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Проблема підготовки і змагань спортсменів в гірських умовах привернула 
широку увагу фахівців в галузі спорту після визначення столиці Ігор XIX 
Олімпіади - Мехіко, розташованого на висоті 2290 м над рівнем моря. З тих пір 
сучасний спорт, безсумнівно, став сферою діяльності, в якій дослідження 
впливу гіпоксії проводяться дуже інтенсивно. Спочатку інтереси дослідників 
обмежувалися проблемою акліматизації в умовах середньогір'я, оскільки значне 
зменшення парціального тиску кисню у повітрі, яке вдихається впливає на 
працездатність спортсменів, переносимість ними навантажень, діяльність 
найважливіших функціональних систем організму. Однак експериментальні 
матеріали, отримані в результаті досліджень в горах, а також в умовах штучної 
гіпоксії, спортивні результати, продемонстровані в різних видах спорту на Іграх 
1968 р. збільшили увагу до природного і штучного гіпоксичного тренування. 
Таке тренування почало розглядатися не лише як фактор успішної підготовки 
до змагань, що проводяться в гірській місцевості, але й як засіб ефективної 
мобілізації функціональних резервів та переведення на новий, більш високий 
рівень адаптації організму кваліфікованих спортсменів для їх участі у 
змаганнях в умовах рівнини. 

Додатковим поштовхом у розробці проблеми адаптації людини до гірських 
умов у зв'язку з практичними завданнями спорту вищих досягнень стали 
успішні виступи бігунів на довгі дистанції ряду африканських держав, які 
постійно проживають і тренуються в умовах середньогір'я і високогір'я. 
Першою несподіванкою такого роду став виступ на Іграх 1960 р. А. Бікіла, який 
зумів здобути впевнену перемогу в марафонському бігу над багатьма 
знаменитими спортсменами тих років. Спочатку це було сприйнято як 
випадковість, однак Бікіла виграв марафонську дистанцію і на Іграх 1964 р. 

У Мехіко на дистанції 10000м беззаперечну перевагу мали спортсмени, які 
постійно проживають у гірській місцевості. Потім послідували численні успіхи 
інших бігунів африканських країн, які постійно проживають в гірських умовах 



(К.Кейно, Н.Тему, Д.Волд, Б.Джіпчо, С.Роно, М.Кілтануі, Н.Дубі, Т.Даді та ін.), 
що спеціалізуються в бігу на довгі дистанції і в марафонському бігу. 

У 60-х роках XX ст. існували, однак, різні точки зору, що стосуються 
ефективності гірської підготовки спортсменів перед їх подальшими змаганнями 
в рівнинних умовах. Зокрема, Б. Балк та ін. (Balke et al., 1965) показали, що 10-
денне тренування на висоті 2300м дозволило бігунам на середні і довгі 
дистанції підвищити рівень V02max з 3,5 до 3,75 л·хв ̄ ̄  l і поліпшити результат у 
бігу на 1 милю з 5 хв 29 с до 5 хв 13 с. Аналогічні результати отримані 
Д.Деніелс і Н.Олдріджем (Daniels, Oldridge, 1970), які протягом 14 днів 
тренували 6 бігунів світового класу на висоті 2300 м з періодичним переходом 
на висоту 3300м. Всі спортсмени, в числі яких був рекордсмен світу на 1500м і 
на 1 милю Джим Рігун, виступаючи після гірської підготовки, в умовах рівнини 
поліпшили свої результати, а Д.Рігун встановив новий світовий рекорд на 
дистанції 1500м. Однак у цей же період інші фахівці (Buskirk et al., 1967; 
Grover, Reeves,1967) не змогли довести ефективність середньогірної і 
високогірної підготовки. 

Стає очевидним, що негативні результати використання гірської 
підготовки у видах спорту, пов'язаних з проявом витривалості, з метою 
подальшого покращення результатів у змаганнях, що проводяться на рівнині, 
були викликані недоліками в побудові тренування в горах, а не відсутністю 
позитивного впливу висотної гіпоксії на функціональні можливості 
спортсменів. Висока ефективність гірської підготовки як високоефективного 
засобу підвищення функціональних можливостей спортсменів і спортивних 
результатів у всіх видах спорту, пов'язаних з проявом витривалості 
спортсменів, в даний час абсолютно доведена. 

Постійно зростає інтерес до умов середньогір'я і високогір'я у зв'язку з 
розширенням кількості змагань, що проводяться в гірських умовах. 
Насамперед, це більшість зимових видів спорту, змагання в яких в останні роки 
проводяться в основному в умовах середньогір'я. В даний час в умовах 
середньогір'я часто проводяться змагання і в інших видах спорту, зокрема у 
велосипедному спорті та легкій атлетиці. Прагнення проводити змагання в 
гірських умовах певною мірою обумовлюється і бажанням створити 
спортсменам кращі умови для встановлення світових рекордів в таких видах 
спорту, як легка атлетика (біг, стрибки), ковзанярський спорт, оскільки  
результат в цих видах значною мірою визначається опором повітря. 

У літературі зустрічаються різні позначення гірських рівнів - «високогір'я», 
«середньогір'я», «низькогір'я», «великі, малі і помірні висоти», «гірський, 
середньогірний і високогірний клімат» та інші, що, на жаль, призводить до 
суттєвих суперечностей у зв'язку з різним розумінням цих термінів. Одні 
автори вважають середньогірним клімат на висоті до 1000-1200 м, інші - до 
2000-2500 м; то ж і стосовно високогірного клімату: в одних випадках 



високогірним вважають клімат на висоті понад 1200 м, в інших - понад 2000-
2500 м. Однак у всіх випадках при класифікації гірських умов за основу беруть 
показник, який найбільш радикально впливає на організм людини, - гіпоксія, 
хоча ніхто не заперечує істотного впливу інших природних факторів. 

Численні дослідження проблеми адаптації людини до гірських умов, 
виконані в останнє десятиліття, особливо в сфері спорту вищих досягнень, 
дозволили зменшити протиріччя у визначенні гірських рівнів. Більшість 
фахівців, спираючись на аналіз фізіологічних реакцій під час перебування і 
тренування в гірських умовах, пропонують наступну класифікацію. 

Низькогір'я – 800-1000 м над рівнем моря. На цій висоті в умовах спокою 
і при помірних навантаженнях ще не проявляється істотного впливу нестачі 
кисню на фізіологічні функції. Тільки при дуже великих навантаженнях 
відзначаються виражені функціональні зміни. 

Середньогір'я – від 800-1000 до 2500 м над рівнем моря. Для цієї зони 
характерним є виникнення функціональних змін вже при помірних 
навантаженнях, хоча в стані спокою людина, як правило, не відчуває 
негативного впливу нестачі кисню. 

Високогір'я – понад 2500 м над рівнем моря. У цій зоні вже в стані спокою 
виявляються функціональні зміни в організмі, свідчать про кисневої 
недостатності. 

 
1. Адаптація людини до висотної гіпоксії 

 
Адаптація людини до висотної гіпоксії є складною інтегральною реакцією, 

до якої залучаються різні системи організму. Найбільш вираженими 
виявляються зміни з боку серцево-судинної системи, апарату кровотворення, 
зовнішнього дихання та газообміну, що зумовлює інтерес до висотної гіпоксії 
фахівців у галузі спорту. Зрозуміло, що інтегрована і координована перебудова 
функцій на субклітинному, клітинному, органному, системному і 
організмовому рівнях можлива лише завдяки перебудові функції систем, що 
регулюють цілісні фізіологічні відповіді. Звідси стає очевидним, що адаптація 
неможлива без адекватної перебудови функцій нервової та ендокринної систем, 
що забезпечують тонку регуляцію фізіологічних функцій різноманітних систем. 

Основні адаптаційні реакції, обумовлені перебуванням у гірських умовах, 
наступні: 

• збільшення легеневої вентиляції; 
• збільшення серцевого викиду; 
• збільшення вмісту гемоглобіну; 
• збільшення кількості еритроцитів; 
• підвищення в еритроцитах 2,3-дифосфогліцерату (ДФГ), що сприяє 

виведенню кисню з гемоглобіну; 



• збільшення кількості міоглобіну, що полегшує споживання кисню; 
• збільшення розміру та кількості мітохондрій; 
• збільшення кількості окисних ферментів. 
Серед факторів, що впливають на організм людини в гірських умовах, 

найважливішими є зниження атмосферного тиску, щільності атмосферного 
повітря, зниження парціального тиску кисню. Інші фактори зменшення 
вологості повітря і сили гравітації, підвищена сонячна радіація, знижена 
температура та ін., також, безсумнівно, впливають на функціональні реакції 
організму людини, проте відіграють другорядну роль. Однак слід враховувати 
фактори, згідно з якими температура навколишнього середовища знижується на 
2ºС через кожні 300 м висоти, а пряме ультрафіолетове випромінювання 
збільшується на 35% вже при підйомі на 1000 м. 

Зниження парціального тиску кисню із збільшенням висоти і пов'язане з 
ним наростання гіпоксичних явищ призводить до зниження кількості кисню в 
альвеолярному повітрі і, природно, до погіршення постачання тканин киснем. 

Залежно від ступеня гіпоксії зменшується як парціальний тиск кисню в 
крові, так і насичення гемоглобіну киснем. Відповідно зменшується градієнт 
тиску кисню між капілярною кров'ю і тканинами, погіршується перехід кисню 
до тканин. При цьому більш важливим чинником у розвитку гіпоксії є 
зниження парціального тиску кисню в артеріальній крові, ніж зміна насичення 
її киснем. На висоті 2000-2500 м над рівнем моря V02 max знижується на 12- 
15%, що, перш за все, обумовлено зниженням парціального тиску кисню у 
повітрі, яке вдихається. Справа в тому, що інтенсивність транспорту кисню з 
артеріальної крові в тканини залежить від різниці або градієнта тиску кисню в 
крові і тканинах. У звичайних умовах рО2 артеріальної крові становить близько 
94 мм рт. ст., а рО2 тканин - 20мм рт. ст., різниця - 74 мм рт. ст. На висоті 2400 
м над рівнем моря рО2 тканин залишається незмінним - 20 мм рт. ст., а рО2 

артеріальної крові знижується до 60мм рт. ст. Це призводить до зниження 
градієнта тиску майже в 2 рази. 

