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Аннотация
В статье рассматриваются ре-

зультаты показателей спирогра-
фии и ЭКГ спортсменов легкого 
веса после использования экспе-
риментальной методики трени-
ровочного процесса гребцов. По-
казано, что после использования 
экспериментальной тренировоч-
ной методики в показателях ды-
хательной и сердечно-сосудистой 
систем были выявлены позитив-
ные изменения.
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Аnnotation
In the article the results of index-

es of spirografii and electrocardiog-
raphy of sportsmen of light-weight 
after the use of experimental method 
of training process of light-weight 
rowers are considered. It is shown, 
that after the use of experimental 
training method the indexes of basic 
pulmonary volumes and indexes of 
electrocardiography tested the posi-
tive changes.
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ers, rowing academic, spirografiya, 
electrocardiography.

Постановка проблеми. Одні-
єю з необхідних умов досягнен-
ня високих результатів у спор-
ті вищих досягнень є наявність 
комплексних теоретичних знань і 
практичних умінь, які мають не-
абиякий вплив на вирішення за-
вдань спортивного тренування [1]. 
Інформація про функціональний 
стан організму спортсмена необ-
хідна для оцінки здоров’я, визна-
чення рівня тренованості та ви-
явлення особливостей діяльності 
організму, які пов’язані зі спор-
тивним тренуванням [2, 4, 10, 11].

У більшості видів спорту ви-
рішальна роль приділяється ви-
сокому рівню функціональної 
підготовленості і використанню 
в системі тренування спеціалі-
зованих тренувальних засобів, 
орієнтованих на розвиток функ-
ціональних механізмів праце-
здатності [8]. Слід зазначити, що 
рівень функціонального стану 
кардіореспіраторної системи віді-
грає важливу роль у видах спорту 
з переважним проявом витрива-
лості, а саме у веслуванні акаде-
мічному. 

Практичне вирішення пробле-
ми підвищення ефективності тре-
нувального процесу спортсменів, 
а саме веслярів легкої ваги перед-
бачає проведення комплексних 
досліджень рівня функціональної 
підготовленості. 

Проблеми функціонального 
стану організму веслувальників 
досліджувались у працях З.А. 
Барикінського [4], З.Б. Бєлоцер-

ковського [5], І.Х. Вахітова [6], 
С.Гречухи [7], А.Ю. Дяченко [8] 
та Ю.І. Римара [10].

 Таким чином, необхідно від-
значити, що показники функці-
онального стану є невід’ємною 
складовою показників фізично-
го стану організму спортсменів. 
Проте в науково-методичній лі-
тературі недостатньо висвітлені 
питання оцінки функціонального 
стану веслярів легкої ваги у вес-
луванні академічному, тому вирі-
шення даної проблеми є актуаль-
ним [3, 9].

Мета дослідження – визначи-
ти ефективність експерименталь-
ної методики щодо покращення 
функціонального стану дихаль-
ної та серцево-судинної систем 
веслярів легкої ваги у веслуванні 
академічному.

Методи дослідження: аналіз 
науково-методичної літерату-
ри, педагогічне спостереження, 
комп’ютерна спірографія, елек-
трокардіографія, методи матема-
тичної статистики.

Результати дослідження та 
їх обговорення. Основними осо-
бливостями експериментальної 
методики є врахування гранично 
допустимих обсягів тренування 
з індивідуальною регламентаці-
єю інтенсивності навантаження; 
досягнення відносно високого 
рівня тренованості і спортивних 
результатів; створення переду-
мов для подальшого підвищення 
спортивних результатів і як на-
слідок – досягнення результатів 
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міжнародного класу у складі на-
ціональних збірних команд.

Експериментальна методика 
використовувалась у тренуваль-
ному процесі протягом річного 
циклу підготовки. Завданнями 
підготовчого періоду були: інди-
відуалізована фізична підготовка, 
спрямована на вдосконалення ви-
тривалості, силової витривалості 
та максимальної сили, а також під-
вищення функціональних можли-
востей організму спортсменів.

