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Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту 

 
Метою дослідження було розробити методи завдання фізичних навантажень за допомогою звуко-

вих сигналів під час функціональної діагностики, а також підготувати протоколи навантажень для викорис-

тання з портативними ергоспірометричними системами.  

Використовувались наступні методи дослідження: пульсометрія, газоаналіз із використанням пор-

тативних ергоспірометричних систем, звукове завдання інтенсивності фізичних навантажень, методи мате-

матичної статистики.  

У дослідженні брали участь 29 футболістів високої кваліфікації.  

Анотація. Поява мобільних газоаналітичних комплексів дозволяє проводити ергоспірометричні 

обстеження спортсменів на тренувальних зборах. Однак проблема складається в завданні інтенсивності фі-

зичних навантажень під час проведення функціональних тестів.  

Результати досліджень свідчать про те, що розроблені нами методи завдання інтенсивності фізич-

них навантажень за допомогою звукових сигналів дозволяють проводити ергоспірометричні обстеження в 

польових умовах аналогічно проведенню досліджень у лабораторних умовах. 

 

Ключові слова: портативні ергоспірометричні системи, польові обстеження, етапний контроль. 

 

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. При проведенні етап-

ного та оперативного контролю в спорті використовуються методи функціонального обстеження 

та польові педагогічні тести [1, 2]. Лабораторні тести дозволяють точно визначити рівень 

функціональної підготовленості за такими показниками як: максимальне споживання кисню, 

економічність, стійкість, швидкість розгортання та швидкість відновлення (рухливість) функціо-

нальних систем, а також точно з'ясувати індивідуальні зони переважної спрямованості за час-

тотою серцевих скорочень (ЧСС) [1, 3-5]. Польові тести використовуються для збільшення 

специфічності тесту, що стає особливо важливим у зимових та ігрових видах спорту. Збільшення 

специфічності тестів збільшує їх достовірність [6]. 

Раніше тестування спортсменів у лабораторних умовах займало порівняно багато часу та 

не завжди було доступним на тренувальних зборах. Відповідно можливість їх застосування була 

обмеженою. Точне визначення індивідуальних зон за ЧСС також завжди вимагало наявності 

швидкодіючих газових і/або біохімічних аналізаторів та стаціонарних ергометрів. Поява мобіль-

них ергоспірометричних систем (наприклад, Oxycon Mobile (Viasys, Німеччина), MetaMax 3B 

(Cortex, Німеччина), Cosmed K4b2 (Cosmed, Італія)), мобільних біохімічних аналізаторів (напри-

клад, Accutrend Lactate (Roche, Mannheim, Німеччина)), а також супутникових навігаційних GPS 

систем (наприклад, Garmin Forerunner 305 (Garmin, США)) дозволяє проводити тестування, 

аналогічне лабораторному, та виявляти індивідуальні зони переважної спрямованості трену-

вальних навантажень за ЧСС у польових умовах. До цього часу в усьому світі застосування 

таких систем мають можливість дозволити лише провідні світові клуби [7] та збірні команди. 

Відповідно виникла проблема створення мобільних лабораторій для системного конт-

ролю тренувальної та змагальної діяльності. Створення таких лабораторій дозволить проводити 

сучасну діагностику функціональних можливостей організму спортсменів із виїздом на трену-

вальні бази команд. 

Проблема проведення етапного та інших видів контролю, насамперед, складається у від-

повідній структурі його організації та фінансування. Дійсно, структура етапного тестування 

спортсменів вимагає відповідного зв'язку з планами підготовки, систематичного виконання 

запланованих заходів. Існують вимоги й до умов проведення етапних обстежень, які тренери й 

спортсмени часто не можуть виконувати. Наприклад, проведення розвантажувального мікро-

циклу підготовки перед проведенням тестування. 
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Таким чином, можливість проведення етапного та інших видів контролю під час трену-

вальних зборів значно поліпшило б роботу в даному напрямку. Наявність мобільних ергоспіро-

метричних комплексів дозволяє проводити обстеження спортсменів на тренувальних зборах. 

Однак проблема складається в завдаванні фізичних навантажень під час безпосереднього прове-

дення функціональних тестів. У таких видах спорту як велоспорт, академічне веслування 

проблема з перевезенням ергометрів не є значною, адже ергометри невеликого розміру є в 

наявності безпосередньо на тренувальних зборах. Головна проблема полягає в розробці 

протоколів для спортсменів таких видів спорту, які проходять тестування на тредмілі (легка 

атлетика, біатлон, лижні гонки, триатлон, сучасне п’ятиборство, інші циклічні види спорту та 

ігрові види спорту).  

Контроль інтенсивності фізичних навантажень за допомогою звукових сигналів викорис-

товували вже давно. Інтенсивність фізичного навантаження задавали за допомогою метроному 

під час степ-тестів [4], звукові сигнали були використані для бігу на стадіоні [8]. У подальшому 

ці концепції були використанні Легером [9] для винаходу човникового 20 метрового тесту. 

Концепція човникових тестів була позичена Йенгсом Бенгсбо для човникових тестів інтерваль-

ного характеру (Йо-Йо), що є специфічними для ігрових видів спорту [10, 11]. Іншу довжину 

човникових тестів та різноманітні варіанти степ-тестів використовували з метою обстеження 

функціонального стану різних груп населення [5, 12].  

Недоліком усіх перелічених човникових тестів та тестів на стадіоні є те, що темп завда-

ється окремими сигналами кожні 20 метрів або через інший проміжок і спортсмен не може від-

чувати темп, особливо під час перших етапів тесту. Крім того, зазвичай, у ці тести входить лише 

фаза ступенево-зростаючого навантаження, а також усі тести є чітко запрограмованими, і 

надзвичайно складно їх адаптувати до інших видів спорту, вікових груп спортсменів, завдань 

обстежень, використання з портативними ергоспірометричними системами. Особливо складно 

використовувати вже наявні протоколи фізичних навантажень зі звуковим завдаванням 

інтенсивності для обстежень за допомогою портативних ергоспірометричних систем. 

Зв'язок з науковими планами. Роботу виконано в рамках теми 2.4.5 «Координація 

процесів аеробної продуктивності кваліфікованих спортсменів при вдосконаленні витривалості» 

зведеного плану науково-дослідної роботи в галузі фізичної культури і спорту на 2006–2010 рр. 

Мета дослідження. Метою дослідження було розробити методи завдавання фізичного 

навантаження за допомогою звукових сигналів для застосування під час функціональної діагнос-

тики, а також підготувати протоколи навантажень для використання з портативними ергоспіро-

метричними системами. 

Методи дослідження. У процесі роботи було апробовано новий метод завдавання інтен-

сивності фізичних навантажень за допомогою звукових сигналів. Основними відмінностями 

його від попередніх [8-11] є те, що окрім основних сигналів, які вказують на необхідність 

досягання фішок, через кожний метр подаються додаткові сигнали з іншим тоном звучання, які 

допомагають спортсменам відчувати темп фізичного навантаження. До того ж, протоколи тестів 

включають стандартну послідовність фаз ергоспірометричного тестування (рис. 1), що дозволяє 

використовувати їх під час функціонального обстеження з використанням портативних 

ергоспірометричних систем. 

В якості прикладу можливого використання протоколів завдавання інтенсивності фізич-

них навантажень за допомогою звукових сигналів нами було розроблено протоколи човникових 

тестів для ергоспірометричного обстеження в ігрових видах спорту.  

У дослідженні взяли участь 29 футболістів високої кваліфікації. Під час тесту футболісти 

виконували постійний човниковий біг або ходьбу між двома маркерами (лініями або фішками), 

які перебували на відстані 20 метрів одна від іншої відповідно до запропонованого протоколу: 

Програма тестування проводилася в наступній послідовності та з використанням таких 

фаз тестування:  

1) 1 хвилина в стані спокою в положенні стоячи; 

2) 1 хвилина човникова ходьба зі швидкістю 5 км·год-1; 

3) 6 хвилин човниковий безперервний біг зі швидкістю 10 км·год-1; 
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4) 5-18 хвилин тест із навантаженням (човниковий біг), що поступово зростало до 

неможливості підтримувати темп бігу, із початковою швидкістю 10 км·год-1 + 0,5 км·год-1 

щохвилини; 

6) 3 хвилини човникова ходьба зі швидкістю 5 км·год-1 (відновлення) (рис. 1). 

Швидкість бігу задавалась попередньо записаними аудіо сигналами з високою точністю 

періоду звучання. Для підвищення якості й точності повторювання звуків аудіофайл було кон-

вертовано в mp3 формат, і його програвання починали одночасно з початком запису ергоспіро-

метричного сигналу. Виконання тесту вважалось закінченим, якщо спортсмен двічі не встигав 

до наступного маркера за сигналом. Після цього спортсмен переходив у фазу відновлення. 

Тест триває 15-35 хвилин залежно від індивідуального часу виконання фази 

максимального навантаження, додатково час витрачається на підготовку.  
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Рис. 1. Схема проведення човникового тесту  

для оцінки функціональної підготовленості футболістів. 

 

Рівень функціональної підготовленості спортсменів визначався за функціональними 

проявами системи дихання та кровообігу у відповідь на тестуючи навантаження, що викону-

вались і за показниками працездатності, які досягались при цьому. Використовувалися наступні 

інструментальні методи дослідження: ергоспірометрія, пульсометрія, задавання інтенсивності 

фізичних навантажень за допомогою звукових сигналів, методи математичної статистики 

GraphPad Prism 4.03 (GraphPad Software Inc., США). Обстеження проводились із використанням 

портативних ергоспірометричних систем Oxycon Mobile (Jaeger, Німеччина) і MetaMax 3B фірми 

(Cortex, Німеччина), які забезпечують реєстрацію та телеметричну передачу отриманих резуль-

татів у режимі реального часу. 

У процесі виконання навантажень спортсменами формувався початковий зведений масив 

даних з усередненням за 10 секунд, а для визначення параметрів кінетики результати по 

кожному диханню інтерполювались і вирівнювались за кожною секундою. В якості вихідних 

для аналізу використовуються наступні параметри: час тестування (хв:с), хвилинний об’єм 

подиху (ХОД, л·хв-1), частота подиху (ЧД, подихів·хв-1), дихальний об’єм (ДО, л), споживання 

кисню (СК, л·хв-1), виділення вуглекислого газу (ВВГ, л·хв-1), частота серцевих скорочень (ЧСС, 

уд·хв-1). Для їх подальшої обробки використовувався спеціально розроблений макрос, що дозво-

ляв одержати остаточні результати обстежень. За результатами виконання блоку тестувальних 

навантажень і за допомогою спеціально розробленого діагностичного алгоритму розраховувався 

комплекс показників, які дозволяють диференціювати провідні фактори структури функціо-

нальної підготовленості.  

Результати дослідження та їх обговорення. Приклад фізіологічної реакції і фрагменти 

обробки результатів наведені на рис. 2.  
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Результати проведених досліджень вказують на те, що фізіологічна реакція організму 

спортсменів на фізичні навантаження з використанням запропонованих схем звукового завда-

вання їх інтенсивності є чітко контрольованою. Результати, отримані під час тесту, дозволяли 

проводити їх обробку за допомогою розроблених макросів аналогічно тим, що проводяться під 

час лабораторного обстеження на тредбані або інших ергометрах. 

Таким чином, застосування методів функціональної діагностики з використанням порта-

тивних ергоспірометричних систем дозволяє виконувати етапний та інші види контролю 

кваліфікованих спортсменів в умовах тренувальних зборів, проводити їх аналогічно й більш 

специфічно, ніж у лабораторних умовах. Більш того, до переваг застосування портативних 

ергоспірометричних систем відноситься можливість проводити тестування з використанням 

інтервальних фізичних навантажень, виконування прискорення, а також моделювання змагаль-

ної діяльності в умовах, максимально наближених до змагальних. 

Створення мобільних лабораторій, що можуть швидко виїжджати на тренувальні збори, 

дозволить стандартизувати умови діагностики функціонального стану спортсменів, підвищити 

ефективність тренувального процесу, створити базу даних для корекції тренувального процесу. 
 

 
 

Рис. 2. Фізіологічна відповідь і розрахунок окремих показників функціональної 

підготовленості у відповідь на фізичні навантаження із звуковим завдаванням 

інтенсивності. А, Б – СК та ЧСС під час тесту, В – кінетика відновлення СК після 

завершення фази навантаження, що поступово зростало, Г – кінетика розгортання реакцій 

при роботі стандартної інтенсивності, Д, Е – залишки в нелінійному регресійному аналізі 

для В та Г відповідно. 
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Висновки 

Розроблені нами методи завдавання інтенсивності фізичних навантажень за допомогою 

звукових сигналів дозволяють створювати протоколи фізичних навантажень для ергоспіро-

метричної діагностики та педагогічного тестування, аналогічні лабораторним із будь-якою 

послідовністю й тривалістю фаз. Контроль тривалості звучання сигналів дозволяє проводити 

програми тестування з високою точністю, а також використовувати навантаження, які поступово 

зростають, протоколи з використанням інтервальних фізичних навантажень, різні види приско-

рень, швидко адаптувати ці протоколи для застосування в різних видах спорту. 
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЗВУКОВОГО ЗАДАНИЯ 

ИНТЕНСИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК  

ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

Олег ДРАНИЦИН, Станислав ДРЮКОВ  

 

Государственный научно-исследовательский институт физической культуры и спорта 

 

Целью исследования было разработать методы задания физических нагрузок с по-

мощью звуковых сигналов для применения во время функциональной диагностики, а также 

разработать протоколы физических нагрузок для использования с портативными газоанали-

тическими системами. Использовались следующие методы исследования: пульсометрия, газо-

анализ с использованием портативных эргоспирометрических систем, звуковое задание интен-

сивности физических нагрузок, методы математической статистики.  

В исследовании взяли участие 29 футболистов высокой квалификации. 

Аннотация. Появление мобильных газоаналитических комплексов позволяет проводить 

эргоспирометрические обследования спортсменов на тренировочных сборах. Однако проблема 
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состоит в задании интенсивности физических нагрузок во время проведения функционального 

тестирования.  

Результаты исследований указывают на то, что разработанные нами методы задания 

интенсивности физических нагрузок при помощи звуковых сигналов позволяют проводить 

эргоспирометрические обследования с использованием портативных газоаналитических систем 

аналогичные лабораторным в полевых условиях.  

 

Ключевые слова: портативные эргоспирометрические системы, полевые обследования, 

этапный контроль. 

 

 

 

DESIGN AND APPLICATION OF SOUND SIGNALS  

IN SETTING EXERCISE INTENSITY DURING PHYSIOLOGICAL TESTING 

 

Oleg DRANYTSYN, Stanislav DRYUKOV 

 

State Scientific Institute of Physical Culture and Sports 

 

The purpose of the present work is to develop the sound signals for setting the exercise 

intensity during physiological testing and to design records of different exercise intensities for the use 

with mobile ergispirometric devices.  

The following research methods were used: heart rate registration, gas exchange analysis using 

portable gas analyzers, setting the exercise intensity with sound signals, statistical analysis.  

29 highly skilled elite football players participated in the study.  

Abstract. Development of portable ergospirometric devices allows conducting ergospirometric 

testing during training meeting. But the problem is how to set exercise intensity during physiological tests. 

The obtained results prove that designed methods of exercise intensity setting allow conducting 

erospirometric tests with the use of portable erospirometric devices similar to laboratory tests. 

 

Key words: portable ergospirometric devices, field tests, long-term monitoring. 