В умовах середньогір'я і, особливо, високогір'я істотно зменшуються 
величини максимальної ЧСС, максимального систолічного об'єму і серцевого 
викиду, швидкості транспорту кисню артеріальною кров'ю і, як наслідок, 
максимального споживання кисню. У числі факторів, що обумовлюють ці 
реакції, поряд зі зниженням парціального тиску кисню, що спричиняє зниження 
скорочувальної здатності міокарда, необхідно назвати зміну рідинного балансу, 
що викликає підвищення в'язкості крові. 

Відразу після переміщення в гори в організмі людини, що потрапила в 
умови гіпоксії, мобілізуються компенсаторні механізми захисту від нестачі 
кисню. Помітні зміни в діяльності різних систем організму спостерігаються вже 
починаючи з висоти 1000- 1200 м над рівнем моря. Зокрема, на висоті 1000 м 



VO2 max становить 96-98% максимального рівня, зареєстрованого на рівнині. Зі 
збільшенням висоти воно планомірно знижується на 0,7-1,0% через кожні 100м. 

Таким чином, на висоті 2500 м аеробна потужність знижується на 10-12%, 
3500м – на 18- 20% від рівня, що реєструється на рівнині. На вершині Евересту 
рівень VO2 max складає всього 7-10% від максимального. Приблизно про таку 
ж залежності між висотою і рівнем споживання кисню свідчать й інші джерела. 
Як бачимо, починаючи з висоти 1500м, підйом на кожну чергову тисячу метрів 
призводить до зниження споживання кисню на 9,2%. 

У людей, які не адаптовані до гірських умов, ЧСС у спокої, і особливо при 
виконанні стандартних навантажень, може збільшуватися вже на висоті 800-
1000м над рівнем моря. Особливо яскраво компенсаторні реакції проявляються 
при виконанні стандартних навантажень. У цьому можна легко переконатися, 
розглядаючи динаміку збільшення концентрації лактату в крові при виконанні 
стандартних навантажень на різній висоті. Якщо виконання таких навантажень 
на висоті 1500м веде до збільшення лактату всього на 30% в порівнянні з 
даними, отриманими на рівнині, то на висоті 3000-3500 м воно досягає 170-
240%. 

Розглянемо характер пристосувальних реакцій до висотної гіпоксії на 
різних стадіях процесу адаптації. При цьому, зупинимося на термінових і 
довготривалих адаптаційних реакціях функціональних систем і механізмів, які 
мають першочергове значення для спорту вищих досягнень. 

У першій стадії (гостра адаптація) гіпоксичні умови призводять до 
виникнення гіпоксемії (зниження парціального тиску (вмісту) кисню у крові) і 
тим самим різко порушують гомеостаз організму, викликаючи ряд 
взаємопов'язаних процесів. По-перше, активізуються функції систем, 
відповідальних за транспорт кисню з навколишнього середовища в організм і 
його розподіл всередині організму: гіпервентиляція легень, збільшення 
серцевого викиду, розширення судин мозку і серця, звуження судин 
органів черевної порожнини і м'язів та ін. 

Однією з перших гемодинамічних реакцій при підйомі на висоту є 
почастішання серцевих скорочень, підвищення легеневого артеріального тиску 
в результаті спазму легеневих артеріол, що забезпечує регіональний 
перерозподіл крові і зменшення артеріальної гіпоксемії. 

Через кілька днів величини серцевого викиду повертаються до рівнинного 
рівня, що є наслідком підвищення здатності м'язів до утилізації кисню з крові, 
що виявляється у збільшенні артеріовенозної різниці по кисню. Збільшується і 
об'єм циркулюючої крові: в перші дні перебування в горах - в результаті 
рефлекторного викиду з депо і перерозподілу крові, а в подальшому - внаслідок 
посилення кровотворення. 

Паралельно з гемодинамічними реакціями у людей, що опинилися в 
умовах гіпоксії, відбуваються виражені зміни зовнішнього дихання і 



газообміну. Збільшення вентиляції легень відзначається вже на висоті близько 
1000м в основному за рахунок деякого збільшення глибини дихання. Фізичні 
навантаження роблять цю реакцію значно більш вираженою: стандартні 
навантаження на висоті 900-1200м над рівнем моря призводять до достовірного 
зростання в порівнянні з рівнинними умовами легеневої вентиляції за рахунок 
як глибини, так і частоти дихання. Збільшення легеневої та альвеолярної 
вентиляції веде до підвищення рО2 в альвеолах, що сприяє підвищенню 
насичення артеріальної крові киснем. Із збільшенням висоти реакції носять 
явно виражений характер навіть у чоловіків, тренованих і адаптованих до умов 
гір. 

Максимальна аеробна потужність після прибуття в умови середньогір'я і 
високогір'я істотно знижується і залишається зниженою, незважаючи на швидке 
і суттєве підвищення гемоглобіну. Відсутність підвищення VO2 max 
пояснюється двома факторами:  

1) підвищення концентрації гемоглобіну супроводжується зниженням 
загального обсягу циркулюючої крові у зв'язку зі зменшенням обсягу плазми, 
що викликає зниження систолічного об'єму;  

2) зниження піку частоти серцевих скорочень в гірських умовах не 
дозволяє підвищити рівень максимального споживання кисню, незважаючи на 
можливість нормалізації об'єму плазми вже через 3-4 тижні перебування в 
горах.  

Обмеження максимального рівня споживання кисню значною мірою 
визначається також розвитком гіпоксії міокарда, яка є основною причиною 
зменшення серцевого викиду, і підвищенням навантаження на респіраторні 
м'язи, що вимагає додаткового кисню. 

Однією з найбільш гострих реакцій, що протікають в організмі 
людини вже протягом перших годин перебування в горах, є поліцитемія 
(підвищення кількості еритроцитів і гемоглобіну). Інтенсивність цієї реакції 
визначається висотою, швидкістю підйому в гори, індивідуальними 
особливостями людей. Вже через кілька годин після підйому в гори знижується 
об'єм плазми внаслідок підвищення втрат рідини, викликаних сухістю повітря. 
Це призводить до збільшення концентрації еритроцитів, підвищуючи 
кіисневотранспортну здатність крові. 

Ретикулоцитоз (збільшення кількості недозрілих еритроцитів в 
циркулюючій крові) починається наступного дня після підйому в гори, що є 
відображенням посиленої діяльності кісткового мозку, На другу добу 
перебування в горах відбувається розпад еритроцитів, що вийшли з кров'яних 
депо в циркулюючу кров з утворенням еритропоетину - гормону, що стимулює 
утворення гемоглобіну і виробництво еритроцитів. Однак нестача кисню сама 
по собі стимулює виділення еритропоетину, що проявляється вже через три 



години після прибуття на висоту. Максимальне виділення еритропоетину 
досягається через 24-48 год. 

З часом при адаптації до гірських умов, коли загальна кількість 
еритроцитів помітно зростає і стабілізується на новому рівні, ретикулоцитоз 
припиняється. На дуже великих висотах значне збільшення еритроцитної маси 
може настільки підвищити в'язкість крові, що вона буде обмежувати серцевий 
викид. 

По-друге, розвивається активація адренергічної і гіпофізарно-адреналової 
систем. Цей неспецифічний компонент адаптації відіграє роль у мобілізації 
апарату кровообігу і зовнішнього дихання, але разом з тим проявляється різко 
вираженим катаболічних ефектом, тобто появою негативного баланс азоту, 
втратою маси тіла, атрофією жирової тканини та ін. 

По-третє, гостра гіпоксія, обмежуючи ресинтез АТФ в мітохондріях, 
викликає пряму депресію функцій ряду систем організму, і насамперед вищих 
відділів головного мозку, що проявляється в порушеннях інтелектуальної та 
рухової активності. Це поєднання мобілізації систем складає синдром, що 
характеризує першу стадію термінової, але багато в чому нестійкої адаптації до 
гіпоксії. 

У перші дні перебування в середньогір'ї при виконанні стандартних 
фізичних навантажень відзначається зусилля анаеробного гліколізу і 
підвищення в крові і м'язової тканини рівня лактату. Через два-три тижні після 
перебування в горах інтенсивність гліколізу і утворення лактату при таких же 
навантаженнях знижується і наближається до умов рівнини. Одночасно 
відзначається підвищення вмісту вільних жирних кислот в м'язовій тканині і 
поліпшується метаболічна регуляція процесів енергозабезпечення. 

Друга стадія (перехідна адаптація) пов'язана з формуванням досить 
виражених і стійких структурних та функціональних змін в організмі людини. 
Зокрема, розвивається адаптаційна поліцитемія і відбувається збільшення 
кисневої ємності крові; виявляється виражене збільшення дихальної поверхні 
легень, збільшується потужність адренергічної регуляції серця, збільшується 
концентрація міоглобіну, підвищується пропускна здатність коронарного русла 
та ін. 

Третя стадія (стійка адаптація) пов'язана з формуванням стійкої адаптації, 
конкретним проявом якої є збільшення потужності і одночасно економічності 
функціонування апарату зовнішнього дихання і кровообігу, зростання 
дихальної поверхні легень і потужності дихальної мускулатури, коефіцієнта 
утилізації кисню з повітря, що вдихається. Відбувається також збільшення маси 
серця і ємності коронарного русла, підвищення концентрації міоглобіну та 
кількості мітохондрій в міокарді, збільшення потужності системи 
енергозабезпечення та ін. 



Біопсичні дослідження дозволили встановити основні реакції, характерні 
для стійкої адаптації м'язової тканини. Вже 4-5-тижневе перебування у 
високогір'ї призводить до виражених змін у м'язах в учасників високогірних 
сходжень: зменшується площа м'язів і площа ШС-волокон і, особливо, ПС-
волокон, збільшується кількість капілярів на 1 мм² м'язової тканини та ін., що 
сприяє вилученню кисню з крові працюючими м'язами. Ця адаптаційна реакція 
проявляється і протягом досить тривалого часу після повернення з гір, 
полегшуючи транспорт кисню до м'язової тканини. Спортсмени, що 
спеціалізуються у видах спорту швидкісно-силового характеру, повинні знати, 
що в умовах гір існує певний ризик зниження м'язової маси, яка, щоправда, в 
достатній мірі може бути відвернена раціональною силовою підготовкою. 

