 

 оцінити  тип реакції СК на пробу з Мартіне–Кушелевського; 

 надати рекомендації  щодо тренувального процесу. 

 

3. При  зверненні   хлопчика до лікаря  за дозволом  

займатися  спортивною діяльністю встановлено: 

сколіотична постава, плоскостопість,  ріст 155 см, вага – 45 

кг , ЖЄЛ – 2300 мл, сила правої кисті 20 кг.  

 визначити гармонійність фізичного розвитку; 

 надати рекомендації  щодо перспективного  виду   

спортивної діяльності; 

 описати спеціальні вправи для  зміцнення супінаторів стопи. 
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ТЕМА 3. 

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКА ФІЗИЧНОЇ 

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ, АЕРОБНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА 

ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ. 

 

Актуальність проблеми 

Досягнення в фізичній культурі та спорті в багатьох 

аспектах залежать від загальної аеробної фізичної 

працездатності людини, тому її визначення та оцінка мають 

велике практичне значення. Фізична працездатність - 

потенційна здатність людини проявити максимум фізичного 

зусилля при статичної, динамічної і змішаної роботі. 

Визначення фізичної працездатності людини дає об’єктивну 

оцінку стану киснево-транспортної системи, готовності 

організму до занять спортом, ефективності спортивних та 

оздоровчих тренувань. Неправильно побудований тренувальний 

процес призводить до розвитку синдромів перенапруги та 

перетренованості, формує хронічні захворювання внутрішніх 

органів і обмежує спортивну працездатність. Для оптимізації 

тренувального процесу спортсмена необхідна злагоджена 

робота лікаря і тренера. 

 

Навчальні цілі: 

• навчити студентів визначати і оцінювати рівень ФП; 

• навчити надавати рекомендації щодо допуску до занять 

спортом та режиму тренувань; 

• проводити та аналізувати результати оперативного лікарсько-

педагогічного контролю; 

• оцінювати кумулятивний ефект циклу тренувань; 

• формулювати принципи оптимізації тренувального процесу; 

• виявляти ранні ознаки синдромів перенапруги, 

перенавантаження, перетренованості; 

• надавати рекомендації щодо корекції навантажень у 

тренувальному процесі спортсмена. 

 

Завдання для самостійної роботи під час підготовки до 

занять: 

• ознайомитися з матеріалами підручника, посібника; 

• вивчити матеріали практикуму; 
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• повторити анатомію, фізіологію та біохімію м’язової 

діяльності людини; 

• вирішити тестові завдання і ситуаційні задачі; 

• виконати творче завдання. 

 

Студент повинен знати: 

• нормальну та патологічну анатомію, нормальну та 

патологічну фізіологію опорно-рухового апарату і 

кадіореспіраторної системи людини; 

• методи дослідження фізичної працездатності людини; 

• види і методи лікарсько-педагогічного контролю 

тренувального процесу спортсмена, критерії адекватності, 

інтенсивності фізичного навантаження в тренувальному занятті; 

• механізми і ознаки відновлення після фізичного 

навантаження; 

• ознаки позитивного кумулятивного впливу фізичних 

тренувань на організм спортсмена; 

• медико-біологічні засоби оптимізації тренувального процесу; 

• гострі і хронічні патологічні стани в організмі спортсмена 

при нераціональних заняттях фізичними вправами; 

• поняття про допінги та їх вплив на організм людини; 

• ЕКГ ознаки гіпертрофії, дистрофії міокарда, порушень ритму 

і провідності, фізіологічної та патологічної реакцій на фізичне 

навантаження;  

• Ехо КГ ознаки гіпертрофії міокарда, пролапса, гіпокінезії 

міокарда. 

 

Студент повинен вміти: 

• визначати та оцінювати фізичну працездатність за 

величиною: а) потужності фізичного навантаження при пульсі 

170 уд/хв при велоергометричному тесті (РWС 170); б) 

максимального споживання кисню, визначеного за номограмою 

Астранд-Римінг, по результатам тесту РWС 170 (потужність 

другого навантаження і пульс при ньому); в) індексу 

Гарвардського степ-тесту; 

• аналізувати результати первинного лікарського обстеження 

спортсмена та на його базі розраховувати і рекомендувати 

величини Рsтрен. і САТ для вступної, основної і заключної 
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частин тренувального заняття; 

• будувати фізіологічну криву тренувального заняття, 

визначати і аналізувати адекватність інтенсивності фізичних 

навантажень функціональним можливостям організму 

спортсмена та надавати рекомендації щодо подальших змін у 

тренувальному процесі; 

• визначати клінічні та ЕКГ ознаки дистрофії міокарда у 

спортсменів. 

 

Перелік практичних навичок, які студент повинен засвоїти: 

• визначення і оцінка рівня ФП за велоергометричним тестом 

РWС 170; 

• визначення і оцінка рівня аеробних можливостей за 

величиною МСК за номограмою Астранд-Римінг; 

• визначення і оцінка біологічного віку; 

•  проведення і оцінка рівня ФП та тренованості за 

результатами Гарвардського степ-тесту; 

• аналізувати результати первинного лікарського обстеження 

спортсмена, розраховувати і рекомендувати величини 

тренувального пульсу і САТ для вступної, основної і заключної 

частин тренувального заняття; 

• будувати фізіологічну криву тренувального заняття, 

визначати і аналізувати адекватність інтенсивності фізичних 

навантажень функціональним можливостям організму 

спортсмена та надавати рекомендації щодо подальших змін у 

тренувальному процесі визначати клінічні та ЕКГ ознаки 

дистрофії міокарда у спортсменів;  

• визначати клінічні та ЕКГ ознаки дистрофії міокарда у 

спортсменів. 

 

СТИСЛИЙ ЗМІСТ ТЕМИ 
Фізична працездатність спортсмена визначається одним 

із наступних показників киснево-транспортної системи: 

• абсолютною і відносною величиною потужності фізичного 

навантаження (Вт, Вт/кг) на велоергометрі при пульсі 170 

уд/хв. (при виконанні двох стандартних навантажень і 

визначенні пульсу під час їх виконання з наступним 

розрахунком РWС170 за формулою, обчисленням показника 

РWС170/кг і оцінюванням показника за таблицями (додаток № 
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5). Для оцінки результатів проби РWС170 як у чоловіків, так у 

жінок можна використати метод Преварського Б.П., який дає 

змогу за таблицями (додатки № 6, 7) визначити належне МСК і 

належне РWС170 (індивідуальне субмаксимальне 

навантаження) та співставити останнє з розрахованою за 

формулою фактичною величиною. Паралельно з визначенням 

пульсу при проведенні даної проби існує нагальна потреба у 

вимірюванні величин АТ. При наявності гіпертонічної реакції 

при проведенні даної проби при розрахунку РWС170 необхідно 

користуватися лише модифікованим способом визначення її 

величини. 

• МСК (л/хв.), визначене за номограмою Астранд-Римінг 

(Додаток №8) за результатами тесту РWС170, можна оцінити за 

градаціями (Додаток № 5). 

• індексом Гарвардського степ-тесту, виконаного при 

сходженні на сходинку стандартної висоти в темпі 120 

кроків/хв. протягом 5 хвилин і визначенням пульсу за перші 30 

секунд на другій, третій і четвертій хвилинах відновлення з 

подальшим розрахунком за формулою і оцінюванням за 

таблицями (додаток № 5). До проведення даного тесту 

допускаються тільки здорові особи, що мають рівень 

працездатності не нижче середнього та нормальну 

гемодинамічну реакцію на функціональні проби. 

• Тест Купера (Додаток 9). Проба запропонована 

американським лікарем К.Купером. Ідея її полягає у визначенні 

тієї максимально можливої дистанції, що досліджуваний може 

пробігти (або пройти) протягом 12 хв. Це значення часу обране 

на підставі емпіричних даних. Тест Купера виконується на 

стадіоні або будь-якій точно обмірюваній доріжці, по якій 

можливий легкоатлетичний біг. Перед початком тестування 

досліджувані попередньо розминаються, а потім з 

індивідуального або загального старту по команді починають 

біг, намагаючись підтримувати найбільшу для себе швидкість 

(при втомі дозволяється переходити на ходьбу, чергувати 

ходьбу з бігом). Після закінчення 12 хв. дається команда до 

закінчення бігу і визначається пройдена дистанція, величина 

якої служить мірою виконаної м'язової роботи, тобто 

характеризує фізичну підготовленість людини. Чим більша 

пройдена за 12 хв. відстань або (що теж саме) кількість 

виконаної м'язової роботи, тим вища фізична підготовленість. 



28 
Результати тестування оцінюються по спеціальній таблиці, у 

якій враховується вплив таких факторів, як стать і вік. Тест 

Купера вимагає виконання дуже великого фізичного 

навантаження, що дозволяє віднести його до групи 

максимальних тестів і тому його можна використовувати лише 

для осіб, що пройшли попередню фізичну підготовку. При 

обстеженні тих, хто самостійно займається оздоровчим бігом 

(хворих на нейроциркуляторну дистонію, гіпертонічну хворобу 

1 стадії) навіть при цілком задовільних результатах визначення 

фізичної підготовленості за тестом Купера, відзначалися 

несприятливі зміни електрокардіографічних показників 

безпосередньо під час тестування. Між результатами 12-

хвилинного тесту і величинами МСК відзначається прямо 

пропорційна залежність (коефіцієнт кореляції 0,897), що 

дозволяє використовувати цей тест для непрямого визначення 

аеробної продуктивності людини. Однак така можливість може 

реалізуватися лише у випадку виконання тесту з максимальною 

напругою сил. Саме тому для одержання вірогідних результатів 

(як і при будь-якому іншому максимальному тесті) велике 

значення має такий фактор, як психологічна мотивація. К.Купер 

запропонував використовувати 12-хвилинний тест для фізичної 

оцінки працездатності осіб, що пройшли попередню (як мінімум 

1,5-місячну) підготовку по спеціальній програмі початківців, які 

займаються оздоровчим бігом - військовослужбовців, студентів, 

школярів, спортсменів. 

• Тест Наваккі (Додаток 10). Цей тест досить інформативний 

і надзвичайно простий. Для його проведення необхідний лише 

велоергометр. Ідея тесту полягає у визначенні часу, протягом 

якого досліджуваний здатний виконати навантаження 

визначеної, залежної від його ваги, витривалості. Таким чином, 

навантаження строго індивідуалізовані й виражаються у Вт/кг. 

У цьому тесті досягається визначена уніфікація потужності. 

Наприклад, для того, щоб виконати навантаження 4 Вт/кг, 

спортсмен, вага якого 100 кг, повинен педалювати з потужністю 

400 Вт (2400 кгм/хв), а спортсмен з вагою 50 кг – з потужністю 

всього 200 Вт. Процедура тестування: початкове 

навантаження, що дорівнює 1 Вт/кг за кожні 2 хв. збільшується 

на 1 Вт/кг, поки досліджуваний відмовиться виконувати 

навантаження. У момент “відмови” споживання кисню близько 

або дорівнює максимальному споживанню кисню, також 

досягає максимальних значень ЧСС. 
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Тест дає непогані результати при відборі для занять спортом у 

юнацькому віці. При динамічних спостереженнях за тим самим 

спортсменом необхідно чітко реєструвати час відмови від 

роботи на даній сходинці навантаження. Тоді збільшення або 

зменшення часу роботи можна пов'язувати зі станом 

функціональної готовності спортсмена. 

На рівень фізичної працездатності впливають такі 

фактори: 

• успадкований рівень аеробних можливостей і генетична 

схильність до спортивних досягнень; 

• вік, стать, маса тіла (особливо м’язова маса), тип конституції; 

• функціональний стан киснево-транспортної системи;  

• рівень тренованості. 

При проведенні будь-якого навантажувального тестування 

передусім обов’язково оцінюється такий показник, як 

толерантність до фізичних навантажень. 

Толерантність до фізичних навантажень – це здатність 

людини виконувати інтенсивне фізичне навантаження без ознак 

перенапруження. Поява ознак перенапруження отримала назву 

«поріг толерантності». 

Розрізняють клінічні, функціональні та 

електрокардіографічні ознаки порогу толерантності. При 

виникненні хоча б одної з ознак порогу толерантності 

навантаження необхідно негайно припинити. Крім того, не 

можна продовжувати тестування у випадках, коли виникають 

певні технічні труднощі, які не дозволяють здійснювати 

постійний контроль ЧСС, артеріального тиску або ЕКГ під час 

проби. 

Клінічні ознаки порогу толерантності: 
1. Скарги на ускладнене дихання, особливо під час видиху 

(що свідчить про можливий розвиток бронхоспазму), надмірна 

задишка або відчуття задухи. 

2. Напад стенокардії, навіть якщо відсутні зміни на ЕКГ. 

3. Виражена втома, слабкість, тенденція до зомління, 

запаморочення, потемніння в очах . 

4. Виражена гіперемія (багровий колір обличчя) або різка 

блідість, можливо, ціаноз шкірних покровів, похолодіння 

кінцівок. 

5. Надмірне потовиділення. 

6. Порушення координації рухів (розхитування, нечітке 
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виконання команд тощо). 

7. Відмова обстежуваного від подальшого виконання 

тесту. 

Функціональні ознаки порогу толерантності: 
Зміни частоти серцевих скорочень: 

1. Перевищення максимально допустимої ЧСС, яка 

визначається за формулами: 

– у спортсменів: ЧСС макс. = 220 – вік (кількість років); 

– у осіб, які не займаються спортом: ЧСС макс. = 200 – 

вік; 

– у хворих та осіб похилого віку: ЧСС макс. = 180 – вік. 

2. Раптове зменшення ЧСС при підвищенні потужності 

навантаження. 

Зміни артеріального тиску: 

1. Підвищення артеріального тиску до максимально 

допустимої межі: 

– у спортсменів вище 240/120 мм рт.ст., 

– у осіб, які не займаються спортом, хворих та осіб 

похилого віку вище 200/100 мм рт.ст. 

2. Незмінність або зниження систолічного АТ більше 25% 

від вихідного рівня при підвищенні потужності навантаження. 

3. Суттєве зниження пульсового артеріального тиску. 

Електрокардіографічні ознаки: 

1. Порушення ритму серця (поява частої (1:10), політопної 

або ранньої екстрасистолії, пароксизмальної тахікардії, 

миготливої аритмії, тріпотіння передсердь чи шлуночків та ін.) 

або провідності серця (поява атріовентрикулярних або 

вентрикулярних блокад). 

2. Зміни сегменту ST: 

– горизонтальне або серпоподібне зниження сегменту 

більш 0,1 мВ протягом 0,08 сек. і більше; 

– підйом сегмента більш 0,2 мВ у порівняні з записами у 

спокою. 

3. Зміни зубця Т: 

– виникнення загостреного і високого зубця Т із 

збільшенням його амплітуди більш ніж у 3 рази або на 0,5 мВ у 

порівнянні з вихідним у любому з відведень, особливо у 

відведенні V4; 

– зменшення вольтажу зубця Т більш 25% від вихідного. 

4. Зміни зубця R: 

– зменшення амплітуди зубця R не менш ніж на 50% від 
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його величини у стані спокою; 

– підвищення амплітуди зубця R в сполученні з депресією 

SТ. 

5. Поглиблення та розширення зубців Q або QS. 

Визначення рівня толерантності фізичного 

навантаження розраховується за формулою: 

 

 

Рівні толерантності: 0-4 у.о. – низький; 4- 6 у.о. – нижче 

за середній; 6-8 у.о. – середній; 8-10 у.о. – вище за середній; 10 

у.о. та вище – високий. 

Лікарсько-педагогічне спостереження - це сумісна 

робота лікаря та тренера зі спортсменом в процесі тренувань 

(змагань) для визначення та оцінки термінового, відставленого, 

кумулятивного ефектів тренування і корекції фізичного 

навантаження. У залежності від поставлених задач, виділяють: 

оперативний контроль (під час тренування), поточний (після 

тренування протягом 24 годин), етапний (після певного циклу 

тренувань). 

Завданням оперативного контролю є визначення 

відповідності інтенсивності тренуючих навантажень 

функціональним можливостям організму. Інтенсивність ФН в 

тренуванні визначається за характером змін Рs, АТ і ЕКГ (при 

моніторуванні). 

Орієнтовно тренувальний пульс в окремих частинах 

заняття становить: 

 

• у вступній частині: 

Рsтрен. = Рsсп. + 40% ХР, де ХР= 220 - вік спортсмена - 

Рsсп. (різниця між Рs максимально допустимим і Рsсп.); 

 

• на піках навантаження в основній частині заняття: 

Рsтрен. = Рsсп. + 80 % ХР; 

 

• прогнозовані величини САТ, що відповідають розрахованим 

значенням тренувальному пульсу, визначають за формулою: 

 

САТ тренувальний (мм рт.ст.) = Рsтрен. /2 + 80 (для 

жінок), 
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САТ тренувальний (мм рт.ст.) = Рsтрен. /2 + 82 (для 

чоловіків) 

 

При адекватних тренуючих ФН у спортсмена відсутні 

скарги, блідість, різка гіперемія обличчя, вираз страждання на 

ньому, профузна пітливість і некоординовані рухи. Величини Рs 

і АТ відповідають прогнозованим значенням, тобто 

гемодинамічна реакція нормотонічна, реєструється 

фізіологічний характер змін на ЕКГ. Опосередкованим 

показником змін периферійного опору судин на фізичне 

навантаження є зміна ДАТ, який повинен дещо зменшуватись 

або залишатись на рівні спокою. 

Перевищення при навантаженні прогнозованих величин 

САТ свідчить за гіпертонічний тип реагування СК на фізичне 

навантаження, перевищення Рsтрен., невідповідно мале 

зростання САТ або відсутність його змін - за астенічний тип. 

Зростання САТ при фізичному навантаженні свідчить за 

гіпертонічний тип, а його зниження більш ніж на 50 % відносно 

спокою - за дистонічний тип реагування СК. 

Поява будь-якого патологічного типу гемодинамічної 

реакції та патологічний характер змін на ЕКГ у відповідь на 

фізичне навантаження, свідчить про те, що воно неадекватне 

(перевищує функціональні можливості організму) і може бути 

предиктором синдрому перенапруги СК. 

Відсутність достатніх прогнозованих змін Рs та АТ 

відносно спокою свідчить про те, що інтенсивність навантажень 

в тренуванні є недостатньою для досягнення тренувального 

ефекту. 

Завданням поточного контролю є визначення та оцінка 

ступеня втоми і відновлення організму спортсмена після 

тренування для вирішення питання щодо подальших тренуючих 

навантажень. 

Втома після спортивного навантаження за суб’єктивними 

та об’єктивними ознаками може бути: а) фізіологічною і 

характеризується добрим самопочуттям, відчуттям м’язової 

радості, зниженням Рs до 120 уд/хв протягом 3-х хвилин після 

навантаження; б) граничною - з психічною пригніченістю, 

неприємними відчуттями, Рs через 3 хвилини після 

навантаження більший за 120 уд/хв; в) патологічною з 

відчуттям втоми, запамороченням, болями за грудиною, Рs 
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більший за 140 уд/хв через 3-хвилини після навантаження, що 

може свідчити про наявність синдрому перенапруги. 

Відпочинок після тренувального заняття сприяє 

видаленню продуктів робочого метаболізму, відновлює 

енергетичні запаси, пластичні речовини і ферменти, забезпечує 

підвищення функціональних можливостей організму. 

Завданням етапного контролю є визначення і оцінка 

кумулятивного ефекту певного циклу фізичних тренувань для 

вирішення питання доцільності подальших навантажень або 

допуску до змагань відповідного рівня. 

При нераціональних заняттях фізичними вправами 

можуть виникати гострі (гравітаційний шок, ортостатичний 

шок, непритомність, гіпоглікемічний стан, печінковий больовий 

синдром, раптова смерть) і хронічні патологічні зміни в 

організмі спортсмена (міокардіодистрофія, гіпертрофічна 

кардіоміопатія, артеріальна гіпертензія, порушення ритму та ін). 

 

ПРОТОКОЛ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ ФІЗИЧНОЇ 

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

1. Визначення ФП за індексом Гарвардського степ-тесту: 
Виконав студент_____________________________________ 

 

Рs за перші 30 секунд 2 -Ї (Рs1),3-ї (Рs2), 4-ї (Рs3) хвилини 

відновлення після сходження: 

Т (час виконання проби) = __________________ с,  

Рs1_____уд/хв, Рs2______уд/хв, Рs3_____уд/хв, 

  

ІГСТ = 
Т×𝟏𝟎𝟎

𝟐х (Р𝟖𝟏+Р𝟖𝟐+Р𝟖𝟑)
, у.о. 

Висновок (Додаток №3):____________ 

 

2. Визначення ФП за величиною потужності фізичного 

навантаження при пульсі 170 (РWС 170): 
Виконав студент______________ 

1-е навантаження W1_____Вт, Рs1___уд/хв, АТ1_______мм рт.ст. 

2-е навантаження W2______Вт, Рs2______уд/хв., АТ2_______мм рт.ст. 

 

PWС 170 = 
𝐖𝟏+(𝐖𝟐 − 𝐖𝟏 ) х (𝟏𝟕𝟎 − Р𝐬𝟏) 

(Р𝐬𝟐 − Р𝐬𝟏 ) 
, Вт 

 

Висновок  (Додаток №3): _____________ 
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З.Визначення МСК за номограмою Астранд-Римінг 

(Додаток № 6): 
 

МСК фактичне___________л/хв,  

Загальний висновок (Додаток №3) ______________ 

 

4.Визначення біологічного віку (додаток № 3) ___________ 

 

5. Визначення толерантності до фізичних навантажень за 

тестом PWC170: 

Час виконання 

навантаження 

Потужність 

Вт       % ДМСК 

ЧСС САТ/ ДАТ 

0 покой   

5’     

10’     

ВІДНОВЛЕННЯ 1’   

3’   

5’   

 

Причини припинення проби –  

Тест: позитивний, негативний, сумнівний, неповний 

Толерантність до фізичного навантаження -  

Тип реакції на фізичне навантаження -  

 

ТЕСТИ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 

1. Терміновий ефект фізичного тренування спортсмена 

визначається: 
a) первинним лікарським контролем; 

b) протягом 2 годин після тренування; 

c) через три місяці після тренувань; 

d) оперативним контролем; 

e) поточним контролем. 

2. Щільність тренувального заняття спортсмена 

визначається за величиною: 
a) відсоткового відношення ввідної частини заняття до 

основної; 

b) відсоткового відношення активного часу заняття до всього 

об’єму заняття; 

c) відношення основної частини заняття до заключної частини 

d) пульсової вартості пікового навантаження; 
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e) тривалості основної частини заняття. 

3. Позитивний кумулятивний ефект систематичних 

фізичних тренувань з боку системи крові характеризується: 
a) зростанням вмісту гемоглобіну і еритроцитів; 

b) зменшенням об’єму циркулюючої плазми; 

c) зменшенням кількості лейкоцитів крові; 

d) зниженням кисневої ємкості крові; 

e) зменшенням резервної лужності крові. 

4. При адекватному фізичному навантаженні реакція 

системи кровообігу на нього має бути: 
a) дистонічною; 

b) астенічною; 

c) гіпотонічною; 

d) нормотонічною; 

e) гіпертонічною. 

5. При оперативному лікарському контролі, як правило: 
a) визначається фізична працездатність спортсмена; 

b) проводиться визначення і оцінка фізичного розвитку 

спортсмена; 

c) визначається склад тіла спортсмена; 

d) визначається тип реагування системи кровообігу на ФН; 

e) оцінюється м’язова сила спортсмена. 

6. Тести з ФН для визначення загальної фізичної 

працездатності за інтенсивністю поділяються на: 
a) безперервні; 

b) поступово зростаючої потужності; 

c) сходинково-зростаючої потужності; 

d) субмаксимальні; 

e) локальні. 

7. Для визначення величини МСК за номограмою Астранда 

спортсмену необхідно провести пробу: 
a) Руф’є; 

b) Мартіне-Кушелевського; 

c) Гарвардський степ-тест; 

d) РWС-170; 

e) сходження на 4-й поверх стандартної будівлі. 

8. Інтенсивність тренувального ФН спортсмена 

опосередковано можна оцінити за результатом проведення: 
a) тонометрії; 

b) спірографії; 

c) динамометрії; 
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d) пульсометрії; 

e) тонусометрії. 

9. Дослідження фізичної працездатності спортсмена 

необхідно проводити: 
a) зразу ж після їжі; 

b) через 6 годин після їжі; 

c) після спортивного тренування; 

d) через 2 години після легкого сніданку з міцною кавою; 

e) через 2 години після легкого сніданку без міцної кави та чаю. 

10. Пікове навантаження в спортивному тренуванні 

доцільно виконувати: 
a) у ввідній частині заняття; 

b) на початку його основної частини; 

c) в середині основної частини; 

d) в кінці основної частини; 

e) в заключній частині заняття. 

 

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА 

Заповнити протокол лікарсько-педагогічного спостереження 

згідно результатів гемодинамічного контролю тренувального 

заняття спортсмена чоловічої статі 20 років тривалістю 45 хв та 

надати відповідні рекомендації спортсмену і тренеру щодо 

корекції тренувального процесу 
 

Показники, час 

їх визначення 

Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

До заняття 

ЧСС за 10 сек 

АТ, мм рт.ст 

 

11 

110/

70 

 

13 

100/

60 

 

11 

110/

60 

 

12 

120/

65 

 

12 

125/

70 

 

10 

115/

70 

 

10 

115/

70 

 

13 

110/

70 

В кінці ввідної 

частини 

ЧСС за 10 сек 

АТ, мм рт.ст 

Час 

визначення, хв. 

 

 

18 

110/

65 

6 

 

 

15 

100/

60 

5 

 

 

21 

115/

65 

10 

 

 

28 

140/

75 

15 

 

 

32 

120/

80 

10 

 

 

20 

130/

80 

12 

 

 

17 

135/

70 

5 

 

 

20 

140/

50 

7 

Після самого 

інтенсивного 

навантаження 

ЧСС за 10 сек 

АТ, мм рт.ст 

Час 

визначення, 

хв.. 

 

 

25 

140/

60 

38 

 

 

20 

120/

60 

39 

 

 

30 

105/

70 

30 

 

 

35 

165/

80 

28 

 

 

31 

115/

80 

35 

 

 

38 

170/

50 

25 

 

 

22 

145/

75 

33 

 

 

36 

170/

10 

29 
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В кінці заняття 

ЧСС за 10 сек 

АТ, мм рт.ст 

Час 

визначення, 

хв.. 

 

14 

110/

70 

45 

 

15 

115/

65 

45 

 

19 

105/

70 

45 

 

30 

160/

70 

45 

 

24 

115/

80 

45 

 

20 

135/

60 

45 

 

19 

125/

75 

45 

 

17 

160/

30 

45 

Тривалість 

заключної 

частини, хв.. 

5 5 2 3 3 4 6 7 

Активний час, 

хв.. 
34 20 39 38 40 42 36 32 

 

ПРОТОКОЛ ЛІКАРСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

Варіант№_________________ 

Показники гемодинаміки (Рз, АТ) в стані спокою, в кінці 

ввідної, в основній (на піковому навантаженні) та заключній 

частинах заняття 

Ps/  за 

10 с 

АТ, мм рт. 

ст 

         

29 200          

27 180          

24 160          

21 140          

18 120          

15 100          

12 80          

9 60          

6 40          

 20          

t тр. заняття 5 10 15 20 25 30 35 40 45  

 

1. Побудувати фізіологічну криву тренувального заняття. 

2. Визначити моторну щільність заняття__________________ 

3. Розрахувати тривалість ввідної та заключної частин 
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заняття   
(%)______________   Оцінка_______________________________ 

4. Вказати в якій частині тренування найінтенсивніше 

навантаження. Які дані про це свідчать?__________________ 

___________________________________________________ 

5. Чи правильно розподілене фізичне навантаження у 

занятті за інтенсивністю?________Чому?_________________ 

6. Розрахувати тренувальний Рs, який активізує: 

40% ХР (для ввідної частини)_____________________________ 

80% ХР (для основної частини)___________________________ 

7. Розрахувати належні рівні САТ, що відповідають 

озрахованому Рsтрен. 

для ввідної частини_____________________________________ 

для основної частини____________________________________ 

8. Інтенсивність тренувального навантаження за Рs, САТ, 

ДАТ 

a) відповідає функціональним можливостям 

b) перевищує їх 

c) недостатня 

9. Який вид ЛПС був використаний?_____________________ 

10. Ефект тренування: 

a) терміновий,  

b) відставлений,  

c) кумулятивний. 

11. Ваші рекомендації тренеру щодо навантаження в різних 

частинах заняття: 

Ввідній________________________________________________ 

Основній______________________________________________ 

12. Який кумулятивний ефект від занять спортом можна 

очікувати, якщо тренувальне заняття проводити таким 

чином, як проведено в завданні: 

a) позитивний,  

b) негативний,  

c) відсутній ефект тренування 
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ТЕМА 4 

ПЕРЕДПАТОЛОГІЧНІ І ПАТОЛОГІЧНІ СТАНИ, 

ЗАХВОРЮВАННЯ ТА УШКОДЖЕННЯ, ЯКІ 

ВИНИКАЮТЬ ПРИ НЕРАЦІОНАЛЬНИХ ЗАНЯТТЯХ 

ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ. ПРОБЛЕМИ 

ДОПІНГУ В СПОРТІ. 

 

Актуальність проблеми 

Добре відомий позитивний вплив фізичних вправ на 

здоров'я людей, так само, як і небезпека тривалої фізичної 

бездіяльності. Проте фізична активність тільки тоді корисна, 

коли вона не надмірна і відповідає індивідуальним можливостям 

людини. Нераціональне дозування фізичних навантажень під 

час занять спортом, фізичною культурою або в процесі фізичної 

реабілітації може стати причиною виникнення 

передпатологічних змін та розвитку серйозних патологічних 

станів, які іноді навіть не сумісні з життям. Саме тому, одним з 

найактуальніших завдань спортивної медицини є вивчення 

різноманітних відхилень у стані здоров'я, які виникають при 

неадекватних, перш за все, надмірних фізичних навантаженнях, 

або через допуск до занять фізичними вправами, особливо 

спортом, осіб, з різними, найчастіше прихованими, 

відхиленнями в стані здоров'я.  

Безперечно, що глибоке знання причин виникнення, 

механізмів розвитку, принципів надання невідкладної допомоги 

і вчасного лікування передпатологічних станів, захворювань чи 

ушкоджень, що розвиваються при неадекватних фізичних 

навантаженнях, зможе забезпечити їх профілактику і подальше 

уникнення в процесі занять фізичними вправами. 

 

Навчальні цілі: 

 ознайомитися з передпатологічними станами, 

захворюваннями та ушкодженнями, які виникають при 

нераціональних заняттях фізичними вправами, оволодіти 

методами їх своєчасної діагностики та надання першої медичної 

допомоги, засвоїти основні принципи їх лікування і 

профілактики. 

 

Завдання для самостійної роботи під час підготовки до 

занять: 
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 ознайомитися з матеріалами підручника, посібника, 

рекомендованою літературою; 

 вивчити  матеріали практикуму; 

 

Студент повинен знати: 

 зміни основних фізіологічних систем організму під впливом 

фізичних навантажень різної інтенсивності; 

 причини виникнення, патофізіологічні механізми та способи 

запобігання передпатологічних та патологічних станів, а також 

раптової смерті при нераціональних заняттях фізичною 

культурою і спортом. 

  

Студент повинен вміти: 

 виявляти зовнішні ознаки різних ступенів стомлення при 

виконанні фізичних вправ; 

 проводити діагностику гострого та хронічного фізичного 

перенапруження, а також інших захворювань і ушкоджень, що 

виникають внаслідок неадекватних фізичних навантажень; 

 володіти методами невідкладної допомоги і лікування 

гострого та хронічного фізичного перенапруження. 

 

Перелік практичних навичок, які студент повинен засвоїти: 

 самостійно проводити діагностику зовнішніх ознак різних 

ступенів стомлення при виконанні фізичних вправ; 

 самостійно діагностувати ранні ознаки гострого та 

хронічного фізичного перенапруження, а також інших 

захворювань та ушкоджень, які виникають при неадекватних 

фізичних, особливо надмірних, навантаженнях;  

 володіти методами надання невідкладної допомоги при 

гострих патологічних станах, які виникають при надмірних 

фізичних навантаженнях. 

 

СТИСЛИЙ ЗМІСТ ТЕМИ 

Причини передпатологічних та патологічних станів, 

що виникають в процесі занять фізичними вправами 

поділяють на дві великі групи:  

1.  Не пов’язані безпосередньо із заняттями фізичними 

вправами:  
1) негативні впливи зовнішнього середовища 

(переохолодження, перегрівання, висока вологість та ін.); 
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2) наявність вогнищ хронічної інфекції (хронічного 

тонзиліту, гаймориту, холециститу, каріозних зубів та ін.), які 

послаблюють захисні сили організму і погіршують адаптацію 

організму до фізичних навантажень;  

3) допуск до занять фізичними вправами осіб з 

наявністю граничних станів або прихованої патології внаслідок 

недостатньо точної їх діагностики чи недооцінки лікарем 

виявлених порушень, особливо таких як передгіпертонічні 

стани, синдроми з’єднувально-тканинної дисплазії (в т.ч. 

аневризми серця і крупних судин; вади серця, додаткові хорди 

лівого шлуночка) та ін. 

2.  Пов’язані із заняттями фізичними вправами:  
1) неправильна організація та методика тренувань, 

насамперед, застосування надмірних фізичних навантажень; 

2) недостатнє відновлення після тренувань чи змагань; 

3) початок тренувань без попереднього лікарського 

обстеження; допуск до тренувань у хворобливому стані або 

нехтування рекомендаціями лікаря;  

4) не дотримання термінів відновлення тренувань і 

змагань після перенесених захворювань, особливо таких, як 

грип, ангіна та ін.; наслідки закритих травм (навіть незначних) 

голови, грудної клітини, живота; 

5) неправильна поведінка осіб, що займаються 

фізичною культурою та спортом (порушення режиму тренувань 

і відпочинку, неякісне харчування, шкідливі звички 

(зловживання алкоголем, паління та ін.), дисимуляція 

(прихованість) скарг при захворюваннях, поєднання 

інтенсивних тренувань з напруженою фізичною чи розумовою 

діяльністю або навчанням, іспитами тощо; 

6) несприятливі санітарно-гігієнічні умови місць 

тренувань чи змагань; 

7) погане матеріально-технічне забезпечення 

навчально-тренувального процесу. 

До передпатологічних станів, що виникають в процесі 

занять фізичними вправами відносяться перевтома і 

перенапруження провідних систем організму. 

Перевтома – стан, що виникає при накопиченні явищ 

втоми, коли організм людини протягом певного часу повністю 

не відновлюється від одного тренувального заняття або 

змагання до іншого. Перевтома характеризується більш 

тривалішим, ніж звичайно, збереженням після фізичних 
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навантажень відчуттям втоми, супроводжується погіршенням 

самопочуття, сну, нестійким настроєм, небажанням тренуватися. 

Фізична працездатність може в цілому залишатися без істотних 

змін або трохи знижуватися. Проте стає помітним ускладнення 

при утворенні нових рухових навиків, виконанні складних 

тактичних задач, з'являються технічні погрішності, можуть 

знижуватись спортивні результати, подовжується 

відновлювальний період після дозованих фізичних навантажень. 

Перенапруження – порушення функції органів і систем 

організму внаслідок дії неадекватних, насамперед, надмірних 

навантажень. Будь-яке фізичне перенапруження правильно 

вважати не самостійною патологією, а лише етіологічними 

факторами, які призводять до розвитку патологічних станів. 

Фізичне перенапруження має три клінічні форми: 

- гостре фізичне перенапруження; 

- хронічне фізичне перенапруження; 

- хронічно виникаючі гострі прояви фізичного 

перенапруження. 

Гостре фізичне перенапруження – це гострий 

патологічний стан, що розвивається  під час або відразу після 

одноразового фізичного навантаження, яке значно перевищило 

функціональні  можливості людини в момент його виконання.   

Гостре фізичне перенапруження виявляється різко 

вираженими вегетативними розладами – появою холодного 

поту, нудоти, блідості шкірного покрову. Задуха, тахікардія, 

загальна слабкість і запаморочення не дозволяють 

продовжувати виконання фізичного навантаження. Відзначають 

велике число ознак, які свідчать про ураження ЦНС, серцево-

судинної системи, органів дихання, нирок і системи крові.  

-  Гостре перенапруження ЦНС може проявлятися у 

вигляді: спазму судин головного мозку з розвитком парезів, 

паралічів; гіпнотичного сну; ретроградної амнезії; стану 

патологічного афекту; рефлекторного, больового або 

травматичного шоку.  

- Гостра судинна недостатність виявляється 

непритомністю, колапсом і шоком (гравітаційним, 

ортостатичним, вазавагальним та ін.).  

- Гостре ураження серця як наслідок гострого фізичного 

перенапруження, виявляється гострою серцевою недостатністю 

(лівошлуночковою,  правошлуновочкою, змішаною); інфарктом 

міокарда, крововиливом в серцевий  м'яз, розривом міокарда.  
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- Гостра поразка органів дихання виявляється розвитком 

емфіземи легенів, гострого спонтанного пневмотораксу, гострої 

дихальної недостатності.  

-  При гострому ураженні нирок розвивається дистрофія 

ниркового епітелію з крововиливом у ниркову паренхіму і 

розвитком інфаркту нирки. Крім того, можуть виникати: 

гемоглобінурія (внаслідок внутрішньосудинного гемолізу та 

гемоглобінемії) та міоглобінурія з розвитком міоглобінурійного 

нефрозу і ниркової недостатності (при травматичному міозиті). 

Гостра поразка системи крові при фізичних 

навантаженнях призводить до появи в периферійній крові 

значного лейкоцитозу (міогенного), патологічної зміни 

лейкоцитарної формули, зниження функціональної активності 

гранулоцитів, гіпоглікемії, ДВС-синдрому. 

Профілактика ураження органів і систем організму через 

гостре фізичне перенапруження ґрунтується на виключенні всіх 

причин, які призводять до того, що тренувальне і змагальне 

навантаження стає для спортсмена надмірним. Тому необхідно 

суворо слідкувати за тим, щоб до змагань допускалися тільки 

добре підготовлені спортсмени та тільки у відповідній віковій, 

кваліфікаційній, а в єдиноборствах – ваговій групі. Тренування і 

змагання у хворобливому стані повинні заборонятися. Слід 

своєчасно ліквідувати запальні процеси хронічної інфекції і 

суворо слідкувати за тим, щоб спортсмени дотримувалися 

тренувального режиму, режиму праці, відпочинку, харчування і 

лікування. 

В усіх випадках гострих фізичних перенапружень 

спортсмена треба обов’язково госпіталізувати і провести 

ретельний клінічний аналіз для виявлення причин 

захворювання. 

Хронічне фізичне перенапруження –  патологічні зміни 

в органах і системах, які розвиваються внаслідок дії тривалих 

фізичних та/або психоемоційних перенавантажень. 

Хронічне фізичне перенапруження у спортсменів можна 

спостерігати під час форсованого тренування та тренування з 

підвищеними навантаженнями, які не відповідають 

функціональним можливостям організму. У виникненні 

хронічного фізичного перенапруження суттєве значення можуть 

мати порушення режиму життя, роботи, відпочинку, 

харчування, фізичні та психічні травми, інтоксикація із запалень 

хронічної інфекції, тренування на тлі будь-якого захворювання 
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або невдовзі після перенесеного грипу, ангіни, гострого 

респіраторного захворювання. Усі ці чинники знижують 

здатність організму переносити фізичні навантаження, у зв`язку 

з чим звичайні тренувальні та змагальні навантаження, можуть 

стати для спортсмена надмірними. Хронічне фізичне 

перенапруження у спортсменів частіше розвивається в основний 

період тренувального процесу і, особливо, коли спортсмен, який 

перебуває в “спортивній формі”, прагне поліпшити свої 

досягнення шляхом нераціонального збільшення тренувальних 

навантажень. Хронічне фізичне перенапруження може привести 

до ураження ЦНС, серця, печінки, нирок і системи крові. Воно 

може бути також причиною виникнення порушення ритму 

серця, підвищення або зниження артеріального тиску. 

Основними клінічними формами хронічного фізичного 

перенапруження є: хронічне перенапруження ЦНС; серцево-

судинної системи; системи травлення; системи сечовиділення; 

системи неспецифічного захисту та імунітету; опорно-рухового 

апарату. 

Хронічне перенапруження ЦНС («хронічна втома» або 

«перетренованість») – це патологічний стан, який 

характеризується дезадаптацією, порушенням досягнутого в 

процесі тренування рівня функціональної готовності, зміною 

регуляції діяльності систем організму, оптимального 

співвідношення між корою головного мозку і нижче лежачими 

відділами нервової системи, руховим апаратом і внутрішніми 

органами. Останнім часом перенапруження ЦНС поділяють на 2 

типи (Г. А. Макарова, 2002):  

І тип – «перетренованість» розвивається внаслідок 

постійної фізичної та психоемоційної перевтоми. Може 

проявлятися у вигляді наступних синдромів: 1) невротичного 

(невроз І, ІІ та ІІІ стадії); 2) кардіалгічного; 3) вегетативно-

дістонічного; 4) змішаного.  

В основі перетренованості І типу лежить перенапруження 

коркових процесів, у зв'язку з чим провідними ознаками цього 

стану є зміни ЦНС, які протікають переважно по типу неврозів. 

Велику роль при цьому виконують і зміни ендокринної сфери, 

головним чином, кори надниркової залози і гіпофіза. Повторно, 

внаслідок порушення регуляції, можуть виникати зміни функцій 

різних органів і систем (серця, судин та ін.). 

Причиною виникнення стану перетренованості є не тільки 

надмірні, але і одноманітні й часті тренування, що проводяться 
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без урахування емоційного стану спортсмена. Слід пам’ятати, 

що критеріями ризику є надмірні фізичні навантаження 

еволюційно не передбачені, або помірні навантаження на 

генетично неповноцінне або ушкоджене серце. Мають також 

значення порушення режиму. Все це приводить до порушення 

координації між ЦНС, внутрішніми органами і руховим 

апаратом. При перетренованості функціональний стан інших 

органів і систем може бути на достатньо високому рівні. 

Звичайно, в клініці хронічного перенапруження ЦНС 

виділяють нечітко обмежені один від одного три стадії.  

I стадія. Скарги найчастіше відсутні, лише в окремих 

випадках спортсмени скаржаться на порушення сну або 

небажання тренуватися. Відзначають відсутність зростання 

спортивних результатів (інколи зниження), гіршає 

пристосованість серцево-судинної системи до швидкісних 

навантажень, порушується найтонша рухова координація, 

з`являються патологічні реакції пульсу та АТ на фізичне 

навантаження. 

II стадія. Характерні функціональні порушення в різних 

органах та системах організму і зниження спортивних 

результатів. Спортсмени скаржаться на апатію, млявість, 

сонливість або, напроти, на підвищення роздратованості, 

безсоння. Досить часто зникає бажання тренуватися. Крім того, 

можуть виникати зниження апетиту, легка втома, неприємні 

відчуття і біль у ділянці серця. Прогресують розлади сну, сон 

стає поверхневий, неспокійний, з частими сновидіннями, 

нерідко страхітливого характеру. Відзначається неадекватна 

реакція на дозоване фізичне навантаження, подовження періоду 

відновлення після нього, порушення ритму серцевої діяльності у 

вигляді синусової аритмії, ригідного ритму, екстрасистолії й 

передсердно-шлуночкової блокади  I, інколи II ступеня. У 

спокої в спортсменів може бути тахікардія і підвищення АТ або, 

навпаки, різка брадикардія і гіпотензія, часом розвивається 

вегетативна дистонія. 

III стадія. Для неї характерний розвиток неврастенії та 

різке погіршення спортивних результатів. Клінічно 

характеризується підвищеною нервовою збудливістю, відчуттям 

втоми, загальною слабкістю, апатією та безсонням. Часто 

спортсмени мають характерний вигляд – бліда шкіра обличчя, 

запалі очі, синюватий колір губ і синці під очима. 

Лікувально-профілактичні засоби при «перетренованості» 
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І типу: відпочинок 1-3 тижні; зменшення інтенсивності 

навантажень, усунення нервової напруги (застосування 

електросну, аутотренінгу та інших відновлювальних засобів). 

ІІ тип – «перетренованість» розвивається при 

надлишкових обсягах фізичного навантаження на тлі високого 

рівня витривалості, як феномен  «переекономізаціі» 

забезпечення  м'язової діяльності. Єдиним проявом І типу 

«перетренованості» може бути лише нездатність показати 

високі спортивні результати при відсутності будь-яких 

патологічних змін в організмі.  

Для того, щоб вийти з даного стану, необхідно на деякий 

час змінити вид спортивних тренувань на інший. 

Хронічне перенапруження системи кровообігу 

-  Фізіологічне і патологічне спортивне серце 

Сьогодні контроль за формуванням фізіологічного 

спортивного серця є важливим завданням для спортивної 

кардіології. Недостатні за об'ємом та інтенсивністю, а також 

неадекватні за характером рухової діяльності фізичні 

навантаження не здатні викликати сприятливі адаптаційні зміни, 

з якими асоціюються оздоровчі ефекти фізичних тренувань. Так, 

навантаження статичного характеру у спортсменів, які 

розвивають якість сили, не забезпечують ефектів економізації 

функції апарату кровообігу і вдосконалення 

кисневотранспортної функції. Адже, надмірні фізичні 

навантаження здатні викликати порушення адаптації й несуть у 

собі небезпеку перенапруження. Це вимагає знання основних 

критеріїв фізіологічного серця й уміння діагностувати 

порушення адаптації на ранніх стадіях. 

Формування фізіологічного спортивного серця прийнято  

пов'язувати з «класичною» тріадою ознак, що виявляються у 

спокої, - брадикардією, артеріальною гіпотензією і помірною 

гіпертрофією міокарда. Ця тріада сьогодні вимагає доповнень і 

уточнень. А саме: тренування якості витривалості призводить не 

стільки до гіпертрофії, скільки до тоногенної дилатації 

порожнин серця. Стійкої адаптації апарату кровообігу до 

фізичних навантажень, переважно на витривалість, супроводить 

формування гіпокінетичного типу кровообігу, який повністю 

вписується в уявлення про економізацію функції апарату 

кровообігу в спокої у відповідь на адаптацію до навантажень. 

Дуже доцільно ознаки спортивного серця розглядати в 

результаті комплексного обстеження функції апарату кровообігу 
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в спокої і при фізичних навантаженнях. 

Таким чином, брадикардія, артеріальна гіпотензія і, 

особливо, гіпертрофія не є однозначними атрибутами 

фізіологічного апарату кровообігу і повинні розглядатися не 

тільки як крок до розвитку патологічного стану (А.Г.Дембо), але 

і як початок патологічного процесу. 

Патологічне спортивне серце може формуватися і 

формується в тих випадках, коли на апарат кровообігу 

перепадає надмірне навантаження. Це навантаження може стати 

надмірним через невідповідність її об'єму й інтенсивності 

можливостям і функціональним резервам організму. Подібна 

невідповідність можлива завдяки неправильно побудованому 

тренувальному процесу при високих функціональних 

здібностях, або при низьких, недостатніх, невідповідних 

сучасному рівню спортивних досягнень, функціональних 

здібностях. До розвитку дезадаптації можуть також приводити 

дії ряду зовнішніх або внутрішніх чинників (несприятливі 

кліматичні умови, згін ваги, прийом допінгів, недостатнє і/або 

неповноцінне харчування, наявність нерозпізнаних 

захворювань, аномалій розвитку та ін.). Слід враховувати, що 

перехід від фізіологічного до патологічного спортивного серця 

відбувається поступово і непомітно для спортсмена. Тому 

хороше самопочуття і відсутність скарг не можуть служити 

підставою до висновку про відсутність патологічних змін. Між 

фізіологічним і патологічним спортивним серцем, яке ще не є 

захворюванням у клінічному розумінні цього терміна, існують 

різні перехідні стани. Саме їх слід своєчасно діагностувати для 

профілактики важко зворотних наслідків фізичного 

перенапруження. Таким чином, у вирішенні питання про 

фізіологічне або патологічне спортивне серце, може допомогти 

тільки ретельне клінічне і сучасне інструментально-

діагностичне дослідження. 

-  Метаболічна кардіоміопатія внаслідок хронічного 

фізичного перенапруження  

Відповідно до наявної класифікації МКХ-10, термін 

дистрофія міокарда замінений на метаболічну кардіоміопатію, 

внаслідок хронічного фізичного перенапруження (МКМПХФП). 

Метаболічна КМП фізичного перенапруження є захворюванням, 

викликаним невідповідністю між об'ємом та / або інтенсивністю 

фізичних і емоційних навантажень і адаптаційними 

можливостями серцево-судинної системи, яке виявляється 
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порушеннями електрогенезу, незбалансованою гіпертрофією і 

дилатацією, електричною нестабільністю і зниженням 

скоротливості міокарда. 

Перебіг КМПФП у спортсменів може бути гострим або 

хронічним. При гострому фізичному перенапруженні в 

здоровому серці можуть виникнути порушення коронарного 

кровообігу, викликані парадоксальною реакцією коронарних 

артерій. Гостра КМПФП може виявитися серцевою 

недостатністю, що виникає під час або відразу після надмірного 

фізичного навантаження. Хронічне перенапруження серця 

наростає поволі і супроводжується формуванням патологічної 

гіпертрофії і/або метаболічної кардіоміопатії. 

Основні варіанти клінічної перебігу КМПФП: 

- безсимптомний; 

- аритмічний; 

- з порушенням скоротливої функції серця; 

- змішаний варіант клінічної течії. 

Діагностика КМПФП та визначення стадійності процесу, 

незважаючи на мізерну клінічну симптоматику, ґрунтується 

загалом на змінах кінцевої частини шлуночкового комплексу 

ЕКГ. Однак, зазначені ознаки не мають специфічності у 

відношенні КМПФП. 

Спроби удосконалення інструментальної діагностики 

КМПФП доповнюються методами біохімічного визначення 

продуктів деградації низькомолекуляторних білків, тропонінів, 

лактатдегідрогенази та креатинкінази. Останнім часом, з метою 

диференційної діагностики КМПФП застосовують 

навантажувальні проби з ЕхоКГ візуалізацією. Запропонована 

рання комплексна діагностика метаболічної кардіоміопатії за 

допомогою парного тропонінового тесту та стрес-ехотесту, при 

цьому обґрунтовано доцільність вибору субмаксимального тесту 

PWC170 в якості дозованого фізичного навантаження під час 

проведення тестування спортсменів з КМПФП (Михалюк Є.Л., 

2007). 

Пропонуємо класифікацію порушень реполяризації 

міокарда у спортсменів з КМПФП (за А.Г.Дембо в модифікації 

Л.А.Бутченка зі співавт., 1980). 

I ступінь. Зміни зубця Т: зменшення амплітуди, 

ізоелектричність, TV1>TV6, сплощення вершини, двогорбість, 

центральна інверсія, термінальне сплощення і термінальна 

ізоелектричність – не менше, ніж у 2-х відведеннях. Зміни 
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сегменту ST: косовисхідний зсув угору. Зміни зубця U 

збільшення. 

II ступінь. Зубець Т: термінальна інверсія (у декількох 

відведеннях), початкова інверсія (у декількох відведеннях), 

повна інверсія (не більше ніж у 2-х відведеннях). Сегмент ST: 

патологічний зсув вниз. Зубець U: збільшення. 

III ступінь. Зубець Т: повна інверсія в багатьох 

відведеннях. Сегмент ST: виражений зсув у багатьох 

відведеннях, синдром, симулюючий гостру коронарну 

недостатність, виражений підйом сегмента з термінальною 

інверсією зубця Т. Зубець U: збільшення. 

Питання лікування і профілактики КМПФП надзвичайно 

актуальні. Сьогодні слід розглядати лікарсько-педагогічний і 

медикаментозний напрям у їх реалізації. До лікарсько-

педагогічних заходів слід віднести регулярні лікарсько-

педагогічні спостереження (ЛПС) і обстеження, що дозволяють 

виявити порушення адаптації до фізичних навантажень. 

Взаємодію лікаря і тренера дозволяє понизити або навіть на 

деякий час повністю припинити тренування, усунути чинники 

ризику, сприяючі порушенням адаптації серця. Іноді тільки цих 

заходів буває досить, щоб добитися нормалізації 

функціонального стану серцево-судинної системи. Проте 

очікуваний ефект досягається швидше і виявляється стійкішим, 

якщо використовується поєднання лікарсько-педагогічних і 

медикаментозних засобів лікування КМПФП. Терапевтичні 

заходи слід вибирати з урахуванням різноманіття 

патогенетичних механізмів розвитку КМПФП і враховувати 

важливу роль ОХІ при цьому патологічному стані. 

Враховуючи роль емоційного і фізичного стресів у 

розвитку КМПФП, доцільно використовувати засоби для 

нормалізації психоемоційного статусу. При 

гіперадренергичному типі КМПФП показано використання β-

адреноблокаторів для захисту кардіоміоцитів від 

ушкоджувальної дії ліпідної тріади і,  перш за все, продуктів 

перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), рекомендують 

використовувати мембранопротектори. При участі у формуванні 

КМПФП порушенні іонної рівноваги слід активно 

використовувати препарати калію (панангін, каліпоз, аспаркам), 

а також блокатори кальцію (верапаміл). Істотна роль у лікуванні 

КМПФП належить стимуляції відновлювальних процесів і 

синтезу нуклеїнових кислот, за рахунок прийому триметазидину 
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(предуктал МR), оротату калію і незамінних амінокислот. 

Рекомендуються препарати, стимулюючі репаративні процеси 

(метилурацил, мілдронат). Показано застосування екзогенних 

макроергічних фосфатів (АТФ-лонг, фосфокреатин). Для 

профілактики КМПФП у період інтенсивних тренувальних 

навантажень показані антиоксиданти. Антиоксиданти як 

інгібітори ПОЛ пригнічують процес порушення структури і 

функції біологічних мембран. Рекомендується прийом Ј-

токоферолу (100 мг), вітаміну РР. Враховуючи роль 

простаноїдів у розвитку КМПФП, деякі автори рекомендують 

дієту з високим вмістом поліненасичених жирних кислот і 

есенціальних фосфоліпідів для модуляції окислювальних 

перетворень попередників ендогенних простаноїдів, препарати 

для регуляції простациклін-тромбоксанового балансу в серці, а 

також використання простаноїдів з кардіопротективною дією. 

Слід використовувати продукти харчування, що містять 

підвищену кількість протеїнів, включаючи незамінні 

амінокислоти. Профілактика КМПФП полягає у тренувальному 

процесі, що строго індивідуалізується, і відповідності 

можливості спортсмена пропонованого фізичного 

навантаження. Необхідні також ретельні лікарські 

спостереження і систематичний ЕКГ-контроль. 

-   Порушення ритму серця 

На сьогоднішньому етапі знань про порушення ритму 

серця у спортсменів доцільно дотримуватися такої тактики: 

1. Виявлення будь-якого сумнівного або клінічно 

значущого порушення ритму вимагає проведення спеціального 

медичного обстеження. 

2. Враховуючи транзиторний характер значної частини 

аритмій та їх неоднакову клінічну значущість, виявлення 

більшості з них (за винятком різко виражених стійких порушень 

і пароксизмальних розладів) вимагає повторного обстеження з 

реєстрацією ЕКГ (не менше 3-х хвилин) для перевірки 

стабільності (стійкості) порушень і уточнення ступеня їх 

виразності. 

3. У разі відсутності порушення  ритму серця при 

повторних обстеженнях і відсутності передпатологічних станів і 

патологічних змін серця спортсмен може бути допущений до 

тренувань під ретельним лікарським спостереженням. 
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4. При виявленні порушень ритму під час повторного 

дослідження лікарська тактика визначається характером аритмії 

та результатами спеціального медичного обстеження. 

5. У разі повторного виявлення порушень автоматизму 

нормосистолічного типу або АВ-блокади тактика лікаря 

повністю визначається результатами спеціального медичного 

обстеження, тобто характером виявлених відхилень у стані 

здоров'я; за відсутності таких, спортсмен може бути допущений 

до тренувань під постійним лікарським контролем; повторне 

виявлення інших аритмій вимагає проведення спеціальних 

заходів, незалежно від того, вдалося встановити безпосередньо 

причину аритмії чи ні. 

Порушення ритму серця виникають внаслідок двох 

основних причин: перша – зміни нормальних співвідношень між 

збудливістю і провідністю, з одного боку, і автоматизмом 

специфічної провідникової та м'язової тканини серця – з іншого; 

другою причиною є – морфологічні зміни міокарда внаслідок 

найрізноманітніших причин, зокрема інфекцій, інтоксикацій, 

порушень обміну ендокринного і екзогенного характеру. 

Порушення ритму серця можуть бути проявом різних 

патологічних змін міокарда, в той же час можуть зустрічатися у 

абсолютно здорових людей внаслідок різних екстракардіальних 

впливів. До аритмій, які спричинені порушенням функції 

автоматизму, відносять різку синусову тахікардію і 

брадикардію, а також синусову аритмію. Аритмії, що виникають 

внаслідок порушення функції провідності, визначають тільки за 

допомогою електрокардіографії. У спортивній практиці частіше 

зустрічаються синоаурікулярна і АВ-блокади, неповна блокада 

правої ніжки пучка Гіса і значно рідше – синдром передчасного 

збудження шлуночків. До порушень ритму, що зумовлені 

змінами функції збудливості, відносять екстрасистолію, яка у 

спортсменів зустрічається частіше від інших аритмій. Залежно 

від того, в якій ділянці серця утворюються гетеротопні запальні 

процеси, розрізняють передсердні та шлуночкові екстрасистоли. 

Передсердні екстрасистоли характеризуються змінами зубця Р 

на ЕКГ. У хворих із передсердними екстрасистолами 

шлуночковий комплекс не змінюється і, звичайно, 

спостерігається неповна компенсаторна пауза. За наявності 

шлуночкових екстрасистол зубець Р відсутній, комплекс QRS 

змінюється, а за екстрасистолою йде компенсаторна пауза. Крім 

такої нерегулярної екстрасистолії,  зустрічаються “ритмічні” 
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порушення ритму у вигляді бігеменії, тригемінії, квадрогемінії, 

тощо. 

Екстрасистолічні аритмії не завжди свідчать про органічне 

ураження серцевого м’яза, це також може бути наслідком 

впливу на серце підвищеної збудливості ЦНС. Такі 

екстрасистоли носять назву функціональних. Функціональні 

екстрасистоли значно зменшуються або зникають після 

фізичного навантаження. Екстрасистолію, що виявляється в 

стані спокою і зникаючу при фізичних навантаженнях, прийнято 

пов'язувати з підвищенням тонусу блукаючого нерва і називати 

«екстрасистолією спокою» на відміну від «екстрасистолії 

напруги», що з'являється або посилюється під час або після 

фізичних навантажень і пов'язаної з підвищенням тонусу 

симпатичного відділу ВНС. Навпаки, «екстрасистолія 

навантаження» є ознакою, що свідчить про патологічні зміни в 

серці. Усі спортсмени з різними порушеннями ритму 

потребують ретельного лікарського обстеження з обов’язковим 

електрокардіографічним контролем.  

Гіпотонічні і гіпертонічні стани. 

Дослідження і правильна оцінка змін рівня артеріального 

тиску у спортсменів вкрай важливі для вирішення питань 

відбору і допуску до занять спортом, а також для оцінки впливу 

фізичних тренувань на серцево-судинну систему.  

-  Артеріальні гіпотензії 

 Усі артеріальні гіпотензії можна розділити на дві групи – 

фізіологічні та патологічні. До фізіологічних, або адаптаційних, 

відносяться гіпотензії, що зустрічаються у здорових осіб, при 

клінічному обстеженні яких не виявляється ніяких патологічних 

змін, здатних викликати гіпотензію. При цьому зберігається 

хороше самопочуття і висока фізична працездатність. Така 

гіпотензія є варіантом норми і є своєрідним типом регуляції 

кровообігу. Сюди ж слід віднести гіпотензію, яка формується 

під впливом регулярних тренувань і є адаптаційною реакцією 

апарату кровообігу, що функціонує у спокої, відповідно до 

принципу економізації функції, а також компенсаторну 

гіпотензію, яка  формується у осіб, що проживають у гірських 

районах. Патологічна артеріальна гіпотензія може бути 

первинною і вторинною. Первинна розглядається як прояв 

нейроциркуляторної дистонії за гіпотонічним типом. Вторинна 

(симптоматична) – є симптомом основного захворювання, як 

правило, гострої або хронічної інфекції або інтоксикації. У 
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спортсменів може мати місце як фізіологічна, так і патологічна 

гіпотензія. На формування фізіологічної гіпотензії впливають 

стать, вік, спортивний стаж, рівень спортивної майстерності, 

спрямованість тренувального процесу і період тренувального 

циклу. Відомо, що артеріальна гіпотензія у жінок виявляється в 

2,5 рази частіше, ніж у чоловіків. Серед здорових осіб, із 

збільшенням віку, спортсмени з гіпотензією зустрічаються 

рідше. Вплив стажу і рівня спортивної майстерності має 

протилежну спрямованість, і число спортсменів з артеріальною 

гіпотензією серед спортсменів високого класу і осіб з великим 

спортивним стажем істотно вища, ніж серед новачків. 

Серед спортсменів з артеріальною гіпотензією 

зустрічаються особи без відхилень у стані здоров'я з дуже 

високим рівнем фізичної працездатності, а також з вираженими 

відхиленнями, що дозволяє говорити про артеріальну 

гіпотензію, як прояв фізіологічного або патологічного 

спортивного серця. Гіпотензія високої тренованості 

супроводжується добрим самопочуттям і високою 

працездатністю з відсутністю скарг і відхилень у стані здоров'я. 

Крім названого фізіологічного варіанту артеріальної 

гіпотензії, у спортсменів виявляється вторинна гіпотензія, яка 

пов'язана, як правило, з перевтомою або з несприятливою дією 

осередків хронічної інфекції (ОХІ). Нерідко, така гіпотензія 

розвивається у спортсменів після згону ваги, або після 

тренувань і змагань у хворобливому стані. Артеріальна 

гіпотензія, що виникає у відповідь на перевтому, як правило, 

носить транзиторний характер і проходить після відпочинку, а 

викликана ОХІ, за умови успішного лікування або ліквідації 

вогнища хронічного запалення. 

Найрідкіснішою причиною артеріальної гіпотензії у 

спортсменів є нейроциркуляторна дистонія за гіпотензивним 

типом, для якої характерні порушення функції ЦНС (головні 

болі, запаморочення, порушення сну), вегетативна недостатність 

і порушення функції серцево-судинної системи (кардіалгії, 

порушення ритму, зміни ЕКГ). 

Таким чином, фізіологічна артеріальна гіпотензія не є 

перешкодою для занять спортом, а патологічна – вимагає 

виявлення причин порушення судинного тонусу, усунення 

перевантажень, лікування ОХІ і вегетативних порушень. 
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-  Артеріальні гіпертензії  
Сьогодні є дані, що спортивне тренування виконує певну 

роль у розвитку граничної артеріальної гіпертензії та 

гіпертонічної хвороби (ГХ). 

Клінічна оцінка АГ у спортсменів має особливе значення, 

оскільки тісно пов'язана з проблемою відбору і вирішенням 

питання про допуск до тренувань. Це питання слід вирішувати з 

урахуванням ступеня виразності й числа чинників ризику, 

величини і стійкості підйомів артеріального тиску, а також 

результатів дослідження стану апарату кровообігу в цілому і 

його реакції на фізичне навантаження. Враховуючи ту 

обставину, що фактори ризику, привертаючи до формування 

стійкою АГ, зустрічаються у спортсменів не менш часто, ніж у 

популяції, а стресові дії, порушення електролітного балансу, 

надмірна маса тіла у спортсменів (важкоатлетів) навіть частіші, 

ніж у осіб, що не займаються спортом, не дають підстав чекати у 

них рідшого виявлення АГ. У чоловіків-спортсменів збільшення 

рівня артеріального тиску зустрічається в 3 рази частіше, ніж у 

жінок. Факт виявлення АГ у спокою, особливо у спортсменів, 

що розвивають якість витривалості, повинен насторожувати 

лікаря. Заняття спортом можливі за умови проведення 

всебічного клінічного та інструментального обстеження, що 

повинно включати навантажувальне тестування з ЕКГ і ЕхоКГ. 

У тих випадках, коли ЕхоКГ не виявляє ознак вираженої 

гіпертрофії і/або порушень діастолічної функції, а при 

навантажувальному тестуванні не виявляються патологічна 

реакція апарату кровообігу або порушення електрогенезу 

міокарда і аритмії серця, спортсмену можна продовжувати 

заняття спортом під диспансерним лікарським спостереженням. 

- Хронічно виникаючі гострі прояви фізичного 

перенапруження – ряд гострих станів, що постійно (хронічно) 

виникають під час або відразу після виконання тренувальних чи 

змагальних навантажень. До таких станів відносяться: 

печінковий больовий синдром, гравітаційний шок, 

гіпоглікемічний стан,  диспепсичний синдром (блювота); анемія 

(зниження рівня гемоглобіну нижче 130 г / л у чоловіків і нижче 

120 г / л у жінок); протеінурічний синдром (поява в сечі білка); 

гематурічний синдром (поява в сечі еритроцитів); м'язово-

больовий синдром. 

-  Печінковий больовий синдром 
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Печінковий больовий синдром виявляється сильними 

болями у області правого (можливо лівого або обох) підребер'я, 

які, як правило, виникають у період виконання тривалих 

напружених навантажень. Нерідко він розвивається гостро, без 

передвісників, і часто такий виражений, що примушує 

спортсмена припинити тренування. Іноді біль має невелику 

інтенсивність, яка наростає в міру збільшення тривалості або 

потужності роботи. В деяких випадках, при зниженні 

інтенсивності або припиненні навантаження, болі зникають і не 

поновлюються при її повторному збільшенні. Проте припинення 

роботи не завжди веде до купірування болів, які, поступово 

слабшаючи, можуть зберігатися протягом багатьох годин, 

посилюючись при фізичному навантаженні. 

Розвиток клінічної картини часто пов'язаний з якимось 

одним надмірним навантаженням. Такі ознаки, як збільшення 

печінки і поява іктеричності склер, можуть зберігатися до тижня 

і більше після провокуючого навантаження, хоча частіше вони 

відсутні. 

Можливе виділення двох груп причин виникнення 

печінково-больового синдрому. 

1-а група – гемодинамічні: 

- збільшення об'єму печінки, що призводить до 

розтягування її капсули і за рахунок цього – виникнення болю; 

- зменшення об'єму печінки в результаті виходу 

депонуючої в ній крові в ефективне судинне русло (як механізм 

термінової адаптації системи циркуляції до напруженої м'язової 

діяльності), що приводить до натягнення зв'язок, які фіксують її 

в черевній порожнині, і за рахунок цього – болі (подібний 

варіант можливий у атлетів, що тільки починають заняття). 

2-а група – холестатичні: як правило, дискінезія 

жовчовивідних шляхів за гіпо- або гіперкінетичним типом, 

рідше – хронічний холецистит. Надається значення  

перенесеному у минулому вірусному гепатиту. 

        Таким чином, поява у спортсмена болю в області 

печінки вимагає ретельного клінічного обстеження (в першу 

чергу жовчних шляхів) з метою з'ясування етіології цього болю. 

До стійкого усунення болю та інших виявлених відхилень, 

заняття спортом заборонені. 

 -   Гравітаційний шок 

Гравітаційний шок – патологічний стан у вигляді 

запаморочення або втрати свідомості, який виникає внаслідок 
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швидкого припинення інтенсивної м’язової діяльності. 

Розвивається під час різкої зупинки або відпочинку сидячи з 

максимальним розслабленням м’язів одразу після динамічних 

фізичних навантажень, таких як біг на короткі та середні 

дистанції, ходьба на лижах, їзда на велосипеді тощо. По суті, це 

судинний колапс, зумовлений розширенням судин венозного 

русла м'язів (особливо нижніх кінцівок) з одночасним 

виключенням «м’язових насосів» (які інтенсивно функціонували 

при циклічних рухах), що призводить до різкого зниження 

серцевого викиду і, відповідно, до порушення кровопостачання 

мозку.  

Клінічно характеризується появою відчуття слабкості, 

нудоти, головокружіння, різкою блідістю шкіряних покровів 

(особливо обличчя), звуженням зіниць, поверхневим та 

уповільненим диханням, частим і ниткоподібним  пульсом, якій 

може навіть не прощупуватися, запамороченням та втратою 

свідомості.   

Невідкладна допомога. При даному виді непритомності 

слід залишити того, хто впав, на землі обличчям угору і 

послабити комір або будь-який одяг, що заважає вільному 

диханню, підняти на 15 секунд ноги вертикально вгору (останнє 

забороняється робити при підозрі на перелом хребта, кісток тазу 

або нижніх кінцівок), дати понюхати нашатирний спирт. Якщо 

після цього свідомість не повернулася, то необхідно негайно 

приступити до заходів, направлених на профілактику западання 

язика і уточнення причин втрати свідомості. Додатково до 

комплексу заходів застосовується бинтування нижніх кінцівок 

еластичним бинтом. Якщо цього виявляється недостатньо, 

необхідно ввести препарати, що підвищують АТ. Профілактика 

гравітаційного шоку полягає в поступовому (не різкому) 

припиненні м'язової роботи. 

- Гіпоглікемія – це патологічний стан, обумовлений 

зниженням вмісту глюкози в крові. Гіпоглікемічний стан може 

розвинутися під час змагань з бігу на наддовгі дистанції, при 

багатогодинних шосейних велоперегонах, лижних перегонах на 

наддовгі дистанції, марафонських запливів та ін. Початковими 

проявами гіпоглікемічного стану є гостре відчуття голоду, 

відчуття втоми, занепокоєння, психічне роздратування, 

порушення мови, можливі безглузді вчинки (зміна напряму 

руху, наприклад, від фінішу до старту). Якщо у цей момент не 

забезпечити прийом вуглеводів, може розвинутися 
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гіпоглікемічна кома: запаморочення, холодний піт, втрата 

свідомості. При об'єктивному обстеженні шкірні покрови вологі, 

червоні, тонус очних яблук підвищений, зіниці розширені, 

тремтіння в тілі, м'язи напружені, тахікардія, АТ знижений, але 

не менше 70 мм рт.ст. При гіпоглікемічному стані слід негайно 

ввести внутрішньовенно 40-100мл 40% розчину глюкози; після 

приходу до свідомості дати випити солодкий чай, а також 1ст. 

ложку хлористого кальцію або 3 таблетки глюконату кальцію. 

Хронічні ураження та перенапруження опорно-

рухового апарату 

-  Хронічне перенапруження м'язів 

Проявами хронічного перенапруження м'язів у 

спортсменів за даними З.С.Міронової зі співавт., (1982) можуть 

бути: 

 гострий м'язовий спазм або координаторний міоспазм у 

момент різкого руху; 

 міалгія (міозит); 

 міогелоз; 

 міофіброз; 

 нейроміозит. 

- Гострий м'язовий спазм – це патологічний стан, що 

характеризується виникненням гострого судорожного болю при 

спробі відновити рух (необхідно диференціювати від надриву 

м'яза). Пальпаторно відчувається хворобливе ущільнення 

ділянки м'яза або хворобливий тяж по ходу м'яза. Причиною 

такого стану може бути неповноцінна розминка, 

переохолодження, охолодження після розминки, простудні 

захворювання. 

 -  Міалгія (міозит) – це патологічний стан, основним 

проявом якого є біль у м'язі характеру, що ломить або стріляє, 

спочатку тільки при русі, а потім і в стані спокою. Окрім болю, 

спостерігається зниження чіткості рухів і їх вимушене 

обмеження, пов'язане з посиленням болю. М'яз при пальпації 

хворобливий, в ньому визначаються окремі потовщені пучки 

м'язових волокон. У основі міалгії можуть бути дистрофічні 

(істинна міалгія) або запальні (міозит) зміни в м'язі. При міалгії 

процес зворотний. 

-  Міогелоз – це патологічний стан, що характеризується 

посиленням дистрофічних змін у м'язі та виникненням у ньому 

стійких контрактур з явищами фіброзу, часткового 
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переродження і розладом кровообігу. Міогелоз – це вже 

частково незворотний процес. Основними проявами міогелозу є 

помірні болі у м'язах і неможливість їх розслаблення. При 

обстеженні відмічається зниження еластичності та вузлуваті 

хворобливі ущільнення у м'язі. 

- Міофіброз – це подальша стадія розвитку процесу, що 

характеризується переродженням міофібрил. Клінічно болі 

стають більш постійними. При пальпації наголошується 

хворобливість, що посилюється при розтягуванні м'яза, а також 

множинні щільні тяжі довгастої форми.  

- Нейроміозит – це поєднане захворювання м'язів і 

периферичних нервів, що характеризується хронічною течією і 

періодичними загостреннями. Звичайно, захворювання 

розвивається при поєднанні тривалих фізичних навантажень і 

переохолодження. 

Виділяють три ступеня нейроміозиту. 

I ступінь – постійне відчуття втоми і тяжкості в кінцівці; 

II ступінь – мимовільні болі, що посилюються при рухах 

та пальпації; 

III ступінь – виражений больовий синдром, атрофія м'яза, 

зниження її тонусу, визначаються по ходу м'яза щільні вузли. 

-   Хронічне перенапруження сухожильно-зв'язкового 

апарату 

До числа специфічних проявів хронічного 

перенапруження сухожильно-зв'язкового апарату у 

фізкультурників і спортсменів відносяться патологічні процеси, 

що розвиваються найчастіше в місцях прикріплення сухожиль і 

зв'язок до окістя – тендоперіостеопатії та паратеноніти – 

захворювання сухожильних піхв. Найчастіше зустрічаються 

тендоперіостеопатії такої локалізації: 

- верхнього або нижнього полюса надколінника; 

- горба п'яти; 

- надвиростки плечової кістки; 

- лобкового зчленування; 

- сідничого горба; 

- великого і малого горба плечової кістки; 

- великого і малого вертелюга стегнової кістки. 

Найчастішою локалізацією паратенонітів є: ахіловий 

сухожилок; сухожилля стопи; рідше – сухожилля довгої головки 

двоголового м'яза плеча. 
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- Хронічне перенапруження суглобового хряща є 

розвитком у ньому дегенеративних змін і, як наслідок, 

мікротріщини суглобового хряща. Якщо на фоні хронічного 

перенапруження суглобового хряща продовжуються 

тренування, то  виникає деформуючий артроз, а потім 

осередковий асептичний некроз суглобової поверхні й 

хондромаляція. Це пов'язано з тим, що структура пошкодженого 

хряща в подібних умовах повністю не відновлюється і в ньому 

прогресують дистрофічні зміни. 

-  Хронічне перенапруження кісткової тканини протікає 

у вигляді трьох послідовних стадій патологічної перебудови 

кісткової тканини: 

- періостозу або гіперстозу; 

- появи зон лінійного або лакунарного 

розсмоктування кістки (зон Лоозера); 

- загоєння зон перебудови (займає 1,5-2 роки). 

Ризик раптової смерті під час занять фізичною 

культурою та спортом 

Раптова смерть під час занять фізичною культурою 

та спортом – це випадок смерті, яка настала безпосередньо під 

час фізичних навантажень, а також протягом перших 24 годин з 

моменту появи гострих симптомів, які співпали зі спортивною 

діяльністю (безпосередньо перед стартом, під час змагань, 

одразу після фінішу) за відсутності зовнішніх причин, які самі 

по собі могли бути причиною смерті. 

Причини, що викликають раптову смерть під час занять 

фізичною культурою і спортом, умовно поділяють на три групи: 

1) безпосередньо не пов'язані зі спортивною діяльністю; 

2) пов'язані зі спортивною діяльністю; 

3) пов’язані з впливом додаткових факторів ризику. 

- Перша група включає раніше існуючі, незалежно 

придбані або виниклі на певному етапі, в результаті спадкової 

схильності, захворювання і патологічні стани, за наявності яких, 

інтенсивна м'язова діяльність виступає тільки в ролі чинника, 

що провокує, посилює або ускладнює існуючу патологію. 

- До другої групи відносяться гострі патологічні стани, що 

виникають внаслідок використання неадекватних 

функціональним можливостям організму фізичних навантажень. 

Це, гострі деструктивно-дегенеративні зміни міокарда, 

некоронарогенні (метаболічні) некрози міокарда, крововиливи у 

м'яз серця та інфаркти міокарда при інтактних коронарних 
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судинах (порушення згортаючої та противозгортаючої систем 

крові з подальшим тромбозом і тромбоемболією вінцевих судин 

серця, а також вазорегуляторні порушення коронарного 

кровотоку, що приводять до спазму вінцевих артерій). До цієї 

групи зараховують також гостру гіпоглікемію і міоглобінурію.  

- Третю групу складають випадки раптової смерті, що 

виникають під час фізичного навантаження на фоні додаткових 

чинників ризику, до яких відносяться осередки хронічної 

інфекції, перевтома, прийом фармакологічних препаратів, що 

становлять групу допінгу, алкогольна і нікотинова інтоксикація, 

недостатня кількість споживання рідини, барометрична гіпоксія, 

висока температура навколишнього середовища в поєднанні з 

високою вологістю і невідповідним екіпіруванням, падіння в 

холодну воду, довге носіння мокрого одягу в деяких видах 

спорту на відкритому повітрі, гарячий душ після тренувань і 

змагань, гострий психологічний стрес, несприятливі умови 

змагань, низький рівень звичної рухової активності, 

характерологічні особливості людини. 

Патологічні стани, захворювання та ушкодження, які 

найчастіше призводять до випадків раптової смерті під час 

занять фізичними вправами:  

І. Патологія серцево-судинної системи (78,6% всіх 

випадків):  

1. Нерозпізнані вроджені хвороби: аневризми серця і крупних 

судин (аорти, судин мозку);  вроджені вади серця (аортальний 

стеноз, пролапс мітрального клапану та ін.); аномальний 

розвиток коронарних артерій; порушення проведення імпульсу; 

аритмогенна дисплазія правого шлуночка та ін.  

2. Гостре перенапруження здорового серця (гострий 

коронарний синдром, гостра серцева недостатність, інфаркт 

міокарда).  

3. Недооцінена придбана патологія (міокардитичний, 

міодістрофічний або післяінфарктний кардіосклероз, 

гіпертрофічна кардіоміопатія, міокардит, латентні форми 

гіпертонічної хвороби та ін.). 

ІІ. Травми внутрішніх органів і головного мозку:  

1. Рефлекторна зупинка серця після удару в груди, живіт 

(сонячне сплетіння), область шиї (каротидного синусу).  

2. Розриви печінки, кишечнику, селезінки, шлункові кровотечі 

(після травм живота).  
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3. Закриті травми черепа, удари і струси головного мозку, що 

призводять до внутрішніх крововиливів.  

ІІІ. Захворювання, які виникають в результаті 

використання допінгу. 

 IV. Інші причини (гіпоглікемія, нещасні випадки і т.д.). 

Основні заходи профілактики випадків раптової 

смерті в спорті 

- Цілеспрямоване опитування з уточненням будь-якої 

нез'ясованої глибокої непритомності, запаморочень, головних 

болів, нападів тахікардії, болю у грудній клітині, задишки, 

швидкої стомлюваності, шумів у серці, що мали місце раніше, 

ревматичного поліартриту. Необхідно також з'ясувати, чи були в 

сім'ї випадки раптової смерті у молодому віці, найчастішою 

причиною яких є гіпертрофічна КМП, інфаркти міокарда, 

мозкові інсульти, вади серця, надмірно високі родичі. Окрім 

цього, повинні бути виключені такі захворювання як синдром 

гіпермобільності суглобів, цукровий діабет, виразкова хвороба 

12-ти палої кишки, сімейний спонтанний пневмоторакс. 

Продромальні симптоми, які виникли за тиждень до раптової 

смерті, по частоті їх виникнення були згруповані Northcote et al., 

(1986) таким чином: нападоподібні болі в серці, підвищена 

стомлюваність, порушення з боку ШКТ, виражена раптова 

задуха, болі у вусі та шиї, легке нездужання, респіраторні 

захворювання, запаморочення, серцебиття, сильний головний 

біль.  

- Ретельне фізикальне та інструментальне 

обстеження в стані спокою, а також під час та після виконання 

навантаження. 

- Максимальне виключення додаткових чинників 

ризику, тобто своєчасна санація осередків хронічної інфекції, 

заборона прийому не апробованих препаратів або засобів, що 

відносяться до групи допінгів, алкогольних напоїв і куріння, 

повна компенсація втрати рідини і електролітів, адекватне 

розігрівання і охолоджування, строге дотримання рекомендацій 

щодо температурних умов при проведенні змагань на довгі та 

наддовгі дистанції. 

Під час поглибленого медичного обстеження з метою 

профілактики випадків раптової смерті, в т.ч. раптової 

кардіальної смерті (РКС) на першому етапі обов’язковим є 

кардіологічне обстеження: ретельний збір анамнезу життя 

(виявлення факторів ризику РКС), сімейного анамнезу (випадки 
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РКС, синдром подовженого QТ та ін. у родичів), ретельний 

фізикальний огляд (аускультація, вимірювання тиску на верхніх 

та нижніх кінцівках), 12-канальна ЕКГ у спокої та з 

недозованим фізичним навантаженням (ФН). Фактори ризику 

РКС: синкопе, пресинкопе; серцебиття у спокою; задишка; біль 

(дискомфорт) у лівій половині грудної клітки; артеріальна 

гіпертензія, документовані шлуночкові порушення ритму серця, 

зокрема під час ФН; ішемічні зміни під час стрес-тесту; стигми 

Марфана (дисплазія одного або декількох клапанів серця, 

розширення кореня аорти); зміни реполяризації високого ризику 

(збільшення інтервалу та дисперсії QТ), міксоматозна 

дегенерація стулок мітрального клапана та значна мітральна 

регургітація. Наявність симптомів, які асоційовані з РКС, а 

також зміни ЕКГ (зубців Р, Т, комплексу QRS, сегмента ST, 

інтервалу QТ) є беззаперечним показанням для подальшого 

обстеження і подальшого усунення спортсменів від навчально-

тренувального процесу. 

На другому етапі – необхідно виконати двомірну 

допплер-ехоКГ; навантажувальне тестування (ВЕМ, тредміл); 

тести на ревматичну активність і вірусні інфекції; добове 

холтерівське моніторування ЕКГ з періодом інтенсивного ФН.  

На заключному третьому етапі обстеження, якщо є 

підозри на специфічну хворобу серця доцільне проведення 

магніто-резонансного обстеження серця, ендоміокардіальної 

біопсії з метою більш чіткої візуалізації структурної патології 

серця – трансезофагальної ЕхоКГ; при шлуночковій аритмії та 

додаткових шляхах проведення – трансезофагальної 

передсердної електрокардіостимуляції та/або ендокардіального 

електрофізіологічного дослідження; дослідження пізних 

потенціалів шлуночків; антидопінгових тестів; при 

диференційній діагностиці ранньої коронарної хвороби й 

порушень процесів реполяризації міокарда – ізотопної 

сцинтиграфії у спокою й при ФН, стрес-ехоКГ, катетеризації 

серця і коронарографії. 

Таким чином, вирішення проблеми раптової смерті у 

спорті та підходи до її вирішення залежать від розвитку 

профілактичного напрямку спортивної медицини. Гостро стоїть 

питання організації серйозних профілактичних обстежень, що 

включають застосування навантажувальних тестів з 

використанням ЕКГ та ЕхоКГ візуалізацією серця.  
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Застосування допінгу в спорті  

Допінгом вважається введення в організм спортсменів 

будь-яким шляхом (у вигляді уколів, таблеток, при вдиханні) 

фармакологічних препаратів, а також різного роду маніпуляції з 

біологічними рідинами для штучного примусового підвищення 

працездатності і спортивного результату. 

Основні види допінгів  

-  Заборонені класи фармакологічних препаратів:  

1. Стимулятори (стимулятори центральної нервової 

системи, симпатоміметики, анальгетики).  

2. Наркотики (наркотичні анальгетики).  

3. Анаболічні стероїди та інші гормональні засоби з 

анаболічною дією.  

4. Бета-блокатори.  

5. Діуретики та інші маскуючі агенти.  

-  Заборонені методи:  

1. Кров'яний допінг.  

2. Фармакологічні, хімічні та механічні маніпуляції з 

біологічними рідинами (застосування маскуючих засобів, 

підміна проб,  . 

3. Класи засобів, що підлягають обмеженому 

застосуванню, навіть при прийомі з лікувальною метою:  

- алкоголь (настоянки на основі етилового спирту);  

- марихуана;  

- засоби місцевої анестезії;  

- кортикостероїди. 

Групи допінгових препаратів в залежності від 

досягнутого ефекту: 

З точки зору досягнутого ефекту спортивні допінги 

умовно поділяють на 2 основні групи:  

1. Препарати, які застосовуються безпосередньо в період 

змагань – для короткочасної стимуляції працездатності, 

психічного і фізичного тонусу спортсмена (психостимулятори, 

аналептики, наркотичні анальгетики).  

2. Препарати, які застосовуються протягом тривалого 

часу в ході тренувального процесу – для нарощування м'язової 

маси та / або забезпечення адаптації спортсмена до 

максимальних фізичних навантажень (анаболічні стероїди та 

інші гормональні засоби).  

Наслідки тривалого прийому анаболічних стероїдів на 

різні органи і системи організму 
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 патологія печінки і жовчовивідних шляхів (гепатит, 

онкологічні захворювання печінки);  

 вплив на сечостатеву систему (розвиток пухлин нирок, 

відкладення каменів, порушення процесу утворення сечі);  

 вплив на ендокринну систему (атрофія яєчок, імпотенція, 

гінекомастія, вирилизация, псевдогермафродитизм, безпліддя та 

ін.;  

 побічна дія на опорно-руховий апарат;  

 психічні порушення;  

 патологія серцево-судинної системи (атеросклероз);  

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 

1. К причинам предпатологических состояний и 

заболеваний у спортсменов, не связанным с  занятиями 

спортом относятся все, кроме одной: 

a) Перегревание; 

b) Переохлаждение; 

c) Наличие очагов хронической инфекции; 

d) Хроническое физическое перенапряжение; 

e) Наличие скрытой или латентно протекающей патологии. 

2. Наиболее частой причиной внезапной смерти во время 

занятий физическими упражнениями являются: 

a) Нераспознанные и недооцененные врачом заболевания, 

имеющиеся до начала занятий; 

b) Неправильная методика врачебно-педагогических 

наблюдений; 

c) Травмы опорно-двигательного аппарата; 

d) Недостатки физического развития, слабость мышц. 

e) Недостаточное восстановление после тренировок. 

3. Печеночный болевой синдром у спортсменов является: 

a) Физиологическим состоянием; 

b) Патологическим состоянием; 

c) Встречается только у спортсменов, переболевших вирусным 

гепатитом; 

d) Встречается только у спортсменов-подростков; 

e) Встречается только у спортсменов, нарушающих режим 

питания. 

4. К острому физическому перенапряжению относят 

нижеперечисленные состояния, кроме одного:  

a) Ортостатический коллапс; 
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b) Спазм сосудов головного мозга; 

c) Миоглобинурия; 

d) Нарушение реполяризации миокарда; 

e) ДВС-синдром. 

5. К допинговым средствам относят следующие группы 

препаратов, кроме одной: 

a) Бетаблокаторы; 

b) Диуретики; 

c) Анаболические стероиды; 

d) Адаптогены; 

e) Стимуляторы. 

6. К  «пограничным» состояниям в практике спортивной 

медицины относят ниже перечисленные состояния, кроме 

одного:  

a) Дисбактериоз кишечника; 

b) Предгипертонические состояния; 

c) Остеопению и остеопороз; 

d) Пороки сердца; 

e) Вегето-сосудистую дистонию. 

7. Основные элементы электрокардиограммы, которые 

свидетельствуют о хроническом перенапряжении сердца при 

физических нагрузках: 

a) Зубец R, зубец Т и сегмент ST; 

b) Зубец Р и сегмент РQ; 

c) Интервалы R-R; 

d) Зубец Q и сегмент РQ; 

e) Зубец S и сегмент ST. 

8. Острая сосудистая недостаточность при физическом 

перенапряжении может проявляться в виде 

нижеперечисленных состояний, кроме одного: 

a) Головокружение; 

b) Обморок;  

c) Увеличение пульсового давления на 80%; 

d) Ортостатический коллапс; 

e) Гравитационный шок. 

9. При жалобах спортсмена на боль в области сердца в 

первую очередь необходимо провести: 

a) Фонокардиографию; 

b) Поликардиографию; 

c) Эхокардиографию;  

d) Реовазографию; 
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e) Электрокардиографию. 

10. Выраженная гипертрофия левых отделов сердца у 

высокотренированных спортсменов является признаком: 

a) Длительной адаптации к тренировочным и 

соревновательным нагрузкам; 

b) Воздействия оптимальных физическим нагрузкам; 

c) Органической патологии сердца; 

d) Физиологического увеличения сердца; 

e) Воздействия чрезмерных физических нагрузок.  

11. Брадикардия менее 40 уд/мин. у высокотренированных 

спортсменов является: 

a) Физиологическим критерием тренированности; 

b) Тяжелым патологическим изменением, угрожающим для 

жизни; 

c) Изменением, требующим дополнительного обследования для 

исключения блокады сердца; 

d) Предпатологическим состоянием; 

e) Признаком, свидетельствующим о нарушении функции 

возбудимости. 

12. К причинам предпатологических состояний и 

заболеваний у физкультурников и спортсменов, связанным 

с  занятиями физическими упражнениями относятся все, 

кроме одной: 

a) Несоответствие физической нагрузки функциональным 

возможностям организма; 

b) Наличие очагов хронической инфекции; 

c) Недостаточное использование средств восстановления после 

тренировок; 

d) Пренебрежение врачебными рекомендациями; 

e) Неблагоприятные санитарно-гигиенические условия мест 

занятий и соревнований. 

13. К  «пограничным» состояниям в практике спортивной 

медицины относят ниже перечисленные состояния, кроме 

одного:  

a) Дисплазии соединительной ткани; 

b) Предгипертонические состояния; 

c) Бронхиальная астма физического усилия; 

d) Слабое физическое развитие; 

e) Дефицит витаминов и макроэлементов. 

14. К допинговым средствам относят следующую группу 

препаратов: 
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a) Витамины; 

b) Диуретики; 

c) Адаптогены; 

d) Микроэлементы; 

e) Гепатопротекторы. 

15. К причинам заболеваний во время  занятий физическими 

упражнениями по вине спортсмена относят все, кроме 

одной: 

a) Диссимуляция (сокрытие жалоб) спортсменом симптомов 

заболевания; 

b) Нарушение режима тренировок и отдыха; 

c) Вредные привычки (курение, употребление алкоголя); 

d) Выполнение чрезмерных физических нагрузок; 

e) Сочетание тренировок с напряженной работой или учебой. 

16. К хроническому физическому перенапряжению относят 

ниже перечисленные состояния, кроме одного:  

a) Усталостные переломы; 

b) Миофиброзы; 

c) Артрозо-артриты; 

d) Нарушение реполяризации миокарда; 

e) Спонтанный пневмоторакс. 

17. Печеночный болевой синдром у спортсменов является: 

a) Физиологическим состоянием; 

b) Патологическим состоянием; 

c) Встречается только у спортсменов, переболевших вирусным 

гепатитом; 

d) Встречается только у спортсменов-подростков; 

e) Встречается только у спортсменов, нарушающих режим 

питания. 

18. В норме протеинурия после интенсивной физической 

нагрузки должна проходить не позже, чем: 

a) До 6 часов; 

b) 6- 12 часов; 

c) 13-23 часа; 

d) 24-48 часов; 

e) 49- 72 часа. 
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ТЕМА5. 

ОСНОВНІ ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У 

ЦІЛЯХ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ВІДНОВЛЕННЯ ТА 

ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

СПОРТСМЕНІВ 

 

Актуальність проблеми 

Високі об'єми і інтенсивність тренувальної роботи 

створюють додаткові труднощі в знаходженні оптимального 

режиму роботи і відпочинку в окремих заняттях і 

мікроциклах, в забезпеченні адекватних умов для повноцінного 

виконання роботи різної спрямованості і ефективного 

протікання відновних і спеціальних адаптаційних реакцій в 

організмі після неї. 

 

Навчальні цілі: 

 узагальнення науково-методичної та спеціальної інформації з 

питань планування навантажень, використання засобів 

стимуляції та відновлення працездатності спортсменів. 

 

Завдання для самостійної роботи під час підготовки до 

занять: 

 ознайомитися з матеріалами підручника, посібника, 

рекомендованою літературою; 

 вивчити  матеріали практикуму; 

 повторити спортивну медицину та фізіореабілітацію. 

 

Студент повинен знати: 

 особливості побудови занять спортивного тренування в 

мікроциклах, мезоциклах і макроциклах, побудови підготовки й 

основні принципи, методи та заходи щодо відновлення та 

стимуляцію фізичної роботоздатності в спорті. 

  

Студент повинен вміти: 

 підбирати відповідні тести для оцінки фізичної 

роботоздатності та рівня функціонального стану організму 

спортсменів; 

 обрати адекватні та відповідні засоби відновлення та 

стимуляції роботоздатності спортсменів та фізкультурників; 
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 призначати засоби відновлення відповідно до рівня 

фізичного та функціонального стану спортсмена та 

фізкультурника. 

 

Перелік практичних навичок, які студент повинен засвоїти: 

 особливості проведення тестування; 

 дослідження основних показників, що характеризують 

фізичний та функціональний стан спортсменів різних вікових 

груп;  

 оцінку  отриманих результатів та надання  відповідних 

рекомендацій що до корекції та  індивідуалізації  спортивних та  

оздоровчих тренувань. 

 

СТИСЛИЙ ЗМІСТ ТЕМИ 

Класифікація засобів відновлення і стимуляції 

працездатності:  
Педагогічні засоби. Центральне місце в проблемі 

відновлення відводиться педагогічним засобам, що припускають 

управління працездатністю спортсменів і відновними 

процесами за допомогою доцільно організованої м'язової 

діяльності. 

Можливості педагогічних засобів відновлення виключно 

багатообразні. Тут слід зазначити підбір, варіативність і 

особливості поєднання методів і засобів в процесі побудови 

програм тренувальних занять, різноманітність і особливості 

поєднання навантажень при побудові мікроциклів, застосування 

відновних мікроциклів при плануванні мезоциклов і тому 

подібне 

При побудові програм тренувальних занять заслуговує 

уваги організація вводно-підготовчого і завершальною частин. 

Раціональна побудова першої частини заняття, сприяючи 

ефективнішому пристосуванню, допомагає досягти високого 

рівня працездатності в основній частині. Раціональна 

організація завершальної частини дозволяє швидше усунути 

ознаки гострого стомлення. Правильний підбір вправ і методів 

їх використання в основній частині забезпечує належний рівень 

працездатності і емоційного стану спортсменів, ефективне 

протікання процесів відновлення при виконанні тренувальних 

програм. Цьому ж сприяють оптимальне поєднання групової і 

індивідуальної форм роботи, використання засобів 

активного відпочинку. 
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Психологічні засоби. Психологічні засоби відновлення 

останніми роками набули широкого поширення. За допомогою 

психологічних  дій  вдається   швидко  понизити нервово-

психічну напруженість, стан психічної пригніченості, швидше 

відновити витрачену нервову енергію, сформувати чітку 

установку на ефективне виконання тренувальних і змагань 

програм, довести до меж індивідуальної норми напругу 

функціональних систем, що беруть участь в роботі. 

Психологічні засоби вельми різноманітні До 

найважливіших з них відносяться: аутогенне тренування і її 

модифікація—психорегулююче тренування, навіяний сон-

відпочинок, самонавіяння, відеопсихологічна дія. Значний 

вплив на психічний стан спортсмена роблять умови тренування 

і змагань, організація побуту і дозвілля. Особливу увагу 

фахівців привертають можливості психорегулюючого 

тренування, яке, як відомо, заснована на регулюванні 

психічного стану, використанні свідомого розслаблення 

м'язової системи і дії спортсмена на функції свого організму за 

допомогою слова. Шляхом психорегулюючого тренування 

вдається забезпечити відпочинок нервової системи, зменшити 

психічну напругу. 

Після інтенсивних фізичних і психічних навантажень для 

прискорення процесів відновлення може використовуватися 

метод довільного м'язового розслаблення, заснований на 

послідовному розслабленні найбільш крупних м'язових груп. 

Особливо ефективний він при глибокому стомленні. 

Застосування в цих умовах довільного м'язового розслаблення 

позитивно впливає на стан нервово-м'язового апарату, знижує 

збудливість центральної нервової системи. 

Медико-біологічні засоби. Медико-біологічні засоби 

можуть сприяти підвищенню резистентності організму до 

навантажень, швидшого зняття гострих форм загального і 

місцевого стомлення, ефективного заповнення енергетичних 

ресурсів, прискорення адаптаційних процесів, підвищення 

стійкості до специфічних і неспецифічних стресових впливів. 

У групі медико-біологічних засобів слід розрізняти:  

1) гігієнічні засоби,  

2) фізичні засоби,  

3) спортивне харчування,  

4) фармакологічні засоби. 

Гігієнічні засоби. При плануванні процесу підготовки і 
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участі в змаганнях повинні бути враховані найважливіші 

гігієнічні чинники, здатні зробити як позитивний, так і 

негативний вплив на працездатність спортсменів і протікання у 

них відновних процесів після тренувальних і змагань 

навантажень. Слід забезпечити відповідність тривалості і 

організаційних форм проведення занять, спортивного одягу, 

змісту розминки, вживаних тренувальних засобів і т. д., 

кліматичним, географічним і погодним умовам, стану 

спортивних споруд. Не менш важливий дотримувати 

раціональний і стабільний розпорядок дня — поєднання 

тренувальних занять, змагань з відпочинком, режимом 

харчування, роботою і навчанням. Стабільність розпорядку 

дня дозволяє органічно пов'язати режим життя спортсмена з 

сформованим ціркадним ритмом життєдіяльності організму, 

що забезпечує підвищений рівень працездатності і ефективні 

відновні реакції. 

Фізичні засоби. Різні види масажу є найширше 

вживаними засобами відновлення з комплексу фізичних 

засобів. Залежно від вигляду і методики використання масаж 

може надавати місцеву або загальну дію, стимулювати 

перебіг обмінних процесів, активізувати діяльність кровообігу і 

дихання, надавати стимулюючу або заспокійливу дію на 

нервову систему. 

Вплив сухоповітряною і парною лазень полягає у дії на 

організм сухого або насиченого водяними парами гарячого 

повітря. Застосування лазень стимулює терморегуляційну 

функцію організму, активізує діяльність серцево-судинної, 

дихальної і виділення систем, приводить до поліпшення 

периферичного кровообігу, підвищення проникнення шкірних 

покривів. Все це активізує відновні процеси після напружених 

програм тренувальних занять, мікроциклів, змагань. 

Електропроцедури, роблячи специфічний вплив на 

організм спортсмена, можуть з'явитися істотним чинником 

стимуляції відновних реакцій після конкретної м'язової 

діяльності, а також привести до виборчої активізації діяльності 

функціональних систем перед тренувальними або змаганнями 

вправами. Наприклад, методи, засновані на використанні 

струмів високої частоти (дарсонвалізація, діатермія, 

індуктотермія і ін.), сприяють зниженню збудження 

центральної нервової системи, активізують кровопостачання 

схильних до дії тканин. 
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Аероіонізація — вдихання повітря з підвищеною кількістю 

аероіонів негативної полярності — покращує функціональний 

стан центральної нервової системи, інтенсифікує тканинне 

дихання, обмін речовин, покращує физико-хімічні властивості 

крові, надає дію антигіпоксії і ін. Дія окремих процедур 

(електрофорез — введення постійним струмом в організм людини 

через шкіру лікарських речовин), завдяки різноманіттю 

фармакологічних препаратів, що вводяться, може надавати саму 

різну по спрямованості дію, стимулюючи відновні реакції. 

В даний час можна визнавати доведеним позитивний 

вплив на перебіг відновних реакцій в процесі тренувальної і 

змагання діяльності магнітотерапії (дія змінним магнітним 

полем низької частоти), ультразвуку (дія на тканині механічних 

коливань пружного середовища з частотою понад 16 кГц, 

фонофорезу (паралельна дія ультразвукових коливань і 

лікарських речовин). 

У групі гідропроцедур найбільшу ефективність як засоби 

відновлення мають сполучені ванни (газові, з морською сіллю, 

хлоридо-натрієві, сірчановодневі і т. д.). Застосування різних 

ванн надає як загальна (стимуляція кровопостачання тканин, 

видалення з них продуктів проміжного обміну і ін.), так і 

специфічна   дія. 

Речовини, що отримуються організмом спортсмена як у 

складі харчових продуктів, так і додатково у вигляді різних 

препаратів, можуть бути умовно розділені на декілька щодо 

самостійних груп: 

• речовини,   сприяючі  відновленню запасів енергії, що 

підвищують стійкість організму  до умов  стресу  (глюкоза,  

фосфоро- вмисні препарати, амінокислоти і ін.); 

• препарати пластичної дії, що забезпечують  процес   

регенерації   структур, що зношуються   в процесі 

тренувальної і змагання діяльності; 

речовини, стимулюючі функцію кровотворення (препарати 

заліза); 

• вітаміни і мінеральні речовини; 

• адаптогени    рослинного    походження (настоянки 

женьшеню і подібних до нього препаратів); 

• адаптогени тваринного походження (препарати мозкової 

тканини великої рогатої худоби, неокостенілих рогів 

плямистого оленя, бруднила або ізюбра, перга і ін.); 

• зігріваючі,   знеболюючі   і  протизапальні препарати - різні 
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мазі і креми, застосування яких (зазвичай в комплексі з 

масажем) сприяє розігріванню м'язів і зв'язок, профілактиці 

травм, інтенсифікації відновних реакцій, процесів 

впрацьовування, обмінних процесів в м'язах. 

Відновні процедури, що відносяться до різних груп, у 

свою чергу, можуть бути підрозділені на засоби глобальної, 

виборчої і загальнотонізуючої дії. 

Засоби глобальної дії своїм впливом охоплюють всі 

основні функціональні системи організму спортсмена. Це такі 

процедури, як сухоповітряна і парна лазні, загальний ручний 

масаж, загальний гідромасаж. 

Засоби виборчої дії припускають переважний вплив на 

окремі функціональні  системи або їх ланки. 

Засоби загальнотонізуючої дії — це заходи, що не 

роблять глибокого впливу на організм спортсмена 

(ультрафіолетове опромінювання, деякі електропроцедури, 

аероіонізація). 

Планування відновних і стимулюючих працездатність 

процедур необхідно строго пов'язувати з конкретними 

завданнями, що стоять в процесі підготовки. Вказані засоби 

умовно можуть застосовуватися на трьох рівнях: етапному, 

поточному і оперативному. 

Етапний рівень пов'язаний з нормалізацією 

функціонального стану спортсменів, їх якнайшвидшим 

фізичним і психічним відновленням після виконання програм 

тренувальних макроциклів, що завершуються відповідальними 

змаганнями, особливо напружених етапів і періодів підготовки. 

Відновні заходи в цьому випадку носять комплексний характер, 

включають різноманітні засоби педагогічного, психологічного і 

медико-біологічного характеру, органічно пов'язані в програмах 

спеціально планованих відновних мікроциклів. 

Заходи поточного рівня направлені на оптимізацію 

стану організму спортсменів при виконанні програм мезо- і 

мікроциклів, окремих змагань. Відновні і стимулюючі 

працездатність процедури в цьому випадку носять відносно 

локальний характер, органічно ув'язуються з величиною і 

характером тренувальних навантажень. Основні труднощі 

тут пов'язані з необхідністю постійного аналізу   чинників,   що 

визначають   працездатність спортсменів, особливостей 

розвитку стомлення і протікання відновних заходів. Дуже 

важливо систему відновних і стимулюючих процедур 
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пов'язувати із специфікою виду спорту. 

Завданням оперативного застосування стимулюючих і 

відновних засобів є термінове стимулювання працездатності або 

прискорення відновних процесів з метою успішного виконання 

програми одного заняття, комплексу тренувальних вправ, 

прояву високої працездатності в окремому старті змагання, 

сутичці, поєдинку. Для цього використовують засоби виборчої 

дії, проте їх об'єм скорочується для більшої оперативності в 

обмежених за часом умовах тренувального заняття  або 

змагання. 

 

ТЕСТИ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 

1. Переадаптація проявляється: 

a) у пристосуванні організму до навантаження; 

b) у виснаженні і зношуванні функціональних систем; 

c) у нездатністю забезпечити рівень адаптаційних змін; 

d) А, В і С правильно. 

2. Медіко-біологічні засоби відновлення фізичної 

працездатності – це: 

a) фізичні; 

b) гідротерапевтичні; 

c) фармакологічні; 

d) А, В и С правильно. 

3. Психорегулююче тренування, м’язова релаксація, 

аутогенне тренування є: 

a) педагогічними засобами відновлення; 

b) медико-біологічними засобами відновлення; 

c) психологічними засобами відновлення; 

d) гігієнічними засобами відновлення. 

4. З методичної точки зору сауна представляє собою: 

a) пасивний вiдпочинок;  

b) вiдповiдне навантаження; 

c) лiкувальну процедуру.  

5. Найкращий час для прийняття сауни спортсменом: 

a) перед снiданком;  

b) перед обiдом;  

c) перед сном. 

6. Вiдвiдування сауни забороняється для спортсменiв у 

випадках: 

a) гострих захворювань; 

b) загального стомлення;  



75 
c) травмування суглобiв та м'язiв.  

7. Основна група засобiв відновлення: 

a) педагогiчна; 

b) фармакологiчна;  

c) масаж та рефлексотерапiя ; 

d) спецiалiзоване харчування та харчовi добавки;  

e) психологiчна.  

8. Головне показання для призначення фармакологiчних 

засобiв відновлення: 

a) гiпертонiчний тип реакцiї системи кровообiгу у пробi 

Летунова;  

b) попередження фiзичного перенапруження; 

c) середнiй ступiнь стомлення пiсля тренувань у пiдготовчий 

перiод. 

9. Показання для призначення комплексу засобiв 

вiдновлення спортсменів: 

a) реабiлiтацiя пiсля травм та захворювань ; 

b) загострення хронічних захворювань;  

c) великий обсяг тренувальних навантажень у 

передзмагальному макроциклі; 

d) дистрофія міокарда внаслідок фізичного перенапруження. 

10. Особливість харчування спортсменів: 

a) використання гіпердоз вітамінів та тваринного протеїну ; 

b) заборона розвантажувально-дієтичної терапії;  

c) незмінний раціон для одного макроциклу ; 

d) залежність від виду спорту. 

11. Медична реабілітація в спорті включає: 

a) педагогічні засоби;  

b) психологічні засоби;  

c) медичні засоби; 

d) все вищезгадане. 

12. Які фази можна виділити у періоді відновлення:  

a) швидкого, повільного, тривалого відновлення; 

b) швидкого, повільного і тривалого відновлення, 

суперкомпенсації; 

c) тимчасового, повільного, тривалого відновлення; 

d) компенсації та суперкомпенсації. 

13. Які із перерахованих методів не належать до методів 

психічного впливу на організм:  

a) гіпнотерапія 

b) аутогенне тренування  
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c) психотерапія в бадьорому стані; 

d) психічної саморегуляції;  

e) довільного м’язового скорочення. 

14. Педагогічні засоби відновлення: 

a) є найбільш природним і найефективнішими; 

b) не використовуються у сучасному спорті високих досягнень; 

c) використовуються на заняттях з фізичного виховання 

школярів. 

15. Активний відпочинок застосовується: 

a) після тривалої перерви між тренуваннями; 

b) в коротких перервах під час тренування; 

c) у період повного відновлення організму після тренування. 

16. Фармакотерапія –  

a) обов’язкова складова комплексу відновних засобів при 

оздоровчому тренуванні; 

b) може використовуватись для стимуляції процесів 

відновлення організму; 

c) заборонена до використання при спортивному та 

оздоровчому тренуванні. 

17. Харчування після значних фізичних навантажень: 

a) не впливає на прискорення відновлення організму; 

b) є природним стимулятором процесів відновлення; 

c) лише у поєднанні з фармакотерапією здатне повноцінно 

відновити працездатність. 

18. Для стимуляції процесів відновлення працездатності під 

час інтенсивних спортивних тренувань слід порівняно із 

загальноприйнятими нормами: 

a) вдвічі збільшити прийом рідини; 

b) збільшити кількість рідини на 0,5 – 1л.; 

c) не змінювати об’єм прийому рідини. 
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ТЕМА 6. 

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ. 

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА В СИСТЕМІ ФР 

 

Актуальність проблеми 

Більшість хвороб, особливо інсульти, інфаркти, травми, 

супроводжуються зниженням рухової активності пацієнта. 

Необґрунтована гіпокінезія на тривалий час призводить до ще 

більшого порушення структури та функцій всіх органів та 

систем, хронізації процесу та інвалідизації хворого. 

Відновлення втрачених функцій за допомогою фізичної 

реабілітації є важливою складовою клінічної медицини, 

засобом попередження і зменшення ступеня інвалідизації 

хворих. 

 

Навчальні цілі: 

 навчити студентів призначати ФР хворим в комплексному 

лікуванні; 

 обґрунтовувати, самостійно призначати засоби та форми ФР, 

проводити контроль адекватності фізичних навантажень, 

оцінювати кумулятивний ефект тренувань хворих; 

 

Завдання для самостійної роботи під час підготовки до 

занять: 

 ознайомитися з матеріалами підручника, посібника, 

рекомендованою літературою; 

 вивчити  матеріали практикуму; 

 матеріали лекції. 

 

Студент повинен знати: 

 механізми лікувальної дії та фізіологічну класифікацію ФВ; 

 клінічні ефекти прийомів масажу; 

 засоби та форми ФР; 

 принципи дозування ФВ; 

 

Студент повинен вміти: 

 оцінити функціональний стан порушеної системи; 

 формулювати загальні і спеціальні задачі ФР; 

 призначати комплекси ФР. 
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Перелік практичних навичок, які студент повинен засвоїти: 

 призначати та демонструвати ФВ направлені на розвиток 

основних рухових якостей (загальної витривалості, сили, 

гнучкості, координації рухів, рівноваги і швидкості рухової 

реакції); 

 призначати та демонструвати ФВ: за обсягом залучених 

м’язів (локальні, регіональні, глобальні), за режимом роботи 

м’язів (динамічні, ізометричні), за ознакою активності 

(постуральні ФВ, пасивні, включаючи основні прийоми масажу, 

пасивно-активні, активні, активні з опором та обтяженням), за 

джерелами енергопостачання (аеробні, анаеробні, змішані), 

дихальні (статичні, динамічні), коригуючі (симетричні, 

асиметричні), ігрові; 

 продемонструвати основні прийоми класичного масажу. 

 

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ. 

СТИСЛИЙ ЗМІСТ ТЕМИ 

Фізична реабілітація є невід'ємною і обов'язковою 

складовою частиною медичної реабілітації. В українському 

законодавстві під фізичної реабілітацією розуміють систему 

заходів, спрямованих на вироблення і застосування комплексів 

фізичних вправ на різних етапах лікування і реабілітації, що 

забезпечують функціональне відновлення особи, виявляють і 

розвивають резервні і компенсаторні можливості організму 

шляхом вироблення нових рухів, компенсаторних навичок, 

користування технічними та іншими засобами реабілітації, 

виробами медичного призначення. 

До засобів фізичної реабілітації відносять лікувальну 

фізкультуру (ЛФК), фізіотерапію і деякі нетрадиційні засоби. В 

лікувальній фізичній культурі застосовуються основні і 

додаткові засоби. 

До основних засобів ЛФК відносяться: фізичні вправи 

(Додаток 11), режими рухової активності (охоронні рухові 

режими), лікувальний масаж і природні фізичні фактори; до 

додаткових - механотерапія, трудотерапія, мануальна терапія, 

аутогенне тренування, а також деякі нетрадиційні засоби 

(анімалотерапія, танцювально-рухова терапія та ін.) 

Рухові режими:   

 при стаціонарному лікуванні хворого: ліжковий - хворий має 

потребу в постійному медичному нагляді і в допомозі при 

самообслуговуванні; напівліжковий, або палатний - хворий має 
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потребу в постійному медичному нагляді, але може себе 

обслуговувати; вільний - хворий не потребує постійного 

медичного нагляду і може себе обслуговувати.   

 в амбулаторних (санаторно-курортних умовах): щадний - 

стан хворого потребує строгої регламентації інтенсивності і 

тривалості фізичних навантажень; щадно-тренуючий - стан 

хворого потребує строгої регламентації тривалості 

нерегламентованих за  інтенсивністю фізичних навантажень ; 

тренуючий - стан хворого дозволяє включати в заняття 

спортивні ігри без строгої регламентації інтенсивності і 

тривалості заняття; інтенсивність навантаження обумовлена 

технічністю і витривалістю хворого і його партнерів по грі. 

Основними прийомами массажу є: погладжування, 

розтирання, розминання, вібрація.   

Клінічні ефекти: 

• погладжування поверхневе - розслабляє м’язи, знижує 

емоційну напругу 

• розтирання поверхневе - збільшує всмоктування рідини, 

зменшує лімфо- венозний застій (дренажний масаж) 

• розтирання глибоке - стимулює крово- і лімфообіг, 

обмін речовин (підвищує розтяжність, еластичність, 

скоротливість м’язів, покращує реологію мокротиння, сприяє 

ліквідації рубців і спайок та ін.) 

• розминання - «пасивна гімнастика» для м’язів, яка 

підвищує тонус, скоротливу здатність м’язів, активізує трофіку 

окістя, рухову і секреторну функцію органів травлення, 

попереджає утворення спайок. 

• вібрація безперервна - має спазмолітичну дію, стимулює 

секреторну функцію органів травлення, знижує тонус скелетних 

м’язів 

• вібрація перервна - має тонізуючу дію, активізує 

моторику шлунково- кишкового тракту і жовчного міхура, 

стимулює відходження мокроти 

Загальні протипоказання до призначення масажу: 

• грибкові захворювання та піодермії 

• закриті гнійні процеси, інфіковані рани шкіри 

• чужорідні тіла поблизу великих судин 

• гострі патологічні процеси 

Серед факторів  зовнішнього середовища в ФР хворих 
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використовуються: повітря  - з поступовим зниженням його 

температури і тривалості   впливу  на оголене тіло; сонце – з 

поступовим збільшенням часу перебування  в оголеному стані 

під прямими  променями та в тіні; вода  (обтирання, обливання, 

купання у водоймах) з поступовим зниженням температури її та 

тривалості впливу. 

Форми проведення лікувальної фізкультури 

До основних форм ЛФК відносяться: ранкова гігієнічна 

гімнастика, процедура лікувальної гімнастики і самостійні 

заняття хворого за вказівкою лікаря. До додаткових форм ЛФК 

відносяться: лікування положенням; дозована лікувальна 

ходьба, прогулянки і теренкур; гімнастика в воді; заняття 

оздоровчими формами фізичної культури (біг, плавання і т.і.); 

заняття на тренажерах - механотерапія, спортивні ігри та ін. 

Методи проведення занять ФР: індивідуальний (методист  

займається з окремим  хворим), мало груповий (методист 

займається з групою хворих в палаті), груповий  (методист 

займається  з групою хворих в залі ЛФК) та  самостійний   (після 

отриманої консультації лікаря або методиста ЛФК хворий 

займається самостійно). 

Механізмами лікувальної дії ФВ, які здатні вирішити 

спеціальні та загальні задачі ФР, є : компенсуючий, тонізуючий, 

відновлюючий і трофічний (Додаток 12). 

Інтенсивність фізичного навантаження в заняттях 

визначається величиною  прискорення пульсу відносно спокою 

за формулою: 

Пульс трен.= Пульс спокою + К  х  (хронотропний резерв), 

де: К - відсоток хронотропного резерву, який становить різницю 

між  пульсом порога толерантності до фізичного навантаження 

або 200 мінус вік хворого і пульсу спокою. 

Мета, завдання, засоби ЛФК. 

Основне місце серед засобів фізичної реабілітації 

приділяється лікувальній фізичній культурі, тому що рухова 

активність - найважливіша умова формування здорового 

способу життя, основа правильної побудови фізичної 

реабілітації. 

ЛФК – метод комплексної функціональної терапії, що 

застосовує фізичні вправи як засіб збереження організму в 

діючому стані, стимуляції його внутрішніх резервів, запобігання 

виникненню хвороб, викликаних вимушеною нерухомістю. 

Головним засобом ЛФК є фізичні вправи. 
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Лікувальна фізична культура має ряд особливостей, що 

відрізняють її від інших лікувальних методів: 

1. Основною її особливістю є активна і свідома 

участь хворих у процесі виконання вправ. Це не тільки 

оздоровлює хворого і зміцнює його організм, але й виховує в 

людині свідоме відношення до регулювання його режиму, 

прищеплює  здорові санітарно-гігієнічні навички. 

2. Лікувальна фізична культура є методом 

неспецифічної терапії. Це значить, що фізичні вправи є 

неспецифічним подразником, викликають загальну реакцію 

нервової системи, що виражається не тільки в поліпшенні 

тканинного обміну, але й у підвищенні нервово-м'язового 

тонусу. Таким чином, ЛФК - це природний метод лікування, 

тому що в його основі лежить рух, а рух - це природний фактор. 

3. Лікувальна фізична культура - метод 

патогенетичної терапії, тому що вона активізує фізіологічні 

механізми, що були порушені патологічним процесом. 

4. Лікувальна фізична культура - метод 

профілактики захворювань, тому що систематичні заняття 

фізичними вправами підвищують пристосованість організму до 

життєвих умов і розширюють його функціональні можливості. 

Методика лікувальної фізичної культури базується на 

загально педагогічних принципах: міцності засвоювання вправ, 

свідомості, активності, наочності, систематичності, 

поступовості, послідовності, регулярності. 

Протипоказаннями до лікувальної фізичної культури є: 

загальний важкий стан, висока температура тіла, сильний біль, 

небезпека масивної кровотечі, злоякісні пухлини. У даних 

випадках активізація фізичними вправами фізіологічних 

процесів в організмі може принести хворому замість 

оздоровчого ефекту шкоду. 

Сфери використання ЛФК. 

Використання ЛФК формує у хворого свідоме 

ставлення  до фізичних вправ, загартування організму 

природними засобами, прищеплює йому гігієнічні навички, 

передбачає його участь у регуляції свого загального режиму, 

зокрема рухового. 

При розборі основних принципів проведення занять ЛФК 

необхідно використовувати структурно-логічну схему: етіологія 

(з’ясування причин і умов захворювання), патогенез 

(ознайомлення з глибиною і характером порушень при даних 
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захворюваннях), завдання лікування і методика занять, 

попередження захворювання і облік ефективності. 

Основними принципами використання лікувальної і 

фізичної культури є: цілісність організму (єдність психічного і 

фізичного ), єдність середовища і організму (соціального і 

біологічного ), єдність форми і функції, загального і місцевого, 

лікування і профілактики. 

Розрізняють чотири основних механізми лікувальної дії 

фізичних вправ на організм пацієнта. 

1. Тонізуюча дія. Спеціально підібрані вправи здатні 

посилювати процеси гальмування чи збудження у ЦНС і тим 

самим сприяють відновленню  нормальної рухливості та 

врівноваженості  нервових процесів. Це покращує регулюючі 

властивості, активізує діяльність ендокринні залози і стимулює 

вегетативні функції та обмін речовин за механізмом моторно- 

вісцеральних рефлексів. Тонізуючий вплив фізичних вправ тим 

більший, чим більше м’язів залучається у рухову діяльність і чим 

вище м’язове зусилля. 

2. Трофічна дія. У процесі руху виникають 

пропріоцептивні імпульси, що йдуть у вищі відділи НС та 

вегетативні центри і перебудовують їх функціональний стан, що 

сприяє покращенню трофіки внутрішніх органів та тканин за 

механізмом моторно-вісцеральних рефлексів. М’язова діяльність 

стимулює обмінні, окисно-відновні та регенеративні процеси в 

організмі. У працюючому м’язі відбувається  розширення та 

збільшення кількості функціонуючих капілярів, посилюється 

приплив насиченої киснем артеріальної та відтік венозної крові, 

підвищується швидкість кровотоку, покращується лімфообіг. За 

рахунок цього швидше розсмоктуються продукти запалення, 

попереджується утворення спайок та розвиток атрофій. 

3. Формування компенсацій. Фіз. 

вправи  сприяють  якнайшвидшому відновленню або заміщенню 

порушеної хворобою функції органу або системи. Формування 

компенсації зумовлене рефлекторними механізмами. Фізичні 

вправи сприяють збільшенню розмірів сегмента тіла або парного 

органу, підвищуючи їх функції та ураженої системи в цілому. 

Вони залучають до роботи м’язи, які раніше не брали участі у 

виконанні не властивих для них рухів. 

4. Відновлення порушених функцій. 
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Класифікація засобів ЛФК. 

До засобів ЛФК належать фізичні вправи та природні 

чинники. Основними серед них є фізичні вправи, які у ЛФК 

застосовуються у вигляді гімнастичних, ідеомоторних, 

спортивно-прикладних вправ та ігор. Вправи підбирають, 

виходячи з медичних показів і протипоказань, певним 

дозуванням. 

При проведенні занять з лікувальної гімнастики 

дотримуються таких правил: 

1. Характер вправ, фізіологічне навантаження, 

дозування і вихідні положення мають відповідати загальному 

стану пацієнта, його віку і ступеню тренованості. 

2. Фізичні вправи мають впливати на весь організм. 

3. У занятті використовуються вправи для 

загального розвитку і спеціальні. 

4. При складанні плану занять слід дотримуватись 

принципів поступовості у підвищенні і зниженні фізичного 

навантаження, витримуючи оптимальну фізіологічну криву 

навантаження. 

5. Підбираючи вправи необхідно зберігати 

черговість роботи м’язових груп, що залучаються до їх 

виконання. 

6. У лікувальному курсі потрібно щодня частково 

змінювати і ускладнювати вправи,що застосовуються. 

7. У передостанні 3-4 дні курсу хворих навчають 

тих гімнастичних вправ, що будуть рекомендовані у наступних 

заняттях у домашніх умовах. 

8. Обсяг методичного матеріалу, інтенсивність та 

складність фізичних вправ у занятті мають відповідати 

руховому режиму, що призначений хворому. 

Режим рухів. Введення режимів рухів у лікувальних 

установах дає змогу організувати і уніфікувати фізичне 

навантаження, що дуже зручно для призначення засобів 

лікувальної фізкультури. Режим залежить від типу лікувальної 

установи. 

 В стаціонарах у лікарняний період звичайно 

розрізняють: 

1. Суворий ліжковий режим – призначається 

пацієнтам, які потребують повного спокою (допускається 

лікування положенням). 
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2. Ліжковий режим – призначається під час 

одужання і поліпшення стану здоров’я, при нормальній чи 

субфебрильній температурі. Дозволяється сідати в ліжку і 

вставати. Призначається індивідуальна гімнастика в положенні 

лежачи і масаж. 

3. Напівліжковий режим – приписують хворим при 

подальшому одужанні і адаптації до фізичних навантажень. 

Хворі можуть виконувати ранкову гімнастику і лікувальну 

гімнастику індивідуально чи невеликими групами з вихідного 

положення лежачи, сидячи, стоячи з обережним збільшенням 

навантаження. 

4. Тонізуючий, або вільний режим – призначається 

в період підготовки хворого до виписування. Мета цього 

режиму – подальше поліпшення функціонального стану 

організму хворого і підготовки його до домашніх умов і 

трудової діяльності. Рекомендуються ранкова гігієнічна і 

лікувальна гімнастика, які проводяться з невеликими групами, з 

різних вихідних положень. Дозволяються нетривалі прогулянки 

в саду, малорухливі ігри, легкі трудові процеси. 

У післялікарняний період реабілітації: 

1. Щадний режим – для практично здорових, що 

потребують відпочинку. Дозволяється без обмежень 

застосовувати всі фізкультурні заходи, передбачені в санаторії. 

2. Щадно-тренуючий режим – призначається 

особам з хронічними захворюваннями, фізично слабким, 

неадаптованим до фізичних навантажень.Обмежуються вправи, 

які можуть викликати втому, неадекватні реакції організму, 

рекомендується ранкова гігієнічна гімнастика з обмеженням 

бігу, без підскоків. Дозволяються малорухливі ігри, екскурсії. 

3. Тренуючий режим  дає змогу якнайповніше 

використовувати засоби і форми ЛФК, брати участь у всіх 

заходах, які проводять у стаціонарі. Інтенсивність вправ велика. 

У реабілітації спортсменів застосовуються вправи максимальної 

інтенсивності. 

Періоди застосування лікувальної фізичної культури. 

Клінічний перебіг захворювання і загальний стан хворого 

під дією комплексного лікування поступово змінюється і 

відповідно змінюються форми й методики занять ЛФК. 

І період – щадний – характеризується вираженими 

анатомічними і функціональними порушеннями ушкодженого 
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органу, відповідної системи і організму вцілому, вимушеним 

зниженням рухової активності. Завдання цього періоду: 

поліпшення нервово-психічного стану хворого, попередження 

ускладнень, стимуляція трофічних та компенсаторних процесів 

навчання навичок самообслуговування. 

ІІ період основний – функціональний- характеризується 

покращенням клінічного стані пацієнта, відновленням 

анатомічної цілісності органу чи тканин при одночасному 

суттєвому порушенні іх функції. 

ІІІ період заключний – тренувальний- характеризується 

завершенням процесу одужання, відновлення фунцій, але 

здатність витримувати життєві навантаження ще недостатня.У 

пацієнтів залишкові явища перенесеного захворювання: 

зниження сил, витривалості, швидкості, здатності переносити 

фізичні навантаження у повному обсязі. 

Основні форми проведення ЛФК: 
1. Ранкова гігієнічна гімнастика – комплекс 

загальнозміцнюючих і дихальних вправ, направлених на 

стимуляцію діяльності основних фізіологічних систем. 

2. Лікувальна гімнастика – комплекс загальнозміцнюючих 

і дихальних вправ, на фоні яких виконуються спеціальні вправи. 

3. Самостійні заняття хворого за вказівкою лікаря – 

комплекс спеціальних вправ, який виконується пацієнтом 

багаторазово протягом дня (3-5 і більше раз). 

4. Дозована ходьба, дозовані прогулянки, теренкур 

(дозоване сходження), тредміл 

5. Оздоровчі заняття фізичною культурою (які не мають 

спортивної направленості) – дозований біг, плавання, ходьба на 

лижах, їзда на велосипеді, елементи спорту і ін.) 

 

ТЕСТИ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 

1. Заняття ЛГ груповим методом призначається хворому, 

який перебуває на наступному руховому режимі: 

a) суворому постільному; 

b) палатному; 

c) вільному; 

d) розширеному постільному; 

e) напівпостільному. 

2. Дозоване лікувальне плавання це: 
a) спортивно-прикладна ФВ; 

b) форма ФР; 
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c) засіб ФР; 

d) метод ФР; 

e) гімнастична ФВ. 

3. Хворий, який перебуває на палатному руховому режимі в 

умовах стаціонару: 
a) потребує допомоги при самообслуговуванні; 

b) потребує постійного медичного спостереження; 

c) не потребує постійного медичного спостереження; 

d) може рухатися тільки в межах лікарні; 

e) може виходити за межі лікарні. 

4. При правильній побудові заняття ЛГ пульс найбільше 

зростає: 
a) у ввідній частині заняття; 

b) на початку основної; 

c) в середині основної; 

d) у кінці основної; 

e) в заключній частині. 

5. Характеристика лікувальної фізкультури (ЛФК) як 

методу відновлювальної терапії: 

a) пасивна, симптоматична, специфічна, імунокорекційна та        

відновлювальна терапія; 

b) активна, біомеханічна, нейрогумораль-на, сегментарно-

рефлекторна та профілактична терапія; 

c) активна, функціональна, неспецифічна, патогенетична, 

тренуюча терапія; 

d) активна, специфічна,сегментарно-рефлекторна, загально-

тренуюча терапія. 

6. Визначте основні засоби ЛФК: 

a) гімнастичні, спортивно-прикладні, ігрові, спеціальні; 

b) ходьба, теренкур, біг підтюпцем, плавання; 

c) фізичні вправи,масаж,трудотерапія; 

d) заняття оздоровчою фізичною культурою,  масаж, 

гімнастика; 

e) фізичні вправи, руховий режим, натуральні чинники 

природи,  

f) масаж. 

7. Методами проведення занять з ЛФК є: 

a) ранкова гігієнічна гімнастика, лікувальна гімнастика, 

дозована ходьба; 

b) гімнастичний, спортивно-прикладний, ігровий; 
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c) лікувальний масаж, лікувальна гімнастика, ранкова гігієнічна 

гімнастика; 

d) індивідуальний, малогруповий, груповий, самостійний; 

e) щадний, щадно-тренуючий, тренуючий. 

8. Протипоказаннями  до призначення ЛФК є наступні 

стани, крім одного: 

a) синусова тахікардія понад 100 уд/хв; 

b) збільшення ШОЄ понад  20-25 мм/год; 

c) артеріальна гіпотензія більше ніж  90/50 мм рт.ст.; 

d) синусова брадікардія менш ніж  50 уд/хв; 

e) недостатність кровообігу  І ступеня. 
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ТЕМА 7. 

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕРГОТЕРАПІЇ 

 

Актуальність проблеми 

Ерготерапія, також працетерапія, заняттєва 

терапія (грец. εργον — праця та грец. θεραπεία — лікування) — 

комплекс реабілітаційних заходів у особи із порушенням 

психічних або фізичних функцій організму, спрямованих на 

відновлення повсякденної діяльності людини із урахуванням 

наявних фізичних обмежень. В англомовній літературі 

застосовується термін «occupational therapy» («заняттєва 

терапія» або «лікування заняттям», від лат. occupatio — 

«зайнятість»). Скорочена назва професії в англомовному 

світі OT або O.T.. Сучасне поняття ерготерапії включає в себе 

комплекс заходів, спрямованих як на відновлення виконання 

хворим повсякденних функцій організму, так і на створення 

комфортних умов життя, адаптацію середовища для людей з 

особливими потребами, забезпечення можливості відновлення 

їх трудових навичок та забезпечення соціальної 

адаптації пацієнтів з особливими потребами. 

Поняття «ерготерапія» або «occupational therapy» з'явилось 

ще у на початку ХХ століття, а перша школа з підготовки 

фахівців у цій галузі з'явилась у 1908 році в Чикаго, а в 1917 

році у США вперше створено Національне товариство з 

розвитку заняттєвої терапії (National Society for the Promotion of 

Occupational Therapy — NSPOT). 

Ерготерапія застосовується як складова лікувального 

процесу у хворих із обмеженими можливостями, і направлена на 

відновлення та підтримку необхідних для повсякденного життя 

побутових навичок та дій, і сприяє не тільки відновленню 

рухової активності, але й адаптації людини до нормального 

життя, що допомагає їй досягти максимальної самостійності в 

побуті та стати більш соціально адаптованою. У більшості країн 

світу ерготерапію проводять спеціалісти — ерготерапевти. 

Завданням ерготерапевта є не досягнення повного одужання 

хворих (хоч це й бажано), а вирішення тих проблем, які 

хвилюють пацієнтів, заважають їх виздоровленню, їх 

повсякденній активності та поверненню до нормального життя, 

незважаючи на ці обмеження, які накладає на них хвороба. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Навчальні цілі: 

 набуття студентами теоретичних знань та практичних 

навичок про основи та закономірності ерготерапії хворих з 

різними нозологіями. 

 отримання студентом навиків по обстеженню хворих з 

ураженнями різних систем організму,які призводять до 

неповносправності, аналіз якого дозволить скласти 

індивідуальну програму ерготерапії, провести індивідуальне 

заняття з пацієнтом. 

 

Завдання для самостійної роботи під час підготовки до 

занять: 

 ознайомитися з матеріалами підручника, посібника, 

рекомендованою літературою; 

 вивчити  матеріали практикуму; 

 матеріали лекції. 

 

Студент повинен знати: 

 загальні основи ерготерапії. 

 

Студент повинен вміти: 

 обґрунтувати застосування тих чи інших засобів ерготерапії 

для профілактики виникнення ускладнень, відновлення 

порушених функцій, відновлення навичок самообслуговування 

та адаптації середовища в яке повертається особа з 

неповносправністю. 

 

Перелік практичних навичок, які студент повинен засвоїти: 

 особливості застосування ерготерапії; 

 основні методи та засоби ерготерапії. 

 

СТИСЛИЙ ЗМІСТ ТЕМИ 

Ерготерапія — це комплекс методів, спрямованих на 

допомогу Пацієнту в повсякденному житті й сприяючих 

розвитку, відновленню й підтримці необхідних побутових 

навичок і дій. 

Термін «occupational therapy»  - «професійна терапія» 

В англійській мові замість терміна «ерготерапія» частіше 

використовують вираз «оккупаційна терапія». Слово «заняття» 

(час перебування) є застарілим терміном, що використовується в 
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двадцятці століття для позначення дій, спрямованих на те, щоб 

«зайнятися» вільним часом пацієнта. 

Основні принципи ерготерапії: 

 сінергетика дій Ерготерапевта й Пацієнта; 

 урахування потреб і бажань Пацієнта; 

 акцент зусиль фахівця на значимих для Пацієнта діях 

(наприклад, відновлення навичок письма для журналіста); 

 використання результатів новітніх профільних наукових 

досягнень. 

 клієнт-орієнтований підхід - при плануванні роботи 

пріоритетне значення мають потреби та бажання клієнта; 

 терапія, орієнтована на значимі для клієнта дії, -клієнт та 

ерготерапевт спільно виконують дії, що мають особливе 

значення для клієнта і відповідають його потребам та 

інтересам (наприклад, освоєння навиків письма після 

інсульту); 

 науково обґрунтована практика - робота з клієнтом та 

прийняття рішень, засновані на новітніх наукових даних; 

 культурно-орієнтована практика - у процесі роботи 

ерготерапевт повинен враховувати культурні норми, 

притаманні даному індивідууму. 

Область ерготерапії складається з шести частин: 

Типологія проводження часу: 

 повсякденні побутові дії - прості дії, що забезпечують догляд 

за своїм тілом (персональна гігієна, одяг, їжа, сексуальна 

активність); 

 інструментальні домашні дії - активність будинку і в 

суспільстві, що вимагає більш складних дій, ніж просто 

догляд за своїм тілом (приготування їжі, покупки, догляд за 

дітьми та домашніми тваринами); 

 відпочинок і сон - забезпечення відновного відпочинку та 

сну, необхідних для підтримки здоров'я та досягнення 

найвищих результатів життєдіяльності; 

 навчання - освоєння дій, необхідних для успішного 

функціонування в навколишньому середовищі; 

 робота - дії, необхідні для участі в оплачуваній або 

волонтерській зайнятості;  

 гра - «будь-які спонтанні або організовані дії для радості, 

розваг або увеселення»;  

 досуг - необов'язкова, внутрішньо мотивована активність у 

вільне час, не пов'язана з роботою, уходом за себе або сном.  
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Фактори, що впливають на життєдіяльність 

індивідуума 

 моральні цінності, думки та віра; 

 функції організму; 

 структура організму. 

Можливості, які клієнт демонструє при виконанні дій, 

включають в себе: 

 рухові вміння; 

 сенсорно-перцептуальні здібності; 

 емоційна регуляція; 

 когнітивні навики; 

 здатність до спілкування та соціальні навики. 

Паттерн життєдіяльності - моделі поведінки, пов'язані 

з повсякденною активністю індивіда і значимих для нього 

людей, включає в себе: 

 звички; 

 режим життя; 

 виконувані ролі; 

 ритуали. 

Фактори середовища, пов'язані з різними умовами 

навколишнього середовища та станом клієнта, і що 

впливають на його життєдіяльність: 

 культурні; 

 персональні; 

 тимчасові (тимпоральні); 

 віртуальні; 

 фізичні; 

 соціальні. 

Заходи діяльності при виконанні дій залежать від 

наступних факторів: 

 об'єкти та їх властивості; 

 наявний космос; 

 соціальні умови; 

 послідовність дій та їх синхронізація; 

 вміння та здібності; 

 функції тіла; 

 структура тіла. 

Процесс ерготерапії включає в себе оцінку клінічного 

стану, лікувальне втручання та моніторинг результатів. Це 

відбувається в межах області діяльності ерготерапії і вимагає 

тісного співробітництва ерготерапевта, асистента та самого 
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клієнта. 

Завдання та обов’язки ерготерапевта. 

Сприяє набуттю людьми з обмеженнями життєдіяльності 

максимального рівня функціональності та незалежності у всіх 

аспектах життя через певний набір занять та активних 

реабілітаційних технологій, відновленню у них фізичного, 

соціального та психічного здоров’я, поверненню людини до 

нормального соціального, трудового та побутового 

функціонування, відновлення автономності, інтеграції її у 

суспільство. 

Розроблює відповідно до державних та галузевих 

стандартів,типових планів, методик та рекомендацій охорони 

здоров’я та освіти, Державної типової програми реабілітації 

інвалідів та дітей-інвалідів рекомендації щодо мети, змісту і 

порядку комплексної реабілітаційної роботи у закладах та 

установах для дітей і дорослих, які мають стійкі вади здоров’я 

та порушення психофізичного розвитку. 

Приймає участь у проведенні діагностики та оцінки 

активності, ступеню порушень психофізичного стану, обмежень 

життєдіяльності та втрати автономності людини. Проводить за 

планом ерготерапевтичні, реабілітаційні, навчальні, соціально-

адаптаційні, соціально-побутові, корекційні, компенсаторні 

заходи та заняття. Застосовує сучасні методи трудової терапії 

відповідно до призначень лікарів та вчителів з корекційної 

освіти , працює під їх контролем.  

Здійснює формування компенсаторних способів життя 

людини з порушеннями здоров’я, нових мотивацій до діяльності 

та відповідних особистісних потреб, покращення 

життєдіяльності та відновлення автономності людини. 

У складі мультидисциплінарної команди бере участь у 

створенні індивідуальної програми реабілітації для інваліда та 

дитини-інваліда згідно з переліком реабілітаційних послуг, 

технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного 

призначення залежно від нозологій захворювань та корекційно-

реабілітаційних потреб дитини або дорослого. Працює в тісному 

контакті з фахівцями інших спеціальностей, що беруть участь у 

реабілітаційному процесі – лікарями, психологами (за 

спеціалізаціями), фізіологами,логопедами, педагогами, 

соціальними працівниками, дієтологами, вчителями з 

корекційної освіти, фахівцями з фізичної реабілітації тощо, бере 

участь у координації їхньої діяльності. 
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Забезпечує разом з іншими працівниками здорові і 

безпечні умови навчання, виховання та праці відповідної 

категорії дітей і дорослих. 

Залучає членів їхніх сімей до участі в реабілітаційній 

роботі, правильного використання прийомів ерготерапії, 

фізичної та психолого-педагогічної корекції психофізичного 

стану, застосування відновлювальних занять та вправ, 

подолання фізичних або психічних вад, недоліків здоров’я, що 

перешкоджають повноцінному функціонуванню людини. 

Надає консультації з питань корекційно-реабілітаційних 

заходів. 

Допомагає батькам реалізовувати індивідуальний план 

реабілітаційної роботи з дитиною в умовах сім’ї. 

Повинен знати: 

 теорію і практику ерготерапевтичних, лікувально-

відновлювальних,корекційно-реабілітаційних заходів та 

процесів, корекції психофізичного розвитку дітей, 

психологічної допомоги, соціально-побутової адаптації, 

трудової та професійної реабілітації, трудової терапії, 

соціально-середовищної реабілітації дітей та дорослих з 

обмеженнями життєдіяльності; 

 цілі, принципи реабілітації дітей і дорослих, методологію та 

зміст ерготерапевтичних заходів та вправ; 

 стандартизовані методи оцінки активності, ступенів 

порушень психофізичного стану та обмежень 

життєдіяльності людини; 

 загальні та спеціальні медичні, психолого-педагогічні, 

реабілітаційні та соціальні дисципліни; 

 ефективні методи, форми, прийоми реабілітаційної роботи, 

корекційного та компенсуючого навчання і виховання;  

 основи законодавства та нормативні документи України, 

міжнародні документи з питань охорони здоров’я, освіти, 

реабілітації, соціального захисту, прав осіб інвалідністю, 

дітей з порушеннями психофізичного розвитку; 

 державні стандарти, програмно-методичні документи і 

матеріали з відновного лікування, освіти, реабілітації, 

соціальної роботи для діяльності з дітьми та дорослими з 

обмеженнями життєдіяльності; 

 індивідуальні психологічні особливості та нозологічні 

характеристики дітей і дорослих з обмеженнями 

життєдіяльності; 
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 методологічні та практичні засади застосування Міжнародної 

класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я (МКФ, 2001) та Міжнародної класифікації хвороб 

(МКХ-10); 

 правила використання технологічних засобів та обладнання 

навчальних кабінетів, класів, спортивних та ігрових залів, 

спеціалізованих приміщень, які створено для 

відновлювальної лікувальної, реабілітаційної та корекційної 

роботи;сучасні досягнення науки та практики у відповідних 

галузях реабілітації; 

 основи управління й організації корекційно-реабілітаційних 

процесів в закладах охорони здоров’я, у масових і 

спеціалізованих закладах для дітей, які мають вади у 

фізичному або розумовому розвитку; 

 етичні норми і правила організації реабілітації дітей та 

дорослих з обмеженнями життєдіяльності; 

 норми і правила ведення лікувальної, психолого-

педагогічної, реабілітаційної та статистичної документації. 

Кваліфікаційні вимоги.  

Провідний ерготерапевт: вища освіта відповідної галузі 

знань (спеціальності) за освітнім ступенем магістра та 

підвищення кваліфікації. Наявність сертифікатів, що 

підтверджують здатність застосовувати на практиці відповідні 

методики реабілітаційної роботи з дітьми та дорослими з 

обмеженнями життєдіяльності. Стаж роботи за професією 

ерготерапевта I категорії — не менше 3 років. 

Ерготерапевт I категорії: вища освіта відповідної галузі 

знань (спеціальності) за освітнім ступенем магістра та 

підвищення кваліфікації. Наявність сертифікатів, що 

підтверджують здатність застосовувати на практиці відповідні 

методики реабілітаційної роботи з дітьми та з обмеженнями 

життєдіяльності. Стаж роботи за професією ерготерапевта ІI 

категорії — не менше 2 років. 

Ерготерапевт II категорії: вища освіта відповідної галузі 

знань (спеціальності) за освітнім ступенем магістра та 

підвищення кваліфікації. Наявність сертифікату, що 

підтверджує здатність застосовувати на практиці відповідні 

методики реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади у 

фізичному або розумовому розвитку. Стаж роботи за професією 

ерготерапевта — не менше 2 років. 

Ерготерапевт: вища освіта відповідної галузі знань 
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(спеціальності) за освітнім ступенем магістра без вимог до 

стажу роботи. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Надати відповіді на запитання: 

Ерготерапія це:__________________________________ 

Ерготерапевт це _________________________________ 

Розкрити та схематично основні складові ерготерапії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
ТЕМА 8. 

ПСИХОДІАГНОСТИКА В СПОРТІ 

 

Актуальність проблеми 

Психодіагностика - наука і практика постановки 

психологічного діагнозу. 

Термін «психодіагностика» введений в 1921 р 

Г.Роршахом. 

Перші спроби навести порядок в накопиченому досвіді, 

привели до зародження физиогномики, за якою передбачається, 

що у виразах обличчя людини знаходять відображення деякі 

особливості особистості. 

У 1622 році італійський лікар К. Вальдо видав роботу, в 

якій описав спосіб визначення по почерку особливостей 

особистості. 

 

Навчальні цілі: 

 ознайомлення студентів з основними положеннями сучасної 

психодіагностики та озброєння їх системою методів постановки 

психологічного діагнозу. 

 

Завдання для самостійної роботи під час підготовки до 

занять: 

 ознайомитися з матеріалами підручника, посібника, 

рекомендованою літературою; 

 вивчити  матеріали практикуму; 

 повторити загальну психологію, матеріали лекції. 

 

Студент повинен знати: 

 предмет, структуру і методи сучасної психодіагностики як 

наукової дисципліни, 

 знати особливості використання методів, що відносяться до 

об’єктивного, суб’єктивного та проективного підходів, 

 знати  етапи психологічного процесу, структуру 

психологічного діагнозу, та причини помилок у діагнозі, 

 знати принципи підбору психодіагностичних методів для 

обстеження, 

 знати етичні принципи роботи психодіагноста з клієнтом. 
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Студент повинен вміти: 

 проводити психодіагностичне обстеження; 

 обирати адекватний психодіагностичному завданню 

психодіагностичний інструментарій; 

 робити правильний та обґрунтований психодіагностичний 

висновок (психологічний діагноз) на основі отриманих даних. 

 застосовувати одержані знання в практичній діяльності;  

 вирішувати психологічні завдання;  

 аналізувати психологічно значущі ситуації та факти в 

професійній діяльності; 

 визначати стратегію і тактику своєї поведінки в сучасних 

умовах; 

 використовувати набутті знання з метою виконання 

професійних обов’язків. 

 

Перелік практичних навичок, які студент повинен засвоїти: 

 особливості проведення тестування; 

 дослідження основних показників, що характеризують 

властивості центральної нервової спортсменів різних вікових 

груп;  

 оцінку  отриманих результатів та надання  відповідних 

рекомендацій що до корекції та  індивідуалізації  спортивних та  

оздоровчих тренувань. 

 

СТИСЛИЙ ЗМІСТ ТЕМИ 

Спортивна психодіагностика - це прикладний розділ 

психології спорту, предметом якої є вимір і контроль психічних 

особливостей спортивної діяльності та її виконавців - 

спортсменів. 

Класифікація психодіагностичних методів, за 

Й.Шванцара: 

1) по використовуваному матеріалу; 

2) за кількістю одержуваних показників; 

3) тести з «правильним» рішенням і тести з можливістю 

різних відповідей; 

4) по психічної активності випробуваних: 

a) інтроспективні, анкети, бесіда; 

b) екстроспективні; 
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c) проектні. Випробуваний проектує неусвідомлювані 

властивості особистості на малоструктуровані, багатозначні 

стимули; 

d) виконавчі. Випробуваний здійснює будь-яку дію, кількісний 

рівень і якісні особливості якого є показником інтелектуальних і 

особистісних рис. 

Практичне використання психодіагностики в спорті 

дозволяє вирішувати наступні завдання: 

a) забезпечити відбір спортсменів і знизити суб'єктивний відсів 

з команд; 

b) визначати ступінь і рівень готовності спортсмена і команди 

до майбутніх змагань; 

c) розробити адекватні методи індивідуальної підготовки 

спортсменів, а відповідно скоротити час і витрати на спортивну 

підготовку; 

d) розробити і запропонувати тренеру індивідуальні 

рекомендації по роботі зі спортсменом або командою. 

Особливості психологічних властивостей особистості: 

a) генотипічні – сукупність всіх генів даного організму, його 

органічних, функціональних і поведінкових особливостей, 

обумовлених спадковим, генетичним фактором – темперамент; 

b) фенотіпічні – сукупність  сформованому в онтогенезі (в 

індівідуальному розвитку) всіх властівостей и ознака організму, 

обумовлених генетичними и середовіщні фактори: 

спрямованість, характер и здібності. 

Проектні методики (ПМ) - тестовий матеріал, 

організований особливим чином і застосовуваний для 

дослідження особистості в цілому або окремих її сторін. В 

основі дії даних методик лежить механізм проекції. 

Цей механізм був вперше виявлений З. Фрейдом і 

описаний як процес приписування своїх почуттів, бажань, що є 

неприйнятними для людини, об'єкту, що знаходиться зовні. 

Безпосередньо сам термін «проектні» був введений Л. Френком 

(L.K.Frank, американський психолог) в 1939 для позначення 

цілого ряду методик, вже відомих на той час. 

Проективні методики поділяються на: 

Конститутивні, де необхідно структурувати пропоновані 

стимули, наділяючи їх змістом (тест чорнильних плям Роршаха, 

тест хмар) 
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Інтерпретативні - інтерпретація, пояснення деякої ситуації, 

події (тест фрустрації американського психолога 

С.Розенцвейгом, Тест апперцепції тематичної (ТАТ)); 

Конструктивні - створення з розрізнених оформлених деталей 

єдиного цілого (тест Світу, колаж); 

Катартичні (грец. Katharsis - очищення) - вираз певної ідеї, 

почуття через гру, організовану в спеціальних умовах 

(психодрама, проективна гра); 

Адитивні (методики доповнення), де потрібно продовжити 

розповідь, пропозиція і т.п. («Незавершені речення», 

асоціативний тест Юнга); 

Аналіз продуктів творчості, в основному, малювання 

(«Будинок. Дерево. Людина», «Неіснуюча тварина»); 

Вивчення експресії - аналіз почерку, особливостей спілкування 

(візуальна психодіагностика); 

Імпресивні, засновані на перевазі одних стимулів іншим як 

найбільш бажаних (тест Люшера). 

 

ТЕСТИ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 

1. Яке з наведених визначень найбільш точно характеризує 

поняття «психологія спорту»:  

a) це наука, яка вивчає механізми вищої нервової діяльності 

людини в сфері спорту;  

b) це наука, яка вивчає психічну діяльність людини в умовах 

тренування і змагальної діяльності;  

c) це наука, яка вивчає психічну діяльність спортсменів в 

умовах рухової активності та реабілітаційний період після 

травм.  

2. Зародження спортивної психології припадає на:  

a) середину XVIII століття;  

b) середину ІХ століття;  

c) кінець ІХ століття;  

d) початок ХХ століття.  

3. Зародження спортивної психології як науки відбулося в:  

a) Італії;  

b) Південній Америці;  

c) Португалії;  

d) Греції.  

4. Зародження психології спорту в колишньому СРСР 

пов’язане з прізвищами:  

a) Н.П. Гуменюк, В.В. Клименко;  
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b) Р.С. Уейнберг, Д. Гоулд;  

c) Є.Н. Гогунов, Б.І. Март’янов;  

d) П.А. Рудік, А.Ц. Пуні.  

5. Ленгітудінальний метод наукових досліджень в 

спортивній психології передбачає:  

a) дослідження одних і тих же людей протягом тривалого часу;  

b) одноразове дослідження людей в певний період онтогенезу;  

c) дослідження декількох груп людей протягом місяця;  

d) дослідження значної групи людей в пубертатний період.  

6. Яке з наведених нижче тверджень є правильним:  

a) метод — це шлях відкриття нових ознак предмета;  

b) метод — це спосіб осягнення сутності предмета пізнання;  

c) метод — це засіб визначення взаємозв’язку ознак у розвитку 

організму.  

7. Яке з наведених тверджень є правильним:  

a) методологія — це системний аналіз досліджуваних 

психічних явищ;  

b) методологія — це виділення основних ознак, що 

характеризують досліджувані явища;  

c) методологія — це трактування основних положень і термінів 

предмета наукового пізнання;  

d) методологія — це вчення про загальні точки зору, яким 

повинен користуватись дослідник у вивченні психічної природи 

людини.  

8. Скільки ви знаєте етапів наукового дослідження:  

a) 2;  

b) 3;  

c) 4;  

d) 5.  

9. Валідність тесту — це:  

a) ступінь точності вимірюваних ознак;  

b) ступінь відповідності тесту вимірюваним явищам;  

c) ступінь відповідності результатів тесту в різних 

експериментальних умовах. 

10. Термін «психодіагностика» ввів: 

a) Г. Роршах; 

b) Кречмер; 

c) Х. Вольф; 

d) Ф. Гальтон. 
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11. Психічні властивості особистості (як центральне і 

найбільш універсальне поняття диференційної психології) 

стабільні в часі – це: 

a) психічні стани; 

b) психічні процеси; 

c) риси особистості; 

d) психічні явища. 

12. Які методики – це тести з вільною відповіддю, в яких 

інструкція і тестові стимули настільки невизначені, що 

допускають вибір відповіді в широких межах, породжують 

процеси фантазії, уяви в яких розкриваються певні 

характеристики суб’єкта: 

a) методики суб’єктивного шкалування; 

b) індивідуально-орієнтовані (ідеографічні техніки); 

c) проективні техніки; 

d) тести опитувальники. 

13. Який психолог класифікував психодіагностичні методи 

на 1) організаційні; 2) емпіричні; 3) обробки результатів; 

4) інтерпретаційні: 

a) Л. С. Виготський; 

b) С. Л. Рубінштейн; 

c) Б. Г. Ананьєв; 

d) К. К. Платонов. 

14. Хто започаткував природний експеримент: 

a) Л. С. Виготський; 

b) О. Р. Лазурський; 

c) Г. І. Россолімо; 

d) В. Вундт. 

15. Чиї дослідження присвячені проблемам кількісної оцінки 

елементів духовного життя (уваги, волі, точності та міцності 

сприймання, асоціативної діяльності) з метою виявлення 

індивідуально своєрідного профілю розвитку окремих сторін 

здорової та хворої особистості: 

a) С. Г. Геллерштейн; 

b) В. М. Бєхтєрєв; 

c) С. Л. Рубінштейн; 

d) Г. І. Россолімо. 

16. Поняття «інтелект» увів: 

a) Дж. Кеттелл; 

b) Д. Біне; 

c) Ф. Гальтон; 
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d) Г. Айзенк. 

17. Тест «Прогресивні матриці» Дж. Равена ґрунтується на 

положеннях: 

a) біхевіоризму; 

b) психоаналізу; 

c) когнітивної психології; 

d) гештальтпсихології. 

18. Поділ особистості на інтерналів та екстерналів 

здійснюється за критерієм: 

a) тип темпераменту; 

b) локус контролю; 

c) характеріологічний тип; 

d) рівень домагань. 

19. Хто автор «Теппінг-тесту»: 

a) І. Павлов; 

b) Б. Тєплов; 

c) Є. Ільїн; 

d) Б. Цуканов. 

20. Хто автор опитувальника шістнадцяти особистісних 

факторів: 

a) Дж. Роттер; 

b) Г. Айзенк; 

c) Ф. Гальтон; 

d) Р. Кеттелл. 

 

СИТУАЦІЙНІ КЛІНІЧНІ ЗАДАЧІ 

1. При проведені інтерпретованого тесту Люшеру з 

визначення вегетативного компоненту отримали наступне 

розташування кольорів: чорний, червоний, синій, зелений, 

коричневий, ліловий, жовтий, сірий. При оцінці ставлення 

спортсмена до самого себе та оточуючого середовища 

отримали наступний розподіл: мама-жовтий, папа – 

червоний, спортсмен – зелений, брат – синій, змагання – 

красний, тренування – сірий, навчання – ліловий. 

Виконайте наступні завдання: 

a) Розрахуйте та надайте інтерпретацію коефіцієнту ВК; 

b) Надайте рекомендації з корекції тренувального процесу та 

безпосередньої підготовки до змагань; 

c) Проведіть порівняльний аналіз двох тестувань та надайте 

рекомендації тренеру щодо роботи з цим спортсменом. 



103 
_______________________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

___________________________________________________ 

 

2. При проведенні «Теппінг-тесту» отримали наступні 

показники: лабільність рухового аналізатору – 2; динамічна 

роботоздатність – 347; тип нервової системи – середня. 

Конкретизуйте та надайте висновок щодо отриманих даних. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

___________________________________________________ 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1. 
Форма спини в сагітальній площині: пряма, кругла, плоска, 

плоско-ввігнута і  кругло-ввігнута 

 

 
 

Додаток 2. 

Форма спини у фронтальній площині: пряма і сколіотична 
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Додаток 3. 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства 

освіти науки 

України20.07.2009 N 518/674( z0772-09 ) 

 

Методи діагностики функціонального стану серцево-

судинної системи дітей шкільного віку.  Методика 

проведення функціональної проби Руф’є: 

Учень повинен виконати 30 присідань з витягнутими вперед 

руками протягом 45 с. Учневі пропонують самостійно і голосно 

проводити рахунок ("один", "два" та ін.), що дозволяє уникнути 

затримки дихання.  

Після 3-5 хв відпочинку, у положенні сидячи, в обстежуваного 

підраховують пульс кожні 15 с, доки не буде отримано 2-3 

однакові цифри. Отримані дані записують до протоколу, і 

пропонується виконати навантаження.  

Під час виконання проби необхідно стежити за збереженням 

стандартних умов виконання навантаження, за зовнішніми 

ознаками втоми дитини.  

Після закінчення присідань учень сідає і проводиться 

підрахунок пульсу за перші 15 с першої хвилини відновлення та 

за останні 15 с першої хвилини відновлення.  

Оцінку функціональних можливостей серцево-судинної системи 

проводять за індексом Руф’є (ІР). 

Рівні функціонального   резерву    серця    визначаються    з 

урахуванням п'яти градацій:  

     ≤ 3 - високий рівень;  

     4-6 - вище середнього (добрий);  

     7-9 - середній;  

     10-14 - нижче середнього (задовільний);  

      ≥ 15 - низький;  

     Ps - частота серцевих скорочень.  

 

Директор Департаменту  материнства,  

дитинства та санаторного 

забезпечення МОЗ  Р.О.Моісеєнко  
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Додаток 4. 

Медичні групи, їх  характеристика та  особливості 

організації  занять фізичними  вправами   на уроках 

фізичною культурою в школах України (Наказ Міністерства 

охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки  

України від 20.07.2009 № 518/674) 

Назва  

медичної 

групи 

Медична 

характеристика групи 

Характеристика 

фізичних  

навантажень  у 

фізичному вихованні 

Основна 

 

1. Стан здоров’я –  

здорові;  

2. Фізичний розвиток  – 

середній або високий, 

гармонійний;  

3.Рівень 

функціонально-

резервних можливостей 

ССС  -  високий або 

вищий за середній; 

1.У повному обсязі 

навчальної програми.  

2.Заняття в спортивних 

секціях,  танцями після 

поглибленого 

медичного обстеження  

3.Участь у змаганнях  

Підготовча 1.Фізичний розвиток  – 

середній або нижчий за 

середній,  

негармонійний;  

2.Стан здоров’я – діти в  

реабілітаційному 

періоді після випадку 

гострої захворюваності, 

які  не потребують  

курсу ЛФК;  

3.Рівень 

функціонально-  

резервних можливостей 

ССС  -   середній  

1. Поступове 

збільшення 

навантаження без здачі 

нормативів.  

2.Додаткові заняття  у 

групах загально-

фізичної підготовки або 

в домашніх умовах з 

метою  ліквідації 

недоліків у фізичній 

підготовці (за 

індивідуальними  

комплекс-завданнями 

вправ, спрямованими на 

підвищення рівня 

функціональних  

можливостей ССС та 

СД, на зміцнення певної 

групи м’язів, на 

оволодіння певними 

руховими навичками 
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або підвищення рівня їх 

виконання)  

3.Заборонено заняття в 

спортивних секціях 

Спеціальна 1.Фізичний розвиток – 

нижчий за середній, 

негармонійний  

2. Стан здоров’я -  

значні  

відхилення постійного 

чи  

тимчасового характеру, 

які   

потребують обмеження 

фізичних навантажень і 

не   

перешкоджають 

навчанню в  школі  

3. Рівень 

функціонально-

резервних можливостей 

ССС  – нижчий за 

середній 

1.За спеціальними 

програмами з 

урахуванням  характеру 

і ступеня відхилень в 

стані здоров’я і 

фізичному розвитку  

2.Проводиться 

вчителем з наданням  

індивідуальних  завдань 

безпосередньо на  

уроках 
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Додаток №5.   

Оцінка функціональних можливостей 

Проба 

 
Ст Рівні 

Дуже 

низь-

кий 

Низь

кий 

Ниж-

чий 

за 

серед

ній 

Сере

дній 

Вище 

за 

серед

ній 

Дуже 

Висо

кий 

1.Спірометрія 

(ЖЕЛ), %  від 

НЖЕЛ для 

чоловіків і жінок 

(Патент №67342) 

 <70 70-79 80-89 90-

100 

101-

110 

>110 

2.Кистьова 

динамометрія, кг  

(Патент 

№92820) 

Ж <22 23-27 28-32 33-37 38-42 >42 

Ч <29 30-39 40-49 50-59 60-69 >69 

3.Сходження на  

4 поверхи 

практично 

здорових  осіб 

20-29 років, 

уд/хв/Вт (Патент 

34351А) 

Ж  >1,30 1,21-

1,30 

1,11-

1,2 

1,01-

1,1 

0,8-

1,0 

Ч  >1,0 0,91-

1,0 

0,81-

0.9 

0,71-

0,8 

0,6-

0,7 

4.PWC170, Вт 

(Патент №84722) 

Ж <72 72-93 94-

115 

116-

137 

138-

159 

>159 

Ч <83 72-93 114-

144 

145-

175 

  

5.ІГСТ, ум.од 
  < 55 56-

64,9 

65-

79,9 

80-

89,9 

>90 

6.МСК 

практично 

здорових осіб 20-

29 років. л/хв 

(Аулік) 

Ж  <1,69 1,69-

1,99 

2 – 

2,49 

2,5-

2,8 

>2,8 

Ч  <2,79 2,79-

3,09 

3,1-

3,69 

3,7-

4.0 

>4.0 

 

При всіх значення ЖЕЛ, сили, PWC170  нижчих за середній 

рівень, можна розраховувати біологічний вік за формулами:   

  

 

1. для ЖЕЛ:                   БВ= ПВ +[(НЖЕЛ-ФЖЕЛ):0,03] -7  

2. сила для чоловіків:   БВ= ПВ + (50-МДС, кг):0,78  

    сила для жінок:         БВ= ПВ + (33-МДС, кг):0,32  

3. ФБВ для чоловіків:   БВ= ПВ + (145-PWC170 факт):2  

    ФБВ для жінок:        БВ=  ПВ + (116- PWC170 факт):2  
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Додаток №6. 

НЖЄЛ за віком та зростом для чоловіків, л/хв 

 
 

НЖЄЛ за віком та зростом для жінок, л/хв 
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Додаток № 7. 

Реакція показників гемодинаміки на пробу Мартіне-

Кушелевського 

Тип реакції 

Зміни ЧСС (у % до даних у спокої) та АТ 

ЧСС АТ сист. АТ діаст АТ 

пульсове 

нормотонічний 

Зростає на 

60-80%,  

але не ≥ 

100%  

Зростає на  

15-30% 

Знижується 

на  

10-35% 

Зростає на 

60- 

80%, але не  

≥100%  

астенічний 

(гіпотонічний) 

Зростає на  

100% і 

більше   

Зростає 

незначно,  

не 

змінються 

або 

знижується 

Не 

змінюється  

або 

незначно  

підвищуєтьс

я  

або  

знижується  

Зростає не  

більше ніж 

на  

20%, не  

змінюється 

або  

зменшуєтьс

я 

гіпертонічний 

Зростає на  

100% і 

більше  

Зростає 

більше ніж 

на 30%  

Підвищуєть

ся  

до 95 мм 

рт.ст  

і більше  

   

дистонічний 

Зростає на  

100% і 

більше 

Зростає 

більше ніж 

на 30%  

Знижується 

аж до 

нескінче-

ного тону  

 

зі сходинковим 

підйомом АТ 

Зростає на  

100% і 

більше  

Зростає на 

2-3  

хвилині  

відновлення 

у  

порівнянні з  

першою 

хвилиною 

  

 
Оцінка збудливості симпатичного відділу вегетативної 

нервової системи 
Збудливість Прискорення Ps/хв 

Нормальна: 

Слабка 0–6 

Середня 7–12 

Жива 13–18 

Підвищена: 

Слабка 19–24 

Помітна 25-30 

Значна 31–36 

Різка ≥37 
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Додаток №8. Номограма Astrand-Ryhming 

 
 

 

На шкалі  А  для  чоловіків  або  Б  для  жінок  

відмічається    потужність    другого навантаження  проби  

PWC170  в  кГм/хв  (1  Вт  =  6  кГм/хв).  З  визначеної  крапки 

проводиться вліво горизонтальна лінія до перетину зі шкалою 1 

(значення споживання кисню    при    цьому  навантаженні).  На  

шкалі  2  відмічаємо  крапку,  що  відповідає значенню  пульсу 

при другому навантаженні проби PWC170. Знайдені крапки на 

шкалі 1 і 2 з’єднуємо лінією, при перетині якої зі шкалою 3 

визначаємо величину МСК. 
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Додаток 9. 

Оцінка результатів (км) 12 – хвилинного тесту Купера 

Фізична 

підготовле-

ність 

Вік, років 

до 30 30-39 40-49 50 і більше 

Чоловіки 

Дуже 

погана 

1,5 і 

менше 

1,4 і 

менше 

1,2 і 

менше 

1,1 і менше 

Погана 1,6-1,9 1,5-1,84 1,3-1,6 1,2-1,5 

Задовільна 2,0-2,4 1,85-

2,24 

1,7-2,1 1,6-1,9 

Добра 2,5-2,7 2,25-

2,64 

2,2-2,4 2,0-2,4 

Відмінна 2,8 і 

більше 

2,65 і 

більше 

2,5 і 

більше 

2,5 і більше 

Жінки 

Дуже 

погана 

1,4 і 

менше 

1,2 і 

менше 

1,1 і 

менше 

0,9 і менше 

Погана 1,5-

1,84 

1,3-1,6 1,2-1,4 1,0-1,3 

Задовільна 1,85-

2,15 

1,7-1,9 1,5-1,84 1,4-1,6 

Добра 2,16-

2,64 

2,0-2,4 1,85-2,3 1,7-2,15 

Відмінна 2,65 і 

більше 

2,5 і 

більше 

2,4 і 

більше 

2,2 і більше 
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Оцінка результатів (хв) 1,5-мильного тесту Купера  

Фізична 

підготовле-

ність 

Вік, років 

до 30 30-39 40-49 50 і більше 

Дуже 

погана 

16,30 і 

більше 

17,30 і 

більше 

18,30 і 

більше 
19,00 і більше 

Погана 
16,30-

14,31 

17,30-

15,31 

18,30-

16,31 
19,00-17,01 

Задовільна 
14,30-

12,01 

15,30-

13,01 

16,30-

14,01 
17,00-14,31 

Добра 
12,00-

10,16 

13,00-

11,01 

14,00-

11,31 
14,30-12,01 

Відмінна 
10,15 і 

менше 

11,00 і 

менше 

11,30 і 

менше 
12,00 і менше 

 

Додаток 10. Оцінка результатів тесту Наваккі 

Потужність 

навантаження 

(Вт/кг) 

Час роботи на 

кожній сходинці 

(хв) 

Працездатність 

Для осіб, які не займаються спортом 

2 2 Низька (А) 

3 1 Задовільна (Б) 

3 2 Нормальна (В) 

У спортсменів 

4 1 Задовільна (Г) 

4 2 Хороша (Д) 

5 1 – 2 Висока (Е) 

6 1 Дуже висока (Ж) 
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Додаток 11. 

Фізіологічна класифікація фізичних вправ 

1.  Фізичні вправи   

гімнастичні: спеціально підібрані поєднання природніх для 

людини рухів  

спортивно-прикладні циклічні: ходьба (звичайна,  теренкур -  

ходьба  по  місцевості  з певним кутом підйому); плавання, їзда 

на велосипеді; ходьба на лижах  

ігрові: малорухливі, рухливі, ігри на місці   

ідеомоторні: ті, які виконуються в думках  

рефлекторні: вправи, які засновані на вроджених безумовних 

рухових рефлексах дітей  

2.  За режимом м’язового скорочення  

ізометричні  (статичні):  напруження  м’язів  без  зміни  їх  

довжини  і  відсутності  рухів  в просторі  

динамічні: чергуються  фази  напруження  і  розслаблення м’язів  

з  приведенням  в  рух суглобів змішані  

3.  За об’ємом мускулатури, що бере участь у роботі  

локальні: бере участь менше 1/3 м’язевої маси (для м’язів голови 

і шиї чи лише для рук)  

регіонарні: бере участь від 1/2 м’язевої маси (лише для м’язів 

рук і поясу верхніх кінцівок або лише для м’язів тулуба)  

глобальні: бере  участь  більш,  ніж 1/2 м’язевої  маси  (біг,  їзда  

на  велосипеді,  ходьба, плавання)  

4.  За ознаками активності  

лікування положенням: спеціальне укладання кінцівок чи 

тулуба. постуральні ФВ  

пасивні: виконуються методистом ФР   

активні: виконуються самим пацієнтом   

пасивно-активні  

5.  За типом енергозабезпечення:   

аеробні: у % від максимального споживання кисню  

анаеробні: максимальної, субмаксимальної анаеробної 

потужності змішані  

6.  За розвитком рухових якостей  

загальну  витривалість,  фізичну  працездатність  і  аеробні  

можливості:  циклічні спортивно прикладні: ходьба, біг, 

плавання  

силу (здатність долати зовнішній опір або протидіяти йому 

завдяки напруженню м’язів)  
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швидкісно-силові: «динамічна сила при швидких рухах»  

власне  силові:  в  статичному  і  близьких  до  нього  режимах  

(вправи  з  використанням зовнішнього  опору  -  вага  

предметів,  опір  пружних  предметів,  зовнішнього  середовища; 

вправи, що обтяжені вагою власного тіла)   

гнучкість (властивості опорно-рухового апарату які визначають 

ступінь рухомості його ланок):  ФВ  на  розтягування  –  пасивні,  

активні,  з  обтяженням  та  без  нього;  зберігати нерухоме 

положення в умовах максимальної амплітуди  

спритність  і  координацію  рухів  (здатність  швидко  

оволодівати  новими  рухами  і перебудувати  рухову  

діяльність):  боротьба  з  тонічною,  швидкісною  і  

координійною напруженістю – потрясування, вільні махові 

рухи; вправи у прискореному темпі: вправи із незвичайних 

вихідних положень та ін.  

рівновагу  (статичну  і  динамічну):  рухи  і  пози  в  умовах,  що  

утруднюють  збереження рівноваги; з прямолінійним і кутовим 

прискоренням   

швидкість  рухових  реакцій:  швидке  повторювання  

реагування  на  об’єкт,  що  раптово з’являється 
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Додаток 12. 

Механізм лікувальної дії ЛФК 

 1. Тонізуюча дія - стимуляція діяльності фізіологічних 

систем організму  

1. Стимуляція вегетативних систем при фізичному навантаженні  

• Збільшення: ЧД, вентиляції  

• Збільшення: ЧСС, МОК, АТ, споживання О2  

2. Збільшення кровопостачання працюючих м’язів  

3. Ресинтез макроергів, в першу чергу АТФ  

4. Посилення обміну речовин  

5. Стимуляція неспецифічного опору організму  

6. Підвищення емоційного тонусу пацієнта  

2. Трофічна дія  

1. Посилення процесів регенерації і репарації  

2. Прискорення резорбції запального ексудату  

3.  Посилення  адаптаційно  -  трофічного  впливу  нервової  

системи  -  посилення окислювально-відновних процесів без 

обов’язкової зміни кровопостачання  

4. Профілактика атрофічних і дегенеративних процесів  

5. Перебудова структури первинної кісткової мозолі  

3.  Компенсаторна  дія  -  тимчасова  або  постійна  заміна  

втраченої  або  зміненої функції  

1.  Активізація  екстракардіальних  механізмів  кровообігу  -  

скелетного  і  

діафрагмального  м’язових  насосів,  положення  тіла,  

наприклад:  ноги  вище  

горизонтального рівня  

2. Збільшення альвеолярної вентиляції при дихальної 

недостатності  

3. Ходьба на милицях, протезах  

4.  Зміна  типу  дихання  після  операції  на  органах  грудної  

клітки  або  черевної  

порожнини  

4. Нормалізація і поліпшення порушених функції  

1. М’язової сили, тонусу скелетної і гладкої мускулатури  

2. Об’єма руху суглобів  

3. Скорочувальної функції серця  

• Зменшення ЧСС спокою  

• Зменшення реакції ЧСС на стандартне фізичне навантаження  

4. Пресорних і депресорних систем  

• Зменшення АТ спокою  
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• Зменшення реакції ЧСС на стандартне фізичне навантаження  

5. Дренажної функції  

• Бронхолегеневої системи  

• Жовчовивідної системи  

6.  Функції  зовнішнього  дихання  -  легеневих  об’ємів,  

бронхіальної  прохідності, вентиляції  

7.Збільшення фізичної працездатності 
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