Змагальний період перед-
бачав удосконалення технічної 
майстерності, утримання досяг-
нутого рівня фізичної та функці-
ональної підготовленості, а також 
досягнення максимального спор-
тивного результату.

Головними завданнями пере-
хідного періоду були: повноцін-
ний відпочинок та підтримання 

на певному рівні тренованості 
для забезпечення оптимальної го-
товності спортсмена до початку 
чергового макроциклу.  

Заплановані мікроцикли були 
побудовані в залежності від за-
вдань і спрямованості мезоци-
клів. 

Дана модель тренувального 
процесу передбачала викорис-
тання вправ, які традиційно за-
стосовуються при підготовці вес-
лярів, однак було запропоновано 
змінити співвідношення наванта-
жень, вагу обтяжень і дозування 
вправ. Під час планування екс-
периментальної програми голов-
ний акцент ставився на розвиток 
швидкісної та силової витрива-
лості і сили. Нами було розробле-
но комплекси вправ на вдоско-
налення різних груп м’язів. Для 
кожної вправи була обґрунтована 

їхня тривалість та інтенсивність, 
а також диференційовані інтерва-
ли відпочинку. Комплекси вправ 
було об’єднано в 5 блоків, де ко-
жен блок мав свою тренувальну 
спрямованість для вдосконалення 
фізичних якостей веслярів легкої 
ваги 19-22 років.

В експерименті брали участь 
спортсмени зі спортивною квалі-
фікацією КМС та МС, які займа-
ються веслуванням академічним 
на базі СДЮШОР та ШВСМ м. 
Дніпропетровська. Тривалість 
експерименту – один рік (2012-
2013 рр.). В експериментальній 
групі використовувалась розро-
блена нами методика, а в конт-
рольній групі була використана 
програма для ДЮСШ, СДЮШОР 
олімпійського резерву, ШВСМ та 
спеціалізованих навчальних за-
кладів спортивного профілю. 

Таблиця 1 
Показники спірографії веслярів легкої ваги після формуючого 

експерименту контрольної та  експериментальної груп

Показники Контрольна група Експериментальна група
р

x ±S ±m V x ±S ±m V
Основні легеневі об’єми спортсменів

ДО, л 0,71 0,11 0,05 15,09 0,90 0,13 0,05 14,03 <0,05

ЖЄЛ вд., л 4,13 0,72 0,32 17,43 5,40 0,10 0,04 1,87 <0,05

РО вд., л 2,78 0,34 0,15 12,10 3,27 0,77 0,32 23,62 <0,05

РО вид., л 1,52 0,44 0,20 29,20 1,37 0,43 0,18 31,35 <0,05

Динамічні параметри дихального акту спортсменів
ЧД, дих.рух.•хвˉ ¹ 20,22 1,81 0,81 8,94 17,03 3,04 1,25 17,87 <0,05