Важливим проявом стійкої адаптації є істотна економізація функцій 
організму. Тут простежуються два самостійних напрямки. Перший з них 
пов'язане з економізацією функцій, обумовленої збільшенням функціонального 
резерву серця, підвищенням кисневої ємності крові і можливостей тканин до 
утилізації кисню та ін. Другий напрямок обумовлений зниженням основного 
обміну і використанням кисню тканинами, а також зниженням споживання 
кисню серцем, що найбільш яскраво проявляється у горян-аборигенів, однак 
притаманне і жителям рівнин, адаптованим до гірської гіпоксії. 

У другій (перехідній) і третій (стійкій) стадіях адаптації реакції апарату 
кровообігу на гіпоксію знижуються у міру розвитку інших пристосувальних 
механізмів: посилення еритропоезу, збільшення синтезу АТФ, підвищення 
активності дихальних ферментів в тканинах, збільшення васкуляризації тканин, 
підвищення проникності периферичних капілярів, збільшення щільності 
капілярів і мітохондрій в скелетних м'язах. 

Слід зазначити, що перебування жителів рівнин в умовах середньогір'я і 
високогір'я досить швидко призводить до збільшення кількості еритроцитів і 
концентрації гемоглобіну, що лежить в основі суттєвого поліпшення 
постачання тканин киснем. Киснева ємність крові зростає при збільшенні 
висоти. На рівні моря вона становить 17-18,5%, на висоті 1850-2000м - 20-22%, 
на висоті 3500-4000м - 25-27,5%. Кисень від оксигемоглобіну звільняється 
легше і, незважаючи на знижений градієнт по кисню між артеріальною кров'ю і 
тканинами, вміст кисню в тканинах підвищується. Кілька тижнів перебування 
на висоті 4000-4500м здатні викликати підвищення цих показників до рівня, 
характерного для постійних жителів районів, розташованих на висоті 3000-
3500м над рівнем моря. 

Серед факторів, які забезпечують підвищення працездатності і 
максимального споживання кисню в результаті перебування і тренування в 
горах васкуляризація і пов'язане з нею збільшення капілярного кровотоку в 
м'язах знаходяться в числі найважливіших. 



Подібні зміни відбуваються і в головному мозку, який володіє найбільш 
високою чутливістю до нестачі кисню. Тривале перебування в горах 
призводить до значного збільшення числа і протяжності мозкових капілярів, 
сприяючи посиленню кровопостачання головного мозку. 

Пристосувальні реакції з боку функції дихання і газообміну в другій і 
третій стадіях зводяться до наступного. Дихання стає менш частим і більш 
глибоким в порівнянні з реакціями, які проявлялися в першій фазі адаптації. 
Хвилинний об'єм дихання також дещо знижується, але не перевищує рівнинної 
норми; нівелюється респіраторний алкалоз (збільшення pH крові (та інших 
тканинах організму) за рахунок накопичення лужних речовин); відбувається 
збільшення екскурсії грудної клітки і настає стійке збільшення всіх легеневих 
ємностей, а також частки альвеолярної вентиляції в хвилинному об'ємі дихання. 

Стійка адаптація до гіпоксії пов'язана і з істотними змінами можливостей 
центральної і периферичної частин нервової системи. На рівні вищих відділів 
нервової системи це проявляється у збільшенні стійкості мозку до надмірних 
подразників, конфліктних ситуацій, підвищенні стійкості умовних рефлексів, 
прискоренні переходу короткочасної пам'яті в довготривалу. 

На рівні вегетативної регуляції стійка адаптація проявляється, наприклад, в 
збільшенні потужності адренергічної регуляції роботи серця, що виражається в 
гіпертрофії симпатичних нейронів, збільшенні кількості симпатичних волокон в 
міокарді.  

Такі зміни адренергічної регуляції серця та судинного русла забезпечують 
положення, при якому збільшення серцевого викиду під час поведінкових 
реакцій, по-перше, швидше реалізується і завершується, а по-друге, 
супроводжується меншим підвищенням артеріального тиску, тобто в цілому є 
більш економним.  

Тренування в гірських умовах сприяє підвищенню економічності роботи. 
Вже 5-8 год активного навантаження протягом перших трьох днів перебування 
на висоті 2500м призводить до збільшення кисневої ємності крові, а також 
дифузії кисню в м'язову тканину. Досить наочно це виявляється і при аналізі 
частоти серцевих скорочень при виконанні програм стандартних тестів в різні 
дні тренування в горах. У перші 3-4 дні періоду акліматизації ЧСС виявляється 
підвищеною на 3-8% в порівнянні з умовами рівнини. До кінця першого тижня 
завершується процес акліматизації, і ЧСС встановлюється на рівні, близькому 
до того, який простежується в рівнинних умовах. Проте вже через тиждень 
тренування, незважаючи на збільшення швидкості пересування в програмах 
тестів, у спортсменів відзначається зниження ЧСС. 

Узагальнення результатів численних досліджень, проведених в межах 
проблеми адаптації людини до умов висотної гіпоксії, дозволило Ф.З. Меєрсону 
(1986) виділити ряд координованих між собою пристосувальних механізмів: 



1) механізми, мобілізація яких може забезпечити достатнє надходження 
кисню в організм, незважаючи на дефіцит його в середовищі: гіпервентиляція; 
гіперфункція серця, що забезпечує рух від легенів до тканин збільшеної 
кількості крові; 

2) поліцитемія і відповідне збільшення кисневої ємності крові; 
3) механізми, що роблять можливим достатнє надходження кисню до 

мозку, серця і інших життєво важливих органів, незважаючи на гіпоксемію, а 
саме: розширення артерій і капілярів мозку, серця та ін.; 

4) зменшення дифузійної відстані для кисню між капілярною стінкою і 
мітохондріями клітин за рахунок утворення нових капілярів і зміни 
властивостей клітинних мембран; 

5) збільшення здатності клітин утилізувати кисень внаслідок зростання 
концентрації міоглобіну; збільшення здатності клітин і тканин утилізувати 
кисень з крові і утворювати АТФ, незважаючи на брак кисню; 

6) збільшення анаеробного ресинтезу АТФ за рахунок активації гліколізу, 
що оцінюється багатьма дослідниками як важливий механізм адаптації. 

Неправильно побудоване тренування в умовах середньогір'я і високогір'я 
(надвисокі навантаження, нераціональне чергування роботи і відпочинку і т. п.) 
може призвести до надлишкового стресу, при якому сумація впливу гірської 
гіпоксії і гіпоксії навантаження здатні привести до реакцій, характерних для 
хронічної гірської хвороби. 

Особливо зростає ризик гірської хвороби при надмірних напружених 
фізичних навантаженнях в умовах високогір'я на висоті 2500-3000м і вище. Не 
варто думати, що високий рівень адаптації спортсменів до гірських умов і їх 
часте перебування в горах є потужним профілактичними засобом проти 
виникнення гірської хвороби. Хвороба може виникнути і у спортсменів високої 
кваліфікації з великим досвідом підготовки в середньо- і високогір'ї, оскільки 
вони, як правило, починають інтенсивну підготовку без необхідної попередньої 
адаптації. Профілактиці виникнення гірської хвороби сприяє попереднє штучне 
гіпоксичне тренування, пасивне перебування в барокамері, планомірне 
переміщення у високогір'ї. Для усунення симптомів гірської хвороби можливе 
застосування спеціальних препаратів (за показаннями лікаря) або переміщення 
на меншу висоту. 

Слід зазначити, що час, необхідний для досягнення стійкої адаптації, 
визначається багатьма факторами. За інших рівних умов адаптація настає 
швидше у людей, які регулярно знаходяться в умовах штучної або природної 
гіпоксії. Спортсмени, адаптовані до навантажень на витривалість, 
пристосовуються до умов середньогір'я і високогір'я швидше, ніж особи, що не 
займаються спортом, або спортсмени, що спеціалізуються в швидкісно-силових 
видах спорту. Збільшення висоти (в певних межах) стимулює адаптаційні 
реакції і прискорює процес адаптації; процес адаптації протікає значно швидше 



у осіб, що широко використовують інтенсивні фізичні навантаження, у 
порівнянні з особами, що ведуть звичайний спосіб життя. Для досягнення 
максимальних величин об'єму циркулюючої крові і маси циркулюючих 
еритроцитів на висоті 3200м в умовах звичайного режиму життя необхідно 
близько 40 днів. Проте залежно від перерахованих вище факторів цей період 
може бути скорочений в 1,5-2 рази. 

Цими ж факторами визначається і тривалість періоду, протягом якого 
зберігається досягнутий рівень адаптації. Спортсмени, добре адаптовані до 
гіпоксичних умов, при певному режимі тренування і застосуванні сеансів 
штучної гіпоксії здатні зберігати рівень реакцій, досягнутий в горах, через 30-
40 днів і більше після переїзду в умови рівнини. При одноразовому плануванні 
підготовки в горах кількість еритроцитів, наприклад, повертається до 
початкового рівня вже через 9-12 днів. Коли ж гіпоксичне тренування 
проводиться регулярно протягом багатьох місяців, його ефект відзначається 
через 40 днів і більше після припинення такого тренування. Це стосується і 
таких показників, як максимальне споживання кисню, споживання кисню на 
рівні порогу анаеробного обміну та ін. 

 
2. Працездатність і спортивні результати в гірських умовах 

 
Зниження щільності повітря призводить до зниження аеродинамічного 

опору, що особливо сильно позначається на результатах в таких видах спорту, 
як ковзанярський і велосипедний спорт, легкоатлетичний спринт, стрибки в 
довжину й ін. Зокрема, при бігу на дистанцію 5000м над рівнем моря на 
подолання опору повітря витрачається близько 11% енергії, а у велоперегонах - 
до 90%. Робота на висоті близько 3000 м приводить до економії енергії у 
бігунів на довгі дистанції на 3-4%, а у велогонщиків - до 28%. Зниження 
щільності повітря на висоті 2200-2400м відповідає в спринтерському бігу дії 
вітру в спину зі швидкістю 1,5- 1,7 м·с ̄  ˡ, чим і пояснюються дуже високі 
результати в бігу на дистанціях 100, 200 і 400м, в бігу на ковзанах - на 
дистанцію 500 м, досягнуті в умовах середньогір'я і високогір'я. 

В таких умовах, природно, зростають результати в метанні диска і списа, 
стрибках у довжину, з жердиною, метанні молота та інших видах спорту; 
наприклад, на висоті 2240м над рівнем моря дальність польоту ядра 
збільшується на 5 см, молота - на 53см, списа - на 69см, диска - на 162см. Різко 
зростають результати в гірськолижному спорті та велосипедному спорті на 
треку (особливо у спринтерській гонці і гонці на 1000м з місця). 

Економія енергії за рахунок зниження аеродинамічного опору у багатьох 
випадках тут може перевищити втрати через знижений парціальний тиск 
кисню. Тому робота в гірських умовах при одній і тій же швидкості 
пересування може виявитися більш економічною в порівнянні з умовами 



рівнини. Цим пояснюється, зокрема, встановлення численних рекордів у 
ковзанярському спорті на гірській ковзанці Медео (висота 1609м), а також 
високі результати в бігу на дистанцію 800м, індивідуальній гонці на 1000м з 
місця на треку та інші, які демонструють спортсмени в умовах середньогір'я. 

Значне зниження парціального тиску кисню повітря (наприклад, в Мехіко 
воно на 1/4 нижче аналогічного показника на рівні моря) призводить до різкого 
зменшення надходження кисню в організм в процесі дихання і зниження 
результатів в дисциплінах, що вимагають витривалості при аеробній роботі. У 
бігу на довгі дистанції спортивні результати в горах, наприклад, на 5-7% нижчі 
в порівнянні з результатами, показаними на рівні моря. 

Істотно знижується працездатність спортсменів, які спеціалізуються у 
спортивних єдиноборствах (бокс, різні види боротьби) і спортивних іграх. 
Виконання стандартних програм тренувальних занять аеробної та анаеробної 
спрямованості неадаптованими спортсменами в гірських умовах призводить до 
різкого зниження інтенсивності роботи. Зниження працездатності зумовлено 
насамперед рівнем VО2 max, що яскраво проявляється вже на висоті 1500-
2000м. Зниження парціального тиску кисню у повітрі, що вдихається не тільки 
негативно позначається на працездатності при виконанні вправ, а й ускладнює 
протікання відновних процесів під час малоінтенсивної роботи або численних 
пауз, які супроводжують змагальну діяльність в єдиноборствах та іграх. 

 
3. Форми гіпоксичного тренування 

 
Все різноманіття форм підготовки спортсменів з використанням 

додаткового гіпоксичного фактора можна розділити на дві групи: природне 
гіпоксичне тренування (тренування в гірських умовах) і штучне гіпоксичне 
тренування (тренування на рівні моря із застосуванням спеціальних споруд, 
обладнання чи методичних прийомів, що забезпечують наявність додаткового 
гіпоксичного фактора). 

Спеціальні дослідження, а також досвід підготовки видатних спортсменів у 
різних країнах світу переконливо демонструють, що основне місце в системі 
гіпоксичного тренування спортсменів повинно займати природне тренування в 
горах, що викликає помітно більш виражені реакції та ефективне протікання 
адаптації у порівнянні з гіпоксичним тренуванням в штучно створених умовах. 
Разом з тим штучне гіпоксичне тренування при його раціональному плануванні 
дозволяє вдало доповнювати тренування в горах, усуваючи багато 
організаційних та методичних недоліків останнього. 

В даний час в різних країнах світу збудовано велику кількість навчально-
тренувальних і змагальних центрів, розташованих на висоті від 800-1000 м до 
3500-4000м над рівнем моря. Найбільш високі і добре обладнані центри 
розташовані в середньогір'ї на висоті 1500-2200м над рівнем моря: Санкт-Моріц 



(Швейцарія) - 1820м над рівнем моря; Сьєстьєрра (Італія) - 2035м; Бельмекен 
(Болгарія) - 2000м; Медео (Казахстан) - 1691м; Цахкадзор (Вірменія) - 1970м; 
Кунмінг (КНР) - 1895м; Колорадо-Спрінгс (США) - 2194м; Мехіко (Мексика) - 
2240м й ін. Є центри, розташовані на кордоні між средньогір'ям і високогір'ям: 
Аддис-Абеба (Ефіопія) - 2400м, і безпосередньо у високогір'ї: Толука (Мексика) 
- 2700м, Кейптаун (США) - 2835м. Багато середньогірних центрів мають 
тренувальні бази, розташовані на льодовиках у високогірних умовах (3000-
4000м над рівнем моря). Умови багатьох сучасних центрів дозволяють 
використовувати тренування і проживання в досить широкому діапазоні 
висоти: наприклад, спортсмени можуть проживати на висоті 1800-2000м, а 
тренуватися на висоті 2700-3000м або, навпаки, проживати на висоті 2200-
3000м, а тренуватися - на висоті 1000-1200м та ін. 

Тренування в штучних гіпоксичних умовах (особливо в барокамерах) має 
ряд значних переваг, в їх числі: можливість регулювання в широкому діапазоні 
тиску повітря і парціального тиску кисню; можливість поєднання гіпоксичного 
тренування з тренуваннями в нормальних умовах; відсутність організаційних і 
методичних проблем, пов'язаних з переїздами в гори, акліматизацією та 
реакліматизацією, зміною звичного режиму життя, погодними та кліматичними 
умовами і т.п. 

Разом з тим необхідно пам'ятати, що навіть при максимальному прагненні 
згладити недоліки штучних умов, що створюються в барокамерах і кліматичних 
камерах, навантаження виявляється ефективним лише стосовно функціональної 
підготовленості спортсмена, що ж стосується найважливіших компонентів 
техніко-тактичної майстерності, то при роботі в гідроканалі - для плавців, 
гребному каналі - для веслярів, на тредбані - для бігунів і лижників, 
велоергометрі - для велосипедистів і т. п. завжди існує ймовірність негативного 
впливу на найважливіші просторово-часові і динамічні характеристики рухів, 
серйозних порушень оптимальних варіантів спортивної техніки. 

Слід згадати і про істотні психічні труднощі, з якими доводиться стикатися 
спортсмену при тренуванні в умовах штучної гіпоксії, тому штучне гіпоксичне 
тренування повинно розглядатися лише як доповнення до природного 
тренування в рівнинних і гірських умовах, складати стосовно незначний 
відсоток (не більше 4-5%) від загального обсягу роботи протягом року і не 
плануватися в тижні, безпосередньо передуючі головним змаганням. Це 
стосується не тільки малих камер площею не більше 20-30 м², а й таких великих 
споруд, як барокамери в Кінбаумі (Німеччина) або Колорадо-Спрінгс (США), в 
яких в умовах штучної гіпоксії можуть одночасно знаходитися і тренуватися 
кілька десятків спортсменів. Барокамера в Кінбаумі, в якій пройшли підготовку 
багато видатних спортсмени НДР 80-х років XX ст., була обладнана 
тредбанами для бігунів і лижників, велоергометрами, тренажерами для силової 
підготовки, гребним басейном. У барокамері є кімнати відпочинку, медичний 



кабінет, приміщення для масажу, прийому фізіотерапевтичних процедур, 
харчування та ін. У загальній складності в барокамері одночасно може 
перебувати до 40 осіб. Висота підйому в ній може змінюватися в діапазоні 
1000-4000 м. 

В даний час в деяких країнах реалізовані проекти створення гігантських 
тренувальних центрів-барокамер, де спортсмени можуть одночасно проживати і 
тренуватися в умовах, максимально наближених до природних (бігова доріжка, 
плавальний басейн). Важко однозначно сказати, чи виявиться ефект від 
тренування в таких центрах прямопропорційним тим затратам, які знадобилися 
для їх будівництва та утримання. 

Згідно дослідженням, проведеним в останні роки, було висунуто цілком 
обґрунтоване припущення, згідно з яким найбільша ефективність штучної 
гіпоксії має місце у випадку, коли спортсмени проживають в умовах 
середньогір'я і високогір'я, а тренуються на рівнині. Інші поєднання 
(проживання та тренування в умовах середньогір'я, проживання на рівнині або 
на низькогір'ї, а тренування в середньогір'ї і високогір'ї) є менш ефективними. 

Вже нині багато спортсменів живуть (з вечора до ранку) у спеціальних 
будинках зі зниженим парціальним вмістом кисню, відповідному висоті 2000- 
3000м над рівнем моря, а тренуються у звичайних умовах. Дослідження 
проведені за участю лижниць високої кваліфікації показали, що проживання в 
умовах штучного високогір'я (більше 3000м) в спеціальних будинках, що 
супроводжується тренуванням на рівнині, забезпечує ефективне та різнобічне 
спортивне вдосконалення і одночасно стимулює кровотворні функції і 
підвищення можливостей аеробної системи в цілому за рахунок гіпоксичного 
фактора. 

Тренування в штучних гіпоксичних умовах вимагає спеціальних споруд і 
устаткування. З цією метою використовуються барокамери, в яких змінюється 
загальний тиск повітря і, отже, змінюється парціальний тиск кисню і водяної 
пари; кліматичні камери, в які подається задана гіпоксична суміш; різні 
стаціонарні системи, що дозволяють подавати спортсмену гіпоксичну суміш 
через спеціальні маски. Використовуються маски, що дозволяють вдихати 
гиіпоксичну суміш в реальних умовах тренування, а також найпростіші маски і 
трубки, що забезпечують гіпоксичні умови за рахунок наявності так званого 
мертвого простору. 

Маски, через які спортсмену подається гіпоксична суміш із стандартних 
систем, застосовуються при підготовці велосипедистів під час тренування на 
велоергометрі або велостанках, плавців при тренуванні в гідроканалі, веслярів 
при тренуванні в гребному каналі. Використовуються маски і в природних 
умовах тренування при підготовці плавців, веслярів, бігунів на довгі дистанції і 
велосипедистів. У цих випадках газова суміш надходить спортсменам через 
шланг. Система забезпечення газовою сумішшю розміщується на візку, що 



рухається по бортику басейну - для плавців, в човні або машині супроводу - для 
веслярів, бігунів або велосипедистів. Тренування з використанням таких масок 
досить ефективне, проте малодоступне для широкого застосування в практиці у 
зв'язку з громіздкістю апаратури і необхідністю залучення обслуговуючого 
персоналу. 

Більш простим рішенням є використання методу поворотного дихання із 
застосуванням масок і трубок зі значним мертвим простором. У цьому випадку 
зниження парціального тиску кисню у вдихуваному повітрі забезпечується 
частковим вдиханням видихнутого повітря, яке змішується зі свіжим. Перевага 
методу - його простота і доступність для широкого застосування в практиці, 
недоліки - підвищений парціальний тиск вуглекислого газу, підвищена 
вологість і температура вдихуваного повітря, а також складність регулювання в 
ньому парціального тиску кисню. 

Створення масок з поглинанням СО2 за допомогою адсорбентів і 
охолодженням повітря, що видихається тільки частково знімає гостроту 
проблеми підвищення парціального тиску СО2 у вдихуваному повітрі, 
зменшення його вологості і температури, особливо при роботі з підвищеною 
інтенсивністю, коли зростає хвилинний об'єм дихання, оскільки призводить до 
додаткових труднощів і незручностей - загальна маса таких масок досягає 2-
2,5кг і більше, необхідна часта заміна використаного адсорбенту та ін. 

 
4. Оптимальна висота для підготовки в гірських умовах 

 
Питання про оптимальну висоту, на якій є доцільним тренування, не є 

однозначним. Більшість досліджень, практичних рекомендацій, а також досвід 
підготовки спортсменів пов'язані з висотою, що знаходиться в діапазоні 1550-
2200м, проте безсумнівний інтерес представляє підготовка у високогір'ї на 
висоті 2500-3000м і навіть 3500-4000м. Великі резерви для підвищення 
ефективності підготовки спортсменів високої кваліфікації таяться в широкому 
використанні тренування в низькогір'ї на висоті 1000- 1500м. 

Більшість фахівців вважає, що оптимальні для підготовки спортсменів 
високої кваліфікації висоти лежать в діапазоні 1800-2400м над рівнем моря. 
Незважаючи на те що існує думка про недоцільність підготовки на висотах, що 
перевищують 3000м, не можна не враховувати того позитивного досвіду, який 
був накопичений фахівцями НДР і ряду інших країн при використанні у 
підготовці бігунів на довгі дистанції висот, що досягають 3500-4000м. Разом з 
тим, аналізуючи накопичений позитивний досвід, слід брати до уваги і той 
факт, що більшість досліджень фахівців НДР, проведених у високогірних 
умовах (3500-4000м), здійснювалися в барокамері при короткочасному 
перебуванні спортсменів на таких висотах і їх результати не можуть бути 
перенесені на тренування в природних умовах високогір'я. Коли ж тренування 



здійснювалася в природних умовах високогірних баз, розташованих на висоті 
3000-4000м, воно супроводжувалася проживанням в умовах середньогір'я. 

Ефективність такої побудови гірської підготовки, при якому спортсмени 
проживають в середньогір'ї і низькогір'ї, а тренуються у високогір'ї, 
відзначають і фахівці інших країн. 

На висотах 3500-4000м навіть у висококваліфікованих спортсменів, добре 
адаптованих до високогірних умов, відбуваються різкі порушення динамічної і 
просторово-часової структури рухів, і робота в цих умовах здатна привести до 
серйозних порушень спортивної техніки, координаційної структури рухів, 
змінам раціонального взаємозв'язку рухової і вегетативних функцій. У цьому 
зв'язку слід звернути увагу на рекомендації Міжнародної федерації спортивної 
медицини, що висловилася за заборону проведення змагань у видах спорту, що 
вимагають прояву витривалості, на висоті, що перевищує 3050м, що 
обумовлено ризиком для здоров'я спортсменів. 

На великій висоті різко знижуються можливості організму до ефективної 
регуляції діяльності серцево-судинної і дихальної систем, що досить яскраво 
проявляється в реакції ЧСС при виконанні навантажень зі східчастим 
підвищенням потужністю роботи. При цьому спортсмени невисокої 
кваліфікації значно поступаються кваліфікованим спортсменам у здатності до 
ефективної регуляції серцевої діяльності, що яскраво проявляється вже при 
роботі на висоті 2500м над рівнем моря. На висоті 4000м ЧСС різко 
зменшується у спортсменів як високої, так і низької кваліфікації. Збільшення 
висоти неминуче призводить до збільшення частки анаеробного шляху 
енергозабезпечення при виконанні стандартної роботи, що обов'язково повинно 
враховуватися при підборі раціональної інтенсивності виконання тренувальних 
вправ. 

Підтримання рівня швидкісно-силового потенціалу, збереження 
швидкісної техніки в умовах гірського тренування вимагає періодичного 
планування програм занять з підвищеною інтенсивністю роботи навіть при 
підготовці бігунів на довгі дистанції і марафонців. Цьому значною мірою 
сприяє можливість зміни висоти в умовах гірського тренування, коли 
підвищення аеробних можливостей відбувається на висоті понад 3000м, а 
розвиток або підтримка раніше досягнутого рівня інших якостей - на більш 
низьких висотах. 

Спеціальна література обходить питання про ефективність тренування на 
висоті 1000-1500м над рівнем моря. Існує досить усталена думка, що умови 
низкогір'я, будучи ефективними для відновлення і активного відпочинку 
спортсменів, підтримки досягнутого рівня тренованості, в той же час не є 
достатнім стимулом для переходу організму спортсмена на новий, більш 
високий рівень адаптації. Це дійсно так, якщо орієнтуватися на дані досліджень 
щодо пасивного перебування людини в умовах низькогір'я. Якщо ж 



проаналізувати реакції, які виникають при спільному впливі гіпоксичних 
факторів, що є наслідком знаходження в горах і застосування спеціальних 
тренувальних програм гіпоксичного характеру (гіпоксія навантаження), то 
ефективність підготовки в низькогір'ї стосовно окремих видів спорту може 
виявитися більш високою в порівнянні з тренуванням в середньогір'ї і 
високогір'ї. До таких видів в першу чергу слід віднести вільну і греко-римську 
боротьбу, спортивні ігри та ін. Більш того, навіть плавці, котрі систематично 
застосовували підготовку в низькогір'ї (3-4 тритижневих зборів на висоті 1200м 
протягом року з великими сумарними навантаженнями аеробної та аеробно-
анаеробної спрямованості), зуміли досягти підвищення функціональних 
можливостей і спортивних результатів, яких, на думку фахівців, вони б не 
зуміли досягти в умовах рівнинної підготовки. 

Коли мова йде про доцільну висоті, на якій слід проводити підготовку, 
необхідно пам'ятати про протиріччя, що існують між умовами гір стосовно 
впливу тренування на системи дихання, кровообігу, крові і, в цілому, 
можливостей організму до енергозабезпечення роботи аеробного та аеробно-
анаеробного характеру, та умовами для ефективного вдосконалення техніко-
тактичних, швидкісно-силових і спеціальних психічних компонентів 
підготовленості. 

Якщо для вдосконалення можливостей різних ланок системи 
енергозабезпечення тренування в умовах високогір'я (2500-3000м над рівнем 
моря і вище) може виявитися високоефективним, то стосовно найважливіших 
складових технічної та тактичної майстерності, ряду важливих компонентів 
фізичної і психічної підготовленості істотне зниження інтенсивності 
швидкісної роботи і її загального обсягу, неминуче в умовах високогір'я, є 
негативним фактором. 

Тому вибір оптимальної висоти для підготовки в гірських умовах значною 
мірою повинен визначатися специфікою виду спорту. Приміром, бігуни на 
довгі дистанції, спортивний результат яких в основному визначається 
потужністю, ємністю, економічністю і стійкістю аеробної системи 
енергозабезпечення, можуть тренуватися на значно більшій висоті, ніж веслярі 
або плавці, результат яких значною мірою пов'язаний зі швидкісно-силовими 
компонентами спортивної майстерності. Ще з більшою обережністю повинні 
ставитися до вибору висоти спортсмени, що спеціалізуються в 
складнокоординаційних та ігрових видах, спортивних єдиноборствах. 

Досвід, а також результати наукових досліджень показують, що бігуни на 
довгі дистанції і марафонці періодично можуть тренуватися на висоті 3500-
4000м. Для веслярів, плавців, бігунів на середні дистанції, ковзанярів найбільш 
доцільна висота лежить в діапазоні 1600-2200м. Спортсмени, що 
спеціалізуються в швидкісно-силових, складнокоординаційних та ігрових 
видах, а також єдиноборствах, можуть використовувати для гірської підготовки 



бази, що знаходяться на висоті 1200-1600м. Підбір висоти з урахуванням 
специфіки видів спорту дозволяє з достатньою ефективністю використовувати 
переваги природного гіпоксичного тренування і в той же час забезпечити 
необхідні умови для підтримки і вдосконалення тих сторін спортивної 
майстерності, для яких зайвий рівень гіпоксії може виявитися негативним 
фактором. Однак, як уже зазначалося, в спортивній практиці все популярнішою 
стає схема, згідно з якою тривале перебування в умовах середньогір'я і 
високогір'я (2000-3000м), супроводжуване тренувальними заняттями, 
проведеними на рівнині, може виявитися більш ефективним у порівнянні із 
загальноприйнятими схемами використання високогірної і сердньогірної 
підготовки. Підставою для цих рекомендацій служать результати наукових 
досліджень, що свідчать про те, що стабільна і ефективна адаптація до гіпоксії 
має місце у випадках тривалого проживання спортсменів у гіпоксичних умовах. 
По цій причині багато спортсменів намагаються проводити в умовах гіпоксії 
час відведений для відпочинку і сну, а тренуватися в умовах низькогір'я або 
рівнини. 

 
5. Термінова акліматизація спортсменів при підготовці в горах 

 
Переїзд спортсменів в гори різко позначається на їх працездатності і 

призводить до більш вираженої реакції найважливіших показників на 
стандартні навантаження. Наприклад, одні й ті ж реакції ЧСС і концентрації 
лактату в крові у велосипедистів високої кваліфікації спостерігаються при 
різкому зменшенні потужності роботи на велоергометрі - в середньому на 28%. 

Тривалість і ефективність акліматизації спортсменів до умов гір залежить 
від великої кількості факторів і може коливатися в досить широких межах. 
Можливий широкий діапазон коливань періоду акліматизації, що визначається 
віком і кваліфікацією спортсменів, специфікою виду спорту, досвідом 
гіпоксичного тренування, особливостями тренування, що передувало підйому в 
гори. Велике значення має повноцінний попередній відпочинок: починати 
підготовку в горах необхідно в стані повного відновлення фізичних і психічних 
можливостей спортсмена після попередніх тренувальних і змагальних 
навантажень. У випадку, якщо гірська підготовка починається в умовах 
недовідновлення організму спортсмена, процес адаптації до гіпоксії істотно 
сповільнюється, тому, як правило, перед переїздом в гори плануються 5-7-денні 
відновлювальні мікро цикли. 

Сповільнюється процес акліматизації і в тому випадку, якщо гірська 
підготовка за характером вправ, спрямованості впливу і динаміці навантажень 
істотно відрізняється від попередньої рівнинної. У зв'язку з цим програми 
тренувальних занять, режим їх чергування повинні бути звичними для 
спортсмена, особливо в перші дні гірської підготовки. Прискоренню процесу 



акліматизації сприяють різноманітні вправи аеробного характеру, у тому числі і 
неспецифічні: повільний біг, піші прогулянки та ін. 

Період акліматизації спортсменів у горах може коливатися в дуже 
широкому діапазоні - від 3-5 днів і 10-12 годин активного навантаження до 10-
12 днів і 35-45 годин навантаження. Ці коливання обумовлюються рядом 
причин. Серед них у першу чергу слід назвати досвід гірської підготовки, 
накопичений спортсменами, які регулярно виїжджають для тренування в гори, 
виробляють здатність до досить швидкої та ефективної адаптації до нових умов 
і здатні в 1,5-2 рази швидше увійти в звичний режим тренування в порівнянні зі 
спортсменами такої ж кваліфікації, прибулими в гори вперше. Не менше 
значення для прискорення процесів акліматизації має і практика застосування 
штучного гіпоксичного тренування, проведена в умовах рівнинної підготовки в 
тижні, які безпосередньо передували тренуванням в горах. Двотижневе 
тренування в умовах штучної гіпоксії при загальному обсязі навантаження 20-
30 годин здатне різко прискорити і полегшити процес акліматизації 
спортсменів в умовах природної гіпоксичного тренування. 

У літературі є дані, що свідчать про необхідність значно більш тривалої 
акліматизації спортсменів, які спеціалізуються у видах спорту, що вимагають 
прояву витривалості. Якщо висота становить 1200-1500 м над рівнем моря, для 
акліматизації потрібно, як мінімум, тиждень, 2000м - місяць. Однак досвід 
гірської підготовки спортсменів високого класу свідчить про те, що ці терміни 
явно завищені. Терміни акліматизації багато в чому визначаються віком і 
спортивною кваліфікацією спортсменів. Юні спортсмени, особливо ті, які 
прибули в гори вперше, адаптуються до нових умов повільніше, ніж дорослі.  

Спортсмени високої кваліфікації проходять період акліматизації набагато 
легше в порівнянні зі спортсменами, які помітно поступаються їм у 
майстерності, тренувальному та змагальному досвіді. 

Процеси відновлення у юних спортсменів, а також у неадаптованих до 
гірської підготовки дорослих спортсменів відбуваються значно повільніше в 
порівнянні з дорослими спортсменами високої кваліфікації, які регулярно 
виїжджають для тренування в гори. Так, наприклад, після стандартного 
навантаження тривалість відновних реакцій, за даними ЧСС, споживання 
кисню, погашення кисневого боргу у дорослих спортсменів, адаптованих до гір, 
виявляється на 25-35% коротшою порівняно з дорослими спортсменами, що не 
адаптовані до гірської підготовки, і на 30-45% - в порівнянні з юними 
спортсменами. Такі істотні відмінності багато в чому обумовлені різною 
реакцією спортсменів зазначених груп на пропоновані стандартні 
навантаження. Однак навіть у тому випадку, коли спортсменам пропонуються 
абсолютно ідентичні по реакціях у внутрішньому середовищі організму 
навантаження, адаптовані дорослі спортсмени відновлюють свої можливості на 
15-20 і 25-35% скоріше аніж неадаптовані дорослі і юні спортсмени. 



 
6. Реакліматизація і деадаптація спортсменів після повернення з гір 

 
Безперервне перебування людей, добре акліматизованих до гірських умов, 

у рівнинних умовах поступово призводить до зникнення структурних та 
функціональних адаптивних реакцій. Насамперед відбувається зміна дихання: 
реакції адаптації тут зникають протягом декількох тижнів. Дещо довше 
зберігаються підвищена кількість еритроцитів і вміст гемоглобіну, киснева 
ємність крові. Підвищена васкуляризація тканин може зберігатися протягом 2-3 
місяців. 

Тривалість акліматизації на рівні моря у людей, адаптованих до гірських 
умов, залежить від багатьох факторів і може коливатися в широких межах. В 
окремих людей процес адаптації до рівнинним умовам може не завершитися і 
через 6 місяців після переїзду на рівень моря. У інших вже наприкінці другого 
місяця основні реакції акліматизації завершуються. 

Позитивний вплив гірського тренування на функціональні можливості і 
спортивні результати в нормальних умовах проявляється не відразу після 
повернення з гір, а вимагає певного періоду реакліматизації, функціональної та 
структурної перебудови. Щоправда, близько 50-60% спортсменів в перші кілька 
днів (не більше 3-4) виявляються здатними продемонструвати високі спортивні 
результати і високу працездатність в спеціальних тестах. Однак після цього 
настає досить тривала фаза (5-6 днів) знижених функціональних можливостей 
організму спортсменів, у решти 40-50% спортсменів ця фаза настає відразу 
після спуску з гір і може тривати до 6-8 днів і більше. Протягом цього часу не 
рекомендується участь у відповідальних змаганнях, планування занять з 
граничними навантаженнями і вправ спеціально-підготовчого характеру, що 
ставлять граничні вимоги до організму спортсменів. 

Після закінчення фази знижених функціональних можливостей 
проявляється відставлений ефект гірської підготовки, який по відношенню до 
найважливіших компонентів функціональної підготовленості спортсмена може 
розвиватися протягом наступних 8-12днів. Максимальні величини споживання 
кисню зазвичай реєструються через 3-4 тижні після повернення в рівнинні 
умови. Залежно від особливостей побудови тренування в ці дні пік 
функціональних можливостей і працездатності спортсменів припадає на 20-25-
дні після повернення з гір. 

Через 30-35 днів після повернення з гір відзначаються перші виражені 
ознаки деадаптації, які в першу чергу стосуються функцій кровообігу, дихання, 
крові, системи утилізації кисню тканинами та ін. При цьому, чим вираженішим 
був ефект гірської підготовки, тим раніше і виразніше проявляються ознаки 
деадаптації. 



Терміни деадаптації та інтенсивність усунення зрушень, досягнутих в 
результаті гірської підготовки, багато в чому залежать від специфіки виду 
спорту, наявності досвіду гіпоксичної підготовки та характеру тренування після 
повернення з гір. Спортсмени, що спеціалізуються у видах спорту, пов'язаних з 
проявом витривалості (стаєрський біг, велоспорт (шосе), лижні гонки, біатлон), 
зберігають досягнутий тренуванням в горах рівень адаптації на 20-40% довше в 
порівнянні зі спортсменами, що спеціалізуються в спортивних єдиноборствах 
або спортивних іграх. Значно триваліий час (в 1,5-2 рази) зберігаються 
адаптаційні реакції у спортсменів, що застосовують гіпоксичне тренування 
(природне і штучне) регулярно, в порівнянні зі спортсменами, що 
використовують тренування в горах епізодично. Застосування після повернення 
з гір значної кількості тренувальних вправ гіпоксичного характеру здатне 
істотно віддалити процес реакліматизації організму спортсменів. До такого ж 
ефекту призводить включення в тренувальний процес засобів штучного 
гіпоксичного тренування. 

 
7. Штучне гіпоксичне тренування в системі підготовки спортсменів 

 
Кожна з форм штучного гіпоксичного тренування, які знайшли 

обґрунтування і застосування в практиці (тренування в барокамерах і 
кліматичних камерах, використання масок, через які подається гіпоксична 
суміш, й ін.) має сильні і слабкі сторони і, звичайно, не може замінити 
тренування в природних гірських умовах. Однак тренування в штучних 
гіпоксичних умовах є прекрасним доповненням до природної гірської 
підготовки, що дозволяє забезпечити ефективне протікання процесу 
акліматизації спортсменів в гірських умовах, а також зберегти досягнутий в 
горах рівень адаптації протягом періоду подальшої підготовки в умовах 
рівнини. 

Дуже дієві навіть такі прості методи, як інтервальне вдихання газових 
сумішей з пониженим вмістом кисню: 5 хв – вдихання газової суміші з 10-12-
відсотковим вмістом кисню, 5 хв - дихання звичайним повітрям і т. п. 
Застосування цього методу протягом 30-60 хв виявляється достатньо 
ефективним як для попередньої адаптації до гіпоксичних умов в горах, так і для 
збереження раніше досягнутого рівня адаптації. Інтервальне вдихання газових 
сумішей має перевагу в порівнянні з безперервною дією гіпоксії завдяки 
багаторазовій мобілізації центрального і периферичного механізмів 
забезпечення тканин киснем. 

Штучне гіпоксичне тренування є дієвим засобом прискорення процесу 
акліматизації, особливо у випадках, коли тренування в гірських умовах не може 
продовжуватися тривалий час. Застосування протягом декількох днів перед 
переїздом в гори напружених тренувальних програм в умовах штучної гіпоксії 



дозволяє істотно прискорити процес адаптації спортсменів до гірських умов і 
вже на третій-четвертий дні перебування спортсменів у горах планувати 
напружені тренувальні програми. 

Численні спостереження, проведені при підготовці спортсменів високого 
класу в різних країнах світу, показали, що попереднє тренування в штучних 
гіпоксичних умовах в середньому дозволяє прискорити процес акліматизації 
спортсменів в 2-2,5 рази. Спортсмени, які застосовують протягом 5-10 днів 
перед виїздом в гори штучне гіпоксичне тренування, проходять фазу гострої 
акліматизації протягом 2-3 днів. Без такої попередньої підготовки тренування в 
горах з великими навантаженнями можна починати лише через 5-10 днів після 
переїзду в гори. 

Мінімальний обсяг попереднього штучного гіпоксичного тренування, 
необхідний для подальшої ефективної гірської адаптації, залежить від багатьох 
факторів (спеціалізація спортсмена, досвід гірської підготовки, характер 
попереднього і подальшого тренування та ін.). 

Достатнім є тренування протягом 5-10 днів при загальному обсязі роботи в 
гіпоксичних умовах 15-30 год.  

Штучне гіпоксичне тренування має очевидну перевагу в порівнянні з 
гірським тренуванням, яка виражається в можливості поєднання роботи в 
гіпоксичних і нормальних умовах. Це дозволяє проводити гіпоксичне 
тренування на будь-яких етапах підготовки, зокрема наблизити його 
безпосередньо до змагань, підвищивши вплив гіпоксичного фактора на 
організм спортсмена і одночасно не побоюватись зрушення рівня адаптації 
щодо інших компонентів підготовленості. Не менш важливою є можливість 
чергувати тренування на різних висотах в залежності від завдань конкретного 
заняття і застосовуваних засобів і досягти таким чином значно ширшого 
спектру впливу тренувальних засобів на організм спортсменів. 

 
8. Тренування в горах і штучне гіпоксичене тренування в системі 

річної підготовки спортсменів 
 

Планувати напружену гіпоксичну підготовку слід тільки на завершальних 
етапах багаторічного вдосконалення, коли можливості інших тренувальних 
засобів, здатних стимулювати подальший розвиток адаптаційних реакцій, 
значною мірою вичерпані. При цьому ефективність тренування залежить від дії 
двох взаємопов'язаних чинників - гіпоксії, обумовленої зниженням 
парціального тиску кисню у повітрі, що вдихається і гіпоксії, створюваної 
виконанням навантаження підвищеної інтенсивності. Кожен з цих гіпоксичних 
факторів стимулює дію іншого, однак це відбувається лише при раціональному 
виборі висоти, на якій проводиться тренування, тривалості перебування в горах, 
загальної динаміки і співвідношення навантажень різної спрямованості, обсягу 



та інтенсивності роботи аеробного та змішаного (анаеробно-аеробного) 
характеру. 

Результати ряду експериментальних робіт і величезний практичний досвід, 
накопичений в 70-х роках ХХ ст. в СРСР, НДР, Болгарії, а в наступні роки в 
США, Китаї, Італії та інших країнах, переконливо продемонстрували, що 
ефективність тренування в умовах гіпоксії виявляється повною мірою, якщо 
тренування з природно або штучно створюваною гіпоксією проводиться досить 
регулярно, поєднуючись в строгій системі з тренуванням у звичайних умовах. 
При цьому кожен черговий збір, що проводиться в умовах гір, або кожен 
черговий цикл штучного гіпоксичного тренування повинні передбачати 
збільшення обсягу та інтенсивності тренувальних і змагальних вправ. 

Інтенсифікація гіпоксичного тренування може також йти шляхом 
збільшення його тривалості, висоти підйому, зменшення тимчасових проміжків 
між циклами гіпоксичної підготовки. Лише в цьому випадку східчасто 
підвищується розвиток адаптаційних реакцій, що забезпечують більш 
ефективне виконання тренувальних навантажень і приріст спортивних 
результатів. 

У 80-х роках ХХ ст. фахівцями НДР було введено поняття «гіпоксичний 
ланцюг», під яким розуміється система природних (тренування в гірських 
умовах) і штучних циклів гіпоксичної підготовки, органічно поєднаних з 
тренуванням у звичайних умовах. 

Інтенсивний обмін досвідом підготовки спортсменів високого класу і 
результатами медико-біологічних досліджень, накопиченими в плаванні, легкій 
атлетиці (біг, ходьба), веслуванні, ковзанярському спорті, біатлоні та ін., 
наукові дослідження проблеми гіпоксії в спорті сприяли появі ряду 
високоефективних схем побудови річної підготовки спортсменів, в яких 
рівнинна підготовка органічно погоджувалася із гірською. 

Основними елементами цих схем є: 
• тривалість, загальна кількість і періодичність тренувальних зборів, що 

проводяться в гірських умовах; 
• оптимальні висоти, на яких слід проводити тренування в гірських умовах; 
• акліматизація спортсменів при тренуванні в горах і реакліматизація після 

повернення в рівнинні умови; 
• загальний обсяг і спрямованість роботи, динаміка навантажень протягом 

року, а також у різних циклах рівнинної та гірської підготовки; 
• використання циклів штучного гіпоксичного тренування в умовах 

рівнинної підготовки; 
• вплив специфіки видів спорту на використання тренування в природних і 

штучних гіпоксичних умовах. 
Тривалість підготовки спортсменів в горах може коливатися в досить 

широких межах - від 2 до 4 і навіть 5 тижнів, що залежить від специфіки виду 



спорту, завдань, які планується вирішити на конкретному зборі в горах, 
особливостей попередніх тренувань, віку та кваліфікації спортсменів. 

Розглядаючи тривалість гірської підготовки в найбільш загальному 
вигляді, слід рекомендувати тритижневі періоди, перший тиждень з яких 
повинен забезпечити акліматизацію в умовах гір і створити передумови для 
тренування з максимально доступними навантаженнями протягом другого 
тижня. Основним завданням другого тижня є виконання таких обсягів роботи, 
які за величиною і спрямованості навантаження забезпечували б достатній 
стимул для приросту рівня адаптації, подальшого переходу функціональних 
можливостей спортсмена на новий, більш високий рівень функціонування. 
Третій тиждень також припускає тренування з максимальними 
навантаженнями, спрямоване на подальший розвиток і стабілізацію 
досягнутого рівня адаптації. 

Щоденний обсяг роботи протягом тритижневого періоду гірської 
підготовки може коливатися в діапазоні від 2-3 до 5-6 год, отже, протягом 
усього періоду загальний обсяг навантаження становить зазвичай від 80 до 90 
год і по тижнях розподіляється таким чином: перший тиждень - 20-24 год, 
другий і третій - по 28-36 год. Ефект тренування в горах виявляється повною 
мірою у віддаленому періоді післядії після повернення спортсменів у нормальні 
умови життєдіяльності. Ця схема, будучи загальноприйнятою у своїх основних 
елементах, може бути піддана істотній корекції в залежності від конкретних 
умов виду спорту, кваліфікації, досвіду гірської підготовки, індивідуальних 
особливостей спортсменів та ін. Практика переконливо демонструє, що для 
плавців, веслярів, бігунів на середні дистанції оптимальною є тритижнева 
підготовка в горах за наведеною вище схемою. Відмінність полягає лише в 
тому, що перший мікроцикл може бути скорочений на 2-3 дні для спортсменів 
високої кваліфікації, які регулярно тренуються в горах, або збільшений на 
такий же час - для спортсменів, які не мають достатнього досвіду гірської 
підготовки. 

Для спортсменів, які спеціалізуються у видах спорту швидкісно-силового 
характеру, складнокоординаційних видах, єдиноборствах і спортивних іграх, 
часто ефективнішою виявляється двотижнева підготовка, що складається з 4-6-
денних мікроциклів. Можлива і велика тривалість тренування, проте не більше 
18-21 дня. Що стосується бігунів на довгі дистанції, марафонців, спортсменів, 
які спеціалізуються в ходьбі, то для спортсменів високої кваліфікації з великим 
досвідом гіпоксичного тренування як у горах, так і в рівнинних умовах, 
припустимі періоди гірської підготовки, що досягають 4 і навіть 5 тижнів. 
Сумарний обсяг роботи за цей час може досягати 130- 160 год. 

Зміст кожного циклу підготовки потрібно будувати згідно із загальною 
структурою річної підготовки, змістом і спрямованістю тренувального процесу 
конкретного періоду макроциклу. Більше того, неминучі зміщення акцентів у 



тренувальному процесі, обумовлені умовами гір, деяка корекція параметрів 
тренувальної роботи (зниження її інтенсивності, зменшення швидкісно-силових 
і складнокоординаційних вправ та ін.) повинні компенсуватися відповідними 
заходами як у процесі самої підготовки в горах, так і під час попередніх або 
подальших тренувань на рівнині. Зокрема, до складу засобів і методів гірської 
підготовки слід включати вправи швидкісного, силового, 
складнооординаційного характеру, змагальні вправи, вправи, що сприяють 
розвитку спеціальної витривалості, та ін. Ці вправи, природно, не є основними в 
системі гірської підготовки, однак можуть займати в ній достатнє місце (до 20-
30% загального часу, відведеного на роботу), забезпечуючи підтримку рівня 
тих сторін підготовленості, з розвитком яких вступає в протиріччя основне 
завдання гірської підготовки - розвиток аеробних і, певною мірою, анаеробних 
гліколітичних можливостей. 

Необхідність тісного зв’язку змісту гірської підготовки зі структурою 
річної підготовки спортсменів зумовлює істотні коливання вмісту різних циклів 
підготовки в горах. Наприклад, якщо в умовах трициклового планування річної 
підготовки плавців друга половина підготовчого періоду кожного макроциклу 
передбачає підготовку в горах, то зміст кожного з трьох етапів гірської 
підготовки буде істотно відрізнятися, відповідаючи загальній спрямованості 
тренування в макроциклі.  

У разі регулярного проведення тритижневих періодів гірської підготовки 
розвиток і збереження адаптаційних реакцій відзначаються зазвичай протягом 
30-36 днів після повернення в умови рівнини. Протягом цього часу підготовка 
може здійснюватися в суворій відповідності з завданнями конкретного періоду 
без остраху істотної деадаптації організму спортсмена. Після цього необхідно 
вжити додаткових заходів для збереження раніше досягнутого рівня адаптації 
щодо можливостей системи енергозабезпечення. 

Ці заходи зводяться до помітної зміни спрямованості тренувального 
процесу у бік підвищення обсягу роботи аеробного, змішаного анаеробно-
аеробного та гліколітичного анаеробного характеру, включення нетривалих 
періодів штучного гіпоксичного тренування. Кожен з цих заходів або їх 
комплексне застосування виявляються досить ефективними для стабілізації 
рівня адаптації в результаті гірської підготовки і подальшого його збереження 
протягом 2-3 тижнів при значній зміні спрямованості тренувального процесу. 

Застосування гірської підготовки в тренуванні юних спортсменів 
призводить до різкого стрибка в їх результатах. Проте одночасно гірська 
підготовка призводить до передчасного вичерпання адаптаційного ресурсу 
організму юних спортсменів, і надалі вони, як правило, виявляються 
загубленими для спорту вищих досягнень. 

Умови гірської підготовки в першу чергу стимулюють адаптаційні реакції 
того ж типу, що й тренування в аеробному, змішаному анаеробно-аеробному 



режимах. Проте відбувається це лише в тому випадку, якщо гіпоксичні умови 
гір нашаровуються на гіпоксичний вплив навантаження. Для цього необхідно 
забезпечити такий режим роботи в програмах тренувальних занять і ударних 
мікроциклів, який би відповідав застосовуваному раніше в рівнинних умовах. 
Якщо цього вдається досягти в другій половині періоду середньогірної 
підготовки як при виконанні програм основних занять з великими 
навантаженнями, так і при виконанні програм спеціальних тестів, то є всі 
підстави очікувати стрибкоподібного приросту функціональних можливостей 
основних функціональних систем організму спортсмена, працездатності і 
спортивних результатів в тих видах спорту, в яких аеробні та анаеробні 
гліколітичні можливості мають вирішальний вплив на рівень майстерності 
спортсменів. 

При плануванні програми тренувальних занять в умовах середньогір'я і 
високогір'я слід враховувати, що на висоті 1500м над рівнем моря 
працездатність спортсменів виявляється зниженою в порівнянні з рівнинними 
умовами на 8- 12%, на висоті 2000м - 12-16%, 2500м - 16-20%, 3000м - 20-25%. 
У разі необхідності збереження основних параметрів навантаження (тривалість 
та інтенсивність вправ, режим роботи та відпочинку й ін.), саме на ці величини 
слід знизити сумарний обсяг роботи. У міру адаптації до умов гір обсяг роботи 
в заняттях постійно зростає і при раціональній побудові підготовки через 2-3 
тижні повинен наближатися до рівнинних показників (у випадках, якщо висота 
не перевищує 1700-2000м). 

Якщо в процесі гірської підготовки спортсменів не вдається вивести на 
рівень тренувальних навантажень, характерних для попереднього періоду 
рівнинної підготовки, то дія гірської підготовки проявляється в меншій мірі або 
може не перевищувати ефекту рівнинної підготовки. Пояснюється це тим, що 
додаткові стимули до адаптаційних перебудов в організмі спортсменів, 
зумовлені специфікою гірських умов, можуть бути нейтралізовані зниженням 
вимог до організму у зв'язку зі зменшенням обсягу та інтенсивності 
тренувальної роботи. 

Умови гір вимагають виключно уважного ставлення до планування 
інтенсивності виконуваних вправ і сумарного обсягу тренувальної роботи. 
Важливим моментом підготовки в середньогір'ї є і правильне співвідношення 
між обсягом та інтенсивністю тренувальної роботи, спрямованої на підвищення 
аеробного потенціалу спортсменів. Надмірно висока інтенсивність здатна 
швидко змістити роботу в зону анаеробного обміну, привести до зайвої 
стомлюваності і зменшення обсягу тренувальних впливів. Низька інтенсивність 
не забезпечує наявності достатніх стимулів для підвищення рівня адаптації і, 
крім того, може негативно впливати на прояв швидкісних можливостей, 
спортивну техніку та інші важливі компоненти підготовленості. 



Для вибору раціональної інтенсивності роботи в умовах гірської 
підготовки доцільно орієнтуватися на показники вмісту лактату в крові після 
виконання окремих вправ. Раціональна інтенсивність навантаження може 
коригуватися і за допомогою реєстрації ЧСС. 

Сумарний обсяг роботи, виконуваної за один і той же час, значною мірою 
визначається висотою, на якій проводиться тренування. Необхідність 
збереження якісних характеристик виконуваних вправ вимагає не лише 
збільшення тривалості пауз між вправами, а й певного скорочення їх кількості. 
Вже на висоті 1200- 150 м сумарний обсяг роботи достовірно знижується, що 
особливо яскраво проявляється при виконанні вправ анаеробного та змішаного 
(аеробно-анаеробного) характеру. Відповідно зменшується обсяг роботи, 
необхідний для виконання програм занять з великими навантаженнями. Якщо 
все ж робляться заходи для виконання однакових обсягів роботи в умовах 
рівнини і на висоті, то після виконання навантажень в горах, істотно 
сповільнюються відновні процеси. Це стосується як навантажень окремих 
тренувальних занять, сумарного навантаження тренувальних днів і мікроциклів, 
так і змагальних навантажень. 

Наприкінці періоду перебування у горах (3-4 тижні) у випадку, якщо 
підготовка здійснюється на висоті 1700-2000м, обсяг тренувальної роботи може 
досягти рівня характерного для рівнини. Це свідчитиме про високу 
ефективність гірської підготовки і даватиме підстави розраховувати на 
серйозне підвищення працездатності після повернення з гір. 

Перевага на світовій арені бігунів на довгі дистанції, які постійно 
проживають в гірських умовах, призвела до того, що багато фахівців почали 
замислюватися про необхідність тривалого проживання і тренування в горах 
жителів рівнини, якщо вони хочуть скласти реальну конкуренцію стайєрам-
горянам. Ефективність такого підходу була переконливо продемонстрована 
досвідом підготовки китайських спортсменок, які спеціалізуються в бігу на 
довгі дистанції. За твердженням фахівців Китаю, найвищі досягнення 
китайських спортсменок обумовлені, насамперед, тривалим перебуванням в 
горах (місяць в горах, місяць на рівнині), великими обсягами бігового 
навантаження (200-250км на тиждень), економічною технікою бігу, яка 
базується на великій частоті кроків при невисокій потужності роботи в 
кожному біговому циклі, а також широкому застосуванні відновних засобів з 
арсеналу китайської народної медицини. Таким чином, результативність 
гірської підготовки виявляється вищою, якщо має місце ефект довгострокової 
акліматизації, споріднений ефекту, що спостерігається у постійних жителів гір; 
великі обсяги роботи і відповідна система відновлювальних процедур, а також 
прагнення підвищити працездатність спортсменів за рахунок не тільки 
підвищення потужності і ємності киснево транспортної системи, але й 
економізації спортивної техніки. 



Слід пам'ятати, що навіть при найсприятливішій побудові тренування в 
гірських умовах неминучим є зменшення обсягу швидкісної, швидкісно-силової 
і складнокоординаційної роботи, деяке зниження швидкості при виконанні 
роботи змішаного анаеробно-аеробного та анаеробного гліколітичного 
характеру. Це необхідно враховувати в подальшій рівнинній підготовці, в якій 
додаткова увага повинна бути звернена на розвиток тих якостей і сторін 
підготовленості, яким не могло бути приділено достатньої уваги в умовах 
гірської підготовки. Спрямованість тренувального процесу, співвідношення 
засобів і методів розвитку різних якостей і здібностей, що чергуються в 
періодах гірської і рівнинної підготовки повинні бути представлені у вигляді 
цілісного процесу, в якому підготовка в горах і на рівнині взаємно доповнюють 
один одного. Це дозволяє використовувати найбільш сильні сторони кожної з 
них і одночасно усувати недоліки. 

Важливим моментом у реалізації результатів тренування в гірських умовах, 
проведеного в період, що безпосередньо передував головним змаганням року, є 
раціональний часовий проміжок між закінченням тренування в горах і 
термінами головних змагань. Встановлено, що період між закінченням гірської 
підготовки і початком головних змагань повинен забезпечувати не тільки 
реакліматизацію, але й створювати умови для формування нового рівня 
структурних та функціональних перебудов в організмі спортсмена як реакцій 
адаптації на тренування в горах. І якщо для реакліматизації зазвичай достатньо 
кількох днів (найчастіше 4-6), то для формування нового рівня адаптації систем 
енергозабезпечення та органічного взаємозв’язку його з іншими руховими 
якостями, найважливішими компонентами техніки і тактики необхідно значно 
більше часу. Розраховувати на успіх в головних змаганнях можна в тому 
випадку, якщо проміжок між закінченням гірської підготовки та основними 
стартами складе не менше 16-18 і не більше 30-40 днів. 

Найбільше поширення в практиці підготовки більшості видатних 
спортсменів, які застосовували підготовку в горах в якості потужного чинника 
підвищення функціональних можливостей організму в період безпосередньої 
підготовки до головних стартів, отримав часовий проміжок між останнім днем 
гірської підготовки і стартами в головних змаганнях 20-25 днів. 

Слід враховувати, що час між закінченням підготовки в горах і основними 
стартами може залежати від багатьох факторів, з яких основними є специфіка 
виду спорту, тривалість гірської підготовки, індивідуальні особливості 
спортсменів: чим тривалішим був період підготовки в горах, тим більш 
тривалим за інших рівних умов має бути період реакліматизації та формування 
нового, більш високого рівня підготовленості спортсмена до змагань. 

Спортсмени, що спеціалізуються в стаєрських дисциплінах (біг на довгі 
дистанції, марафонський біг, ходьба, плавання на довгі дистанції та ін.), 
результат яких прямо залежить від компонентів підготовленості, що 



піддавалися основному впливу в процесі гірської підготовки, можуть планувати 
менш тривалий період між закінченням тренування в горах і основними 
стартами (16-18 днів). Спортсмени, які регулярно застосовують гірську 
підготовку в системі тренування, також можуть скоротити на кілька днів (до 4-
6) цей проміжок в порівнянні зі спортсменами, що використовують підготовку 
в горах лише епізодично. 

Важливим є і зміст тренування після закінчення періоду гірської 
подготовки. Після періоду реакліматизації (4-6 днів), протягом якого 
проводяться різноманітні тренування з невеликими навантаженнями різного 
характеру (не більше 30-50% планувалося в горах) при значному обсязі 
малоінтенсивної аеробної роботи відновного характеру і різних 
відновлювальних процедур фізичного характеру (сауна, насичені ванни та ін.), 
акцент тренування зміщується в бік широкого застосування різноманітних 
спеціально-підготовчих вправ, тісно взаємопов'язаних зі структурою і змістом 
змагальної діяльності. 

Коли гірське тренування передує відповідальним змаганням, які 
плануються в гірських умовах, то проводити його доцільно на дещо вищих 
висотах в порівнянні з тими, на яких розташоване місце проведення змагань. 
Дуже важливо, щоб протягом гірської підготовки була запланована участь у 
змаганнях. Прикладом вдалого планування підготовки до змагань у гірських 
умовах є досвід велосипедистів НДР, що готувалися до чемпіонату світу 1986 
року в Колорадо-Спрінгс: 34-денна підготовка в горах (22 дні в Мексиці на 
висотах 2400-3200м і 12 днів в Колорадо-Спрінгс на висоті 2200м) призвела до 
успіху в змаганнях на шосе. Велосипедисти НДР виявилися переможцями в 
індивідуальній гонці і показали найвищий командний результат. Принциповою 
особливістю гірської підготовки в Мексиці було те, що з 16 днів напруженої 
підготовки (перші 6 днів були використані для акліматизації із застосуванням 
аеробних навантажень) 9 були присвячені участі в проміжних змаганнях, які 
розглядалися як потужний фактор, що стимулює приріст функціональних 
можливостей спортсменів. 
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