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Аннотация
В данном материале приве-

дены статистически подтверж-
денные данные в пользу целе-
сообразности биохимического 
обоснования и мониторинга на-
правленного воздействия на сис-
темы энергообеспечения мышеч-
ных усилий квалифицированных 
борцов вольного стиля с учетом 
индивидуальных особенностей 
их биоэнергетики. Биохимичес-
кий мониторинг осуществлен с 
использованием биохимических 
маркеров адаптации алактатной 
компоненты – креатинина, лак-
татной компоненты – молочной 
кислоты и аэробной компоненты 
– мочевины. Для педагогического 
мониторинга применили лабо-
раторный велоэргометрический 
тест «Vita maxima» и специаль-
ные контрольные тесты.
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Annotation
This content is statistically co-

nfirmed data for feasibility study 
and biochemical monitoring system 
to target energy muscular effort of 
skilled freestyle wrestlers consider-
ing the individual characteristics of 
bioenergy. Biochemical monitoring 
carried out using biochemical mar-
kers adaptation alactate components 
- creatinine, lactate components - 
lactic acid and aerobic components 
- urea. For pedagogical monitoring 
used laboratory test bicycle ergom-
etric “Vita maxima” and special co-
ntrol tests. 

Key words: Qualification wrest-
lers, system utilities, alactate, lacta-
te, aerobic components bicycle erg-
ometric test “Vita maxima”, special 
control tests.

Актуальність. Спираючись 
на наукові праці фахівців [1, 5, 
6, 7, 8], ми дійшли висновку, що 
виявлення факторів, які ліміту-
ють зростання спеціальної праце-
здатності борців вільного стилю, 
є першочерговим завданням у 
вирішенні проблем оптимізації і 
підвищення ефективності трену-
вального процесу. На етапі най-
вищих досягнень у спортивній 
діяльності набуває особливого 
значення структура різних етапів 
підготовчого періоду в річному 
макроциклі. Так, на загально-під-
готовчому етапі пропонуються 
такі пропорції між навантаження-
ми: спеціальна підготовка – 30% 
та загальнофізична – 70%. Обсяг 
спеціальних анаеробних трену-
вальних навантажень складає 
15% (1% – креатинфосфатна ком-
поненета та 14% – гліколітична) 
від загального обсягу спеціально-
го навантаження, обсяг наванта-
ження анаеробно-аеробної спря-
мованості – 15% та аеробного 
– 70%. Обсяг загальної фізичної 
підготовки анаеробного режиму 
складає 10% від загального об-
сягу , анаеробно-аеробного – 10% 
та аеробного – 80%.

З метою інтенсифікації трену-
вального процесу на проміжному 
етапі змагального періоду автори 
[2, 3, 4] пропонують планувати 
спеціальну підготовку в обсязі 
60% від загального обсягу трену-
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вальної роботи та загальну фізич-
ну підготовку – 40%. При цьому 
обсяг спеціальної анаеробної 
роботи має складати 30% (1% - 
алактатної та 29% - гліколітичної) 
від загального обсягу спеціаль-
ної роботи, анаеробно-аеробного 
спрямування – 30%, аеробного 
– 40%. Водночас, обсяг загальної 
фізичної підготовки анаеробного 
режиму – 15%, анаеробно-аероб-
ного – 10%, аеробного – 75%.

Для підвищення інтенсивності 
тренувального процесу на перед-
змагальному етапі обсяг спеці-
альної роботи слід планувати до 
70% від загальної тренувальної 
роботи, 30% повинна складати 
загальна фізична підготовка. Об-
сяг спеціальної анаеробної ро-
боти повинен складати 40% (1% 
- алактатної та 39% гліколітичної) 
від загального обсягу спеціальної 
підготовки, анаеробно-аеробної 
– 40% та 20% – аеробної. Обсяг 
загальної фізичної підготовки 
анаеробного режиму не повинен 
перевищувати 20%, анаеробно-
аеробного – 15%, 65% припадає 
на підготовку аеробної компонен-
ти.

Таким чином, беззаперечним 
є факт, що низка провідних на-
уковців вдалися до науково об-
грунтованої структури підготовки 
спортсменів високої кваліфікації 
з вільної боротьби з урахуванням 
диференційованої участі різних 
енергетичних джерел під час ре-
алізації м’язових зусиль.

Але, нами не виявлені наукові 
джерела, які б засвідчили наяв-
ність інформації про паралельне 
застосування принципу індивіду-
алізації щодо змісту тренуваль-
них занять та їх структурної ди-
ференціації за біоенергетичним 
критерієм. Як відомо, на етапі 
максимальної реалізації індивіду-
альних зусиль серед факторів, які 
особливою мірою лімітують спе-
ціальну працездатність, є власне 
фактор індивідуальної особли-
вості щодо домінування типу 
енергозабезпечення: анаеробного 
- алактатного, лактатного чи змі-

шаного. На нашу думку, індивіду-
альний характер реалізації м’язо-
вих зусиль згідно особливостей 
біоенергетичного забезпечення 
індивідуума є визначальним під 
час змагальної діяльності, але ми 
не зустрічали даних про застосу-
вання такого підходу під час пла-
нування підготовчого періоду для 
борців з вільної боротьби.

Мета: Експериментально об-
ґрунтувати застосування моделі 
біохімічного моніторингу спрямо-
ваного впливу на системи енерго-
забезпечення кваліфікованих бор-
ців вільного стилю з урахуванням 
індивідуальних особливостей їх 
біоенергетики в організації м’язо-
вих зусиль. 

Організація дослідження. 
Впродовж річного макроциклу 
підготовки ефекти від експери-
менту відстежували використову-
ючи лабораторний тест у вигляді 
велоергометричної проби “Vita 
maxima”. Також учасників експе-
рименту тестували за допомогою 
спеціальних контрольних тестів, 
які містили ключові вправи, що 
визначають успішні дії спортс-
менів з вільної боротьби під час 
змагань. Паралельно з педагогіч-
ним спостереженням було про-
ведено біохімічний моніторинг з 
використанням опосередкованих 
біохімічних маркерів алактатного 
(креатинін) і лактатного (молочна 
кислота) анаеробного енергоза-
безпечення. Як критерій напру-
женості аеробної компоненти ви-
користали сечовину.

Результати дослідження. 
Відповідно до приросту даних 
біохімічних величин у відповідь 
на тестові навантаження учасни-
ки експерименту зорганізувались 
в окремі кластерні групи, умовно 
названі як: алактатники, лактат-
ники та змішані. Далі за прина-
лежністю до цих груп учасники 
експерименту отримали завдання 
впродовж експерименту трену-
ватися згідно з авторською про-
грамою, в якій було враховано 
домінуючу особливість біоенер-
гетики під час реалізації спеці-

альних м’язових зусиль борців. 
Зокрема, алактатникам розшири-
ли обсяг “гліколітичного” наван-
таження, лактатникам – “креатин-
фосфатного”. Ті, що потрапили у 
кластерну сукупність змішаного 
типу – проводили тренування за 
алактатним чи лактатним типом 
поперемінно, в межах тривалості 
експерименту. 

Аналіз біохімічних показників 
у спортсменів обох груп за умови 
впливу контрольних спеціалізо-
ваних тестів до та після експери-
менту вказує на те, що у пред-
ставників “лактатної” кластерної 
сукупності різниця за біохімічним 
параметром молочної кислоти ста-
тистично не підтверджена. Водно-
час у цих представників спостері-
гається статистично достовірна 
різниця між даними креатиніну 
до та після експерименту за впли-
ву контрольних спеціалізованих 
тестів. При цьому приріст скла-
дає від 5,7 % до 7,5 % (табл. 1).
Це засвідчує розширення меж 
адаптації креатинфосфокіназної 
компоненти і є результатом спря-
мованого впливу на алактатний 
анаеробний тип енергозабезпе-
чення під час подолання спеціаль-
них м’язових зусиль спортсменів 
з вільної боротьби.

Порівняльна характеристика 
між біохімічними показниками 
до та після експерименту у пред-
ставників “алактатної” кластерної 
сукупності, показує статистично 
достовірне зростання молочної 
кислоти, що логічно є наслідком 
спрямованого впливу на слабко 
виражену у них лактатну компо-
ненту. При цьому внаслідок по-
долання контрольних спеціалізо-
ваних тестів у даних спортсменів 
відбулося суттєве розширення 
меж адаптації гліколітичного ме-
ханізму енергозабезпечення, що 
полягає у прирості молочної кис-
лоти від 5,7 % до 7,0 % (табл. 2). 

Сечовина ж, як універсальний 
критерій втоми, використовува-
лась під час біохімічного моні-
торингу з метою виявлення наяв-
ності стресс-реакції. Відомо, що 
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сечовина є кінцевим продуктом 
розпаду білків, тобто вказує на 
ступінь задіювання їх в енерге-
тичному обміні. Зрозуміло, що 
позитивним вважається той факт, 
коли зсув сечовини у відповідь 
на навантаження не виходить за 
крайні межі величин норми або в 
незначній мірі посилюється, що 
сприяє лише заміні відпрацьова-
них білків на нові структурні еле-
менти. На рис. 1,2 представлені 
результати екскреції сечовини до 
та після експерименту в обох гру-
пах алактатної та лактаної клас-
терної сукупності. Ці міркування 
підтверджують попередні, оскіль-
ки статистично достовірної різни-
ці між ними не виявлено. Таким 
чином, доходимо висновку, що 
досягнувши спрямованого впливу 
на домінуючі лактатні чи алактат-
ні механізми енергозабезпечення 
у представників різних кластер-
них сукупностей обох груп, ми не 
виявили слідів стресс-реакції, на 
що вказують помірні зсуви показ-
ників сечовини за впливу контр-
ольних спеціалізованих тестів до 
та після експерименту. 

Аналогічну картину спостері-
гали стосовно показників креати-
ніну, молочної кислоти та сечо-
вини до та після експерименту за 
впливу велоергометричного на-
вантаження “Vita maxima”. При 
цьому приріст креатиніну також 
мав місце у  представників “лак-
татної” кластерної сукупності і ко-
ливався в межах: 5,0% – 7,3% (рис. 
3). У представників “алактатної” 
кластерної сукупності відбувся 
більший приріст молочної кисло-
ти, і перебував він в межах: 5,9% 
– 7,1% (рис. 4). Різниця в екскреції 
сечовини перебувала на рівні ста-
тистичної похибки (рис. 3,4).

Подібна різниця в екскреції 
сечовини (на рівні статистич-
ної похибки) мала місце також у 
представників кластерної сукуп-
ності змішаного типу. Аналіз по-
казників екскреції креатиніну та 
молочної кислоти у представни-
ків основної експериментальної 
групи змішаного типу за впливу 

Рис. 1. Зміна біохімічних показників у борців 
лактатної кластерної сукупності за впливу 

контрольних тестів до та після експерименту
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Рис.2. Зміна біохімічних показників у борців 
алактатної кластерної сукупності за впливу 

контрольних тестів до та після експерименту
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Рис. 3. Зміна біохімічних показників у борців 
лактатної кластерної сукупності за впливу Vita maxima 

до та після експерименту
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Рис. 4. Зміна біохімічних показників у борців алактатної 
кластерної сукупності за впливу Vita maxima 

до та після експерименту
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Рис. 5. Зміна біохімічних показників у борців змішаного типу 
за впливу контрольних тестів до та після експерименту
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Рис. 6. Зміна біохімічних показників у борців змішаного
 типу за впливу Vita maxima до та після експерименту
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як контрольних спеціалізованих 
тестів, так і за впливу велоерго-
метричної проби “Vita maxima” 
вказує на посередні зміни між 
даними до та після експеримен-
ту (рис. 5, 6). Вони коливаються 
приблизно в одинаковій мірі. Такі 
якісні зміни біохімічних параме-
трів, а також подібність коливань 
їх кількісних характеристик пояс-
нюється особливістю поставлено-
го експериментального завдання, 
де впродовж експерименту дана 
категорія учасників зазнавала 
спрямованого впливу на обидва 
анаеробні механізми енергозабез-
печення поперемінно.

Висновки
1. Виявлено статично досто-

вірні біохімічні зміни (приблизно 
в межах від 5 до 7%) в екскреції 
креатиніну та молочної кислоти 
за впливу спеціалізованих ква-
ліфікаційних тестів і за впливу 
велоергометричної проби “Vita 
maxima” впродовж педагогічно-
го експерименту у представників 
основної експериментальної гру-
пи. 

2. Біохімічні зміни в екскреції 
сечовини за впливу спеціалізова-
них кваліфікаційних тестів та за 
впливу велоергометричної проби 
“Vita maxima” впродовж педаго-
гічного експерименту у представ-
ників основної експерименталь-
ної групи перебували в межах 
статистичної похибки. 

3. Виявлено статистично до-
стовірні зміни креатиніну у лак-
татників, а молочної кислоти 
– у алактатників у представни-
ків основної групи, що вказує на 
ефективність спрямованого впли-
ву на системи енергозабезпечення 
кваліфікованих борців. Наведені 
вище результати експерименталь-
но обґрунтовують модель біохі-
мічного моніторингу за даними 
біохімічних маркерів креатиніну, 
молочної кислоти і сечовини і 
підтверджують доцільність за-
стосування авторської методики 
індивідуальної оптимізації фізич-
ної підготовки борців.

%

%

%
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