ХОД, л.•хвˉ ¹ 13,95 0,64 0,29 4,62 16,01 3,09 1,27 19,28 >0,05

ФЖЄЛ, л 4,78 0,81 0,36 17,02 5,00 0,27 0,11 5,47 <0,05

ОФВ 1, л 4,33 0,44 0,20 10,22 4,39 0,32 0,13 7,40 <0,05

СОШ25-75,л•сˉ¹ 5,46 0,46 0,20 8,34 5,38 0,77 0,32 14,34 >0,05

ПОШ, л•сˉ ¹ 8,39 0,65 0,29 7,76 10,13 1,32 0,54 13,02 >0,05

МОШ 25, л•сˉ ¹ 7,47 0,72 0,32 9,63 8,06 1,28 0,53 15,95 >0,05

МОШ 50, л•сˉ ¹ 5,85 0,53 0,24 9,09 6,20 0,85 0,35 13,76 >0,05

МОШ 75, л•сˉ ¹ 3,81 0,24 0,11 6,32 3,06 0,80 0,33 26,05 >0,05

МВЛ, л 147,5 12,55 5,63 8,51 194,2 17,6 7,24 9,09 <0,05

ДО – дихальний об’єм, ЖЄЛ вд – життєва ємність легень, що виміряна на вдиху, РО вд 
-  резервний об'єм вдоху, РО вид. -  резервний об'єм видоху, ЧД – частота дихання, ХОД 
- хвилинний об’єм дихання, ФЖЄЛ - форсована життєва ємність легень, ОФВ – об’єм 
форсованого вдиху, СОШ –середня об'ємна швидкість, ПОШ - пікова об’ємна швидкість, 
МОШ - максимальна об'ємна швидкість, МВЛ – максимальна  вентиляція легень.  
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Для визначення ефективнос-
ті експериментальної методики 
було досліджено реакцію дихаль-
ної та серцево-судинної систем 
після формуючого експерименту. 

Аналіз показників дихальної 
системи, а саме спірографії вес-
лярів легкої ваги після викорис-
тання експериментальної методи-
ки показав наступні результати.

Аналіз динаміки показників 
основних легеневих об’ємів у 
веслярів легкої ваги після занять 
по запропонованій нами методиці 
показав ряд позитивних змін. ДО 
спортсменів експериментальної 
групи покращився на 28 %, що 
склало 0,90 л (р<0,05 за критерієм 
Уайта). Ці результати дають мож-
ливість відзначити покращення 
рівня тренованості у веслярів екс-
периментальної групи. Коефіцієнт 
варіації, який становить 14,03%. 

Показник ЖЄЛ вд. у весля-
рів експериментальної групи по-
кращився на 8% і склав 5,40 л 
(р<0,05 за критерієм Уайта, кое-
фіцієнт варіації зафіксований на 
рівні 1,87%, результати спортсме-
нів контрольної групи залишили-
ся без змін (табл. 1).

Показник РОвд., який позна-
чає збільшення обсягу додатково-
го повітря, що потрапляє в легені 
при максимальному вдиху, покра-
щився на 5%, що склало 0,16 л., 

а показник РОвид. покращився на 
47 %, що склало 0,47 л (р<0,05 за 
критерієм Уайта).

Менш вираженими виявили-
ся зміни у показниках динаміч-
них параметрів дихального акту 
спортсменів: ЧД у спортсменів 
експериментальної групи, тобто 
показник економічності процесів 
дихання  склала 17 дихальних ру-
хів, в той час як частота дихаль-
них рухів у контрольної групи 
склала 20 одиниць (р<0,05 за кри-
терієм Уайта). Але в той же час 
необхідно констатувати, що ЧД 
веслярів експериментальної гру-
пи має кращу тенденцію, спрямо-
вану до зменшення. 

Певні позитивні зміни були 
відзначені у показниках ХОД у 
спортсменів легкої ваги експе-
риментальної групи – 4 л•хвˉ ¹, 
що склало 33%. Цей показник 
свідчить про покращення стану 
зовнішнього дихання, а саме ле-
геневої вентиляції у веслярів екс-
периментальної групи. Це в свою 
чергу вказує на вдосконалення 
механічного апарату вентиляції, 
прохідності дихальних шляхів та 
еластичності легеневої тканини, 
які безпосередньо беруть участь 
в забезпеченні організму кис-
нем по всій довжині дистанції. У 
спортсменів контрольної групи 
цей показник змінився незначним 

чином (10%) (р>0,05 за критерієм 
Уайта).

 Необхідно відзначити, що 
приріст показника МВЛ склав 
18% в експериментальній групі, 
коефіцієнт варіації – 9,09%. По-
казники свідчать про той факт, що 
у спортсменів експериментальної 
групи збільшилась кількість вен-
тильованого легенями повітря. В 
контрольній групі показник дещо 
знизився (10 %) (р<0,05 за крите-
рієм Уайта). 

