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Львівський державний університет фізичної культури 
Анот ація. Аналіз складу тіла одноборців важливий для оцінювання їхньої функціональної підготