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Анотація. Подано результати дослідження варіабельності серцевого ритму лижників-бігунів у ди-
наміці тренувань на різних етапах річної підготовки. Оцінено ступінь напруження регуляторних систем 
організму, активність автономної та центральної регуляції серцевого ритму. Отримані дані вказують на 
помірну перевагу центрального контуру регуляції після тренування, що відображає напруження регулято-
рних систем при відсутності вегетативної дисфункції в підготовчому та змагальному періодах річного ма-
кроциклу. 
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Постановка проблеми. Вивчення функціонального стану спортсмена, який перебуває в 
умовах напружених фізичних та психоемоційних навантажень є актуальним питанням суча-
сного етапу розвитку спортивної медицини [5]. Регулярні тренування з динамічними фізич-
ними навантаженнями у спортсменів призводять до низки адаптаційних змін, зокрема в регу-
ляції вегетативної нервової системи (ВНС), що особливо виразно проявляється у кваліфікова-
них спортсменів, які спеціалізуються в циклічних видах спорту з переважним проявом витри-
валості. [3]. Серед ряду видів спорту, що характеризуються великим обсягом та інтенсивні-
стю фізичних навантажень, підвищеними вимогами до системи вегетативного енергозабезпе-
чення, психоемоційної сфери, відокремлюється такий вид спорту як лижні гонки. При цьому 
зміни типів вегетативної регуляції можуть бути одним із критеріїв рівня готовності лижників-
бігунів до виконання фізичних навантажень, є індикатором перетренованості та стомлення 
організму [6]. 

Згідно з концепції В.В. Паріна і Р.М. Баєвського (1967) [1], особливості адаптивних реа-
кцій ВНС можна оцінити за допомогою аналізу механізмів варіабельності серцевого ритму 
(ВСР), оскільки його специфіка дає можливість отримання прогностичної інформації стосов-
но загальної активності регуляторних механізмів і нейрогуморальної регуляції серця та функ-
ціонального стану організму в цілому. 

Відомо, що механізми вегетативної регуляції відіграють головну роль в адаптаційних 
реакціях організму і збереженні гомеостазу при зміні умов навколишнього середовища [2]. 
Тому вивчення змін динаміки ВСР на різних етапах тренувального циклу набуває особливої 
актуальності, оскільки організм спортсмена постійно пристосовується до інтенсивних і про-
гресивно збільшуваних навантажень.  

Зв'язок із важливими науковими планами та темами. Робота виконана згідно з пла-
ном науково-дослiдницьких робіт Сумського державного педагогічного університету iмені 
А.С. Макаренка на кафедрі спортивної медицини та валеології за темою на 2005 – 2008 рр. – 
«Системний аналіз соматичних і вегетативних компонентів фізіологічної адаптації організмів 
школярів та учнівської молоді» (номер держреєстрації 0105U003028). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про недостатнє вивчення індивідуа-
льно-типологічних особливостей регуляторних систем організму лижників-бігунів на різних 
етапах річної підготовки.  

Відомо, що адаптаційні можливості спортсменів зумовлені переважно особливостями 
вегетативної нервової регуляції діяльності серця. Ступінь підвищення регуляції серця зале-
жить від вагусної активності, яка зростає в динаміці тренувального процесу. Чим більші сим-
патичні впливи – тим менші адаптаційні можливості серця має спортсмен [4]. Виражене на-
пруження регуляторних систем повинно бути нетривалим та індивідуальним явищем для ко-
жного спортсмена з урахуванням його кваліфікації, оскільки може призвести до зриву адап
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таційних механізмів унаслідок перенапруження [7]. Тісний взаємозв’язок симпатичного й па-
расимпатичного відділів ВНС, гуморальних і рефлекторних впливів забезпечує координацій-
ну функцію та досягнення оптимальних результатів в умовах тренувальної та змагальної дія-
льності. 

Н.І. Шлик (2009) вказує на необхідність проведення динамічних досліджень індивідуа-
льних показників ВСР у спортсменів у стані спокою та після виконання фізичних наванта-
жень у різні періоди тренувального макроциклу. Це дозволить найточніше оцінити функціо-
нальний стан організму, адаптаційні та резервні можливості спортсменів, за необхідності вне-
сти корективи в тренувальний процес, а також прогнозувати спортивні результати. 

Мета дослідження – оцінити ступінь напруження регуляторних механізмів серцевого 
ритму лижників-бігунів у річному циклі підготовки. 

Методи дослідження. Для оцінювання вегетативної регуляції серцевої діяльності за-
стосовано метод аналізу ВСР за системою “КардіоСпектр” АТ Солвейг. Для аналізу викорис-
тано параметри серцевого ритму, які рекомендували робочу групу Європейського кардіологі-
чного товариства та Північноамериканське товариство кардіостимуляції і електрофізіології 
(1996). За допомогою аналізу отримано статистичні (NN, SDNN, RMSSD, pNN50), варіаційні 
(Мо, АМо, MxDMn, ІN (індекс напруження) та спектральні характеристики серцевого ритму: 
ТР – загальна потужність спектра до 0,4 Гц, VLF – потужність у діапазоні дуже низьких час-
тот – менше ніж 0,04 Гц, LF – потужність в діапазоні низьких частот 0,04 – 0,15 Гц, HF – по-
тужність в діапазоні високих частот 0,15 – 0,4 Гц, LF/HF (співвідношення LF до HF). Розрахо-
вувалися стандартизовані показники потужності в діапазоні низьких (LFn) і високих частот 
(HFn), виражених у нормалізованих одиницях. 

Організація дослідження. Показники ВСР досліджували в підготовчому (осінньо-зи-
мовому) та змагальному періодах річного циклу на базі олімпійської підготовки лижників і бі-
атлоністів м. Суми. У дослідженні взяли участь 35 лижниць-бігунів віком 13 – 20 років різної 
спортивної кваліфікації (КМС, I, II розряд). Проведено реєстрацію 70 кардіоінтервалограм. 
Реєстрація кардіоінтервалів здійснювалася в положенні лежачи, у стані відносного спокою 
двічі: перший раз − до початку тренувань, другий − відразу після тренування впродовж п’яти 
хвилин. 

Результати дослідження та їх обговорення. У результаті дослідження статистичних по-
казників ВСР лижників-бігунів у динаміці тренувань встановлено наступні вірогідні відмінно-
сті середніх значень. По-перше, після тренування знижується показник середньої довжини ін-
тервалів R-R послідовних циклів серцевих скорочень – NN, який є зворотним для середньої ча-
стоти серцевих скорочень. Таке зниження середньої тривалості інтервалів свідчить про підви-
щення рівня частоти серцевих скорочень. Зниження показника NN після тренування на 114,6 мс 
свідчить про стомлення вищих рівнів керування серцевого ритму та підвищення активності 
симпатичної ланки вегетативної регуляції (p<0,001). При цьому до тренування величина серед-
нього значення кардіоінтервалів була максимально наближена до норми (780±80 мс). 

По-друге, показники RMSSD і pNN50, які відображають активність парасимпатичної 
ланки вегетативної регуляції, після тренування зменшилися на 41,2 мс (p<0,05) та 17,7% 
(p<0,01) відповідно, що також підтверджує факт переваги центрального контуру регуляції. 

Показником функціонування регуляторних систем у динаміці тренувань є індекс напру-
ження, що характеризує активність механізмів симпатичної регуляції та стан центрального 
контуру регуляції. Так, після тренування у спортсменів він збільшився у 2 рази (p<0,05), од-
нак знаходився в межах норми, що, за даними Р.М. Баєвського, свідчить про відповідне нава-
нтаження для спортсменів. 

По-третє, привертає увагу зниження показника Моди (Мо) та підвищення її амплітуди 
(АМо). Відомо, що варіаційний показник ВСР Мода (Мо) відображає значення кардіоінтерва-
лу, що найчастіше трапляється в цьому динамічному ряді. Так, показник Мо після тренування 
знизився на 112,7 мс, тоді як відбувся ріст АМо, що свідчить про стабілізацію ритму серця під 
дією симпатичної системи під час фізичних навантажень (табл. 1). 

Результати аналізу спектральних показників ВСР дозволили встановити відсутність 
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значних коливань на різних етапах тренування (табл. 2). Зокрема, показники спектра, які ві-
дображають активність симпатичного та парасимпатичного відділів, до тренування знахо-
дяться в межах норми. При відсотковому розподілі показників спектра встановлено частку 
кожної складової спектру. Так, дихальна складова спектру (HF) становить 46% сумарної по-
тужності від 15 – 25% норми, що свідчить про значну перевагу парасимпатичної активності у 
стані спокою. Частка вазомоторних хвиль (LF) становить 21,2% і відображає норму регуляції 
судинного тонусу організму спортсменів (15 – 40%). Відсоток потужності дуже низькочасто-
тного компонента спектра (VLF) також знаходиться в межах норми (15-30%) і дорівнює 
21,2% загального спектра. 

Таблиця 1 
Статистичні показники ВСР лижників-бігунів на різних етапах тренування (M±m) 

 

Показники до тренування 
n=35 

після тренування 
n=35 

NN, мс 829,3±25,2*, tд,п=3,5 714,7±21,2 
SDNN, мс 114,0±11,0 92,7±10,5 

RMSSD, мс 139,3±14,7, tд,п=2,1** 98,1±13,2 
pNN50, % 51,6±3,9, tд,п=3,3*** 33,9±3,9 
IN, ум. од. 45,3±7,6, tд,п=2,5** 97,8±19,4 
Мода, мс 786,1±38,5, t=2,4** 673,4±25,6 
Ам.моди, % 24,7±1,6, t=2,9*** 33,1±2,4 

 

Примітки:  
1. * − p<0,001 – вірогідні відмінності між статистичними показниками ВСР у динаміці тренувань; 
2. ** − p<0,05 – вірогідні відмінності між статистичними показниками ВСР у динаміці тренувань; 
3. *** p<0,01 – вірогідні відмінності між статистичними показниками ВСР у динаміці тренувань. 

Таблиця 2 
Спектральні показники ВСР лижників-бігунів на різних етапах тренування (M±m) 

 

Показники до тренування 
n=35 

після тренування 
n=35 

TP,мс2 14028,9±2356,7 10747,3±2672,0 
VLF, мс2 2977,0±714,9 3116,0±853,7 
LF, мс2 4594,1±770,9 3444,7±892,1 
HF, мс2 6457,8±1075,5 4186,6±1114,1 
LF/HF 0,8±0,1*, t=2,3 1,1±0,1 
LFn, % 40,7±2,2 47,3±2,5 
HFn, % 59,3±2,2 52,7±2,5 

 

Примітка: * − p<0,05 – вірогідна відмінність між спектральними показниками ВСР у динаміці тренувань 
 

Аналіз складових сумарної потужності спектра після тренування дозволив встановити 
таке: показник HF знизився до 39% від сумарної потужності, однак продовжує відображати 
перевагу парасимпатичної активності на ВСР спортсменів; паралельно показники LF (32,1%), 
VLF(29%) знаходяться в межах норми, що свідчить про високі адаптаційні можливості орга-
нізму спортсменів.  

Таким чином, змін спектральних показників ВСР на фізичне навантаження не встанов-
лено. Лише симпато-вагальний індекс (LF/HF), який характеризує співвідношення або баланс 
симпатичних і парасимпатичних впливів на ритм серця після тренування збільшився на 
0,3 у.о. (p<0,05) порівняно зі станом спокою, що підтверджує дані статистичного аналізу про 
перевагу центрального контуру регуляції.  

Тому зниження тонусу парасимпатичної системи (зменшення NN-інтервалів, RMSSD, 
pNN50) у спортсменів після тренування може свідчити про помірне напруження механізмів 
адаптації серцево-судинної системи. 

У результаті дослідження показників ВСР у динаміці тренувань ми не виявили значних 
коливань на різних етапах річної підготовки. Однак у змагальному періоді показник, який ві-



286  Ольга СКИБА, Ганна ЛАТІНА 

дображає середню тривалість кардіоінтервалів (NN), після тренування знизився на 84,9 мс 
(p<0,05), у підготовчому періоді − на 132,9 мс, що свідчить про вплив центрального контуру 
регуляції, помірне напруження регуляторних систем та зниження рівня функціональних і 
адаптаційних можливостей спортсменок, що є характерним явищем на цих етапах тренуван-
ня. У змагальному періоді реакцією організму спортсменок на навантаження було зниження 
показників SDNN на 37,8 мс, RMSSD на 67,5 мс, pNN50 на 23,2 мс, Моди на 96,5 мс, та зрос-
тання IN на 122,5 у.о. Слід зазначити, що в підготовчому періоді тренувань також спостеріга-
ється помірне зниження статистичних показників, зокрема SDNN, RMSSD, pNN50, та зрос-
тання IN на 48,7 мс (табл. 3). 

Аналіз спектральних показників ВСР лижниць-бігунів дозволив встановити відмінності 
симпато-вагального індексу в динаміці тренувань. У змагальному періоді показник LF/HF 
збільшився на 0,2 у.о., а у підготовчому − на 0,8 у.о., (p<0,05), що свідчить про закономірні 
процеси стомлення в стані регуляторних систем у відповідь організму на фізичне наванта-
ження. При цьому показники сумарної потужності спектра були в межах норми в різні пері-
оди річного циклу підготовки, відображували оптимальний стан регуляторних систем та від-
сутність вегетативних дисфункцій. Так, після тренування показник LF у змагальному періоді 
становив 31,5%, HF (38,9%) та VLF (29,5%), у підготовчому періоді ці показники становили 
відповідно 34,5%, 25,7% та 39,8% від загальної потужності спектру (табл. 4). 

Таблиця 3 
Середні значення статистичних показників  

на різних етапах підготовки лижниць-гонщиць (M±m) 
 

Змагальний період Підготовчий період 
Показники до тренування 

n=35 
після тренування 

n=35 
до тренування 

n=35 
після тренування 

n=35 
NN, мс 734,1±55,5* t=2,1 649,2±49,2 874,5±32,6 741,7±28,7 

SDNN, мс 152,7±27,6 114,9±34,6 97,8±17,1 88,2±26,3 
RMSSD, мс 198,9±46,9 131,3±45,2 121,3±22,7 78,3±24,6 
pNN50, % 62,6±8,2 39,3±9,7 56,5±5,8 32,3±9,8 

IN, ум. од. 28,9±2,7 151,3±65,6 26,8±4,5 75,5±28,8 

Мода, мс 675,3±102,0 578,8±73,4 841,0±37,2 714,3±30,0 

Ам.моди, % 21,1±1,6 35,3±6,6 22,0±2,1 28,0±4,7 
 

Примітка: * − p<0,05 − вірогідна відмінність між статистичними показниками ВСР до і після тренування у 
різні періоди тренування 

Таблиця 4 
Середні значення спектральних показників  

на різних етапах підготовки лижниць-гонщиць (M±m) 
 

Змагальний період Підготовчий період 
Показники до тренування 

n=35 
після тренування 

n=35 
до тренування 

n=35 
після тренування 

n=35 
TP,мс2 20835,0±5737,7 18357,4±9604,4 9716,8±3640,6 10200,8±6373,0 

VLF, мс2 3432,9±1064,5 5420,4±2959,8 1446,8±602,4 4063,0±2473,8 
LF, мс2 6735,6±1654,0 5789,3±3200,5 3527,2±1539,6 3516,0±2107,5 
HF, мс2 10666,4±3610,7 7147,7±4054,2 4743,2±1682,0 2622,2±1802,6 
LF/HF 0,8±0,2*, t=2,5 0,9±0,1 0,8±0,1 1,6±0,3 
LFn, % 42,7±4,6 43,2±4,3 42,5±5,5 57,7±7,1 
HFn, % 57,3±4,6 56,8±4,3 57,7±5,5 42,3±7,1 

 

Примітка: * − p<0,05 − вірогідна відмінність між спектральними показниками ВСР до і після тренування у 
різні періоди тренування 
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Таким чином, дослідження показників ВСР лижниць-бігунів у динаміці тренувань у рі-
зні періоди тренувального макроциклу свідчать про відповідність тренувальних і змагальних 
навантажень для організму спортсменок. 

Висновки. 
1. У результаті дослідження показників ВСР лижниць-бігунів у динаміці тренувань ми 

встановили помірне напруження регуляторних систем організму спортсменок після трену-
вання (зменшення NN-інтервалів, RMSSD, pNN50 та збільшення LF/HF) при відсутності па-
тологічних станів, проявів перенапруження та перетренованості. 

2. Аналіз статистичних і спектральних показників ВСР у динаміці тренувань змагаль-
ного та підготовчого періодів не виявив їх значних коливань. Однак у змагальному періоді 
фіксується зниження рівня функціональних і адаптаційних можливостей спортсменок та за-
кономірні процеси стомлення в стані регуляторних систем, що є характерним явищем на цьо-
му етапі тренування.  

Перспективи подальших досліджень. Встановлені особливості регуляції ВСР змушу-
ють нас поставити нові завдання при аналізі ВСР у спортсменів, а саме: встановити переваж-
ний тип регуляції серцевого ритму за допомогою частотного аналізу; оцінити індивідуальний 
профіль статистичних, варіаційних та спектральних показників лижниць-бігунів у річному 
циклі. 
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АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ПОДГОТОВКИ 

 

Ольга СКИБА, Анна ЛАТИНА 
 

Сумской государственный педагогический университет им. А. С. Макаренко 
 

Аннотация. Представлены результаты исследования вариабельности сердечного ритма 
лыжников-гонщиков в динамике тренировок на разных этапах годичной подготовки. Дана 
оценка степени напряжения регуляторных систем организма, активности автономной и цен-
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тральной регуляции сердечного ритма. Полученные данные свидетельствуют об умеренном 
преобладании центрального контура регуляции после тренировок, что отражает напряжение 
регуляторных систем при отсутствии вегетативных дисфункций в подготовительном и сорев-
новательном периодах годичного макроцикла. 

 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, лыжники-гонщики, статистиче-
ские показатели, спектральные показатели. 
 
 
 

THE ANALYSIS OF HEART RATE VARIABILITY OF SKI-RACERS  
ON THE DIFFERENT STAGES OF ANNUAL CYCLE PREPARATION 
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Annotation. The results of research of ski-racers heart rate in the dynamics of training on the 
different stages of annual preparation are presented. The degree of tension of the regulator systems of 
organism, activity of the autonomous and central regulation of heart rate are appraised. The results 
show the moderate advantage of central contour of regulation after training, which represents the ten-
sion of the regulator systems in the absence of vegetative disfunction in preparative and competitive 
periods of annual macrocycle. 

 

Key words: heart rate variability, ski-racers, statistical indicators, spectral indicators. 