Дані таблиці 2 дають змогу 
проаналізувати показники ЕКГ 
спортсменів після проведення 
експерименту.

ЧСС у спортсменів обох груп 
залишилась практично незмін-
ною, що свідчить про прояви бра-
дикардії і є нормою для спортс-
менів на цьому етапі підготовки 
(р<0,05 за критерієм Уайта). 

Час серцевого циклу, про три-
валість якого свідчать R-R ін-
тервали у спортсменів експери-
ментальної групи, скоротився на 
12 м•сˉ ¹, що склало 2%.

Більшу однорідність результа-
тів підтвердив коефіцієнт варіації, 
який склав 12,13% у показниках 
R-R max. А у веслярів контрольної 
групи цей показник навпаки збіль-
шився, що свідчить про негативні 
зміни для цього показника (р<0,05 
за критерієм Уайта). 

Таблиця 2 
Показники ЕКГ спортсменів легкої ваги після формуючого 

експерименту контрольної та експериментальної груп

Показники
Контрольна група Експериментальна група

р
x ±S ±m V x ±S ±m V

ЧСС, д.хв. 60,67 7,05 3,16 11,62 62,29 8,21 3,37 13,19 <0,05

ЧСС min, уд•хвˉ ¹ 57,50 5,86 2,63 10,19 59,57 6,68 2,74 11,21 >0,05

ЧСС max, уд•хвˉ ¹ 64,00 7,14 3,20 11,16 65,00 8,75 3,59 13,46 >0,05

Сер.трив.R-R, м•сˉ ¹ 1007,00 107,71 48,30 10,70 979,71 132,46 54,29 13,52 <0,05

R-R min., м•сˉ ¹ 957,00 100,29 44,97 10,48 942,71 131,96 54,08 14,00 >0,05

R-R max, м•сˉ ¹ 1056,5 107,86 48,37 10,21 1021,7 123,96 50,81 12,13 >0,05

Дисперсія R-R, % 22,67 11,33 5,08 50,00 20,14 4,93 2,02 24,47 >0,05

Кут хв. P, º 62,33 17,05 7,64 27,35 38,86 6,89 2,82 17,74 >0,05

Кут хв. QRS,º 75,33 10,29 4,61 13,65 44,71 16,54 6,78 36,98 >0,05

Кут хв.Т º 45,50 10,71 4,80 23,55 33,57 11,04 4,52 32,87 >0,05
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Cлід зазначити, що практично 
незмінними залишилися показ-
ники кутів Р та QRS (18% та 6% 
відповідно). В обох випадках ці 
показники знаходяться в межах 
норми. Коефіцієнти варіації в обох 
випадках зменшилися і склали 
17,74 та 36,18% відповідно. 

Проте показники кута хвилі Т 
зазнали позитивних змін у майже 
7% і позначили покращення рівня 
тренованості у спортсменів екс-
периментальної групи (р>0,05 за 
критерієм Уайта).

Висновки. Отримані резуль-
тати свідчать про більш суттєві 
в порівнянні з контрольною гру-
пою позитивні зміни показників 
дихальної та серцево-судинної 
систем спортсменів легкої ваги. 
Представники експериментальної 
групи мали більш високий  рівень 
тренованості дихальної системи, 
спостерігалася  більша економіч-
ність процесів дихання, а також 
більші об’єми повітря в легенях, 
скоротився час серцевого циклу та 
покращився рівень тренованості 
веслярів.

В цілому необхідно відзначити, 
що ЕКГ відрізняється стабільними 
показниками і не зазнає великих 
змін протягом невеликих періодів 
часу, що підтверджують результа-
ти нашого дослідження. 

Таким чином, результати до-
сліджень щодо впровадження у 
тренувальний процес веслярів 
легкої ваги з веслування академіч-
ного експериментальної методики 
підтвердили позитивний вплив за-
пропонованої методики та позна-
чили суттєве покращення осно-
вних вищезазначених показників.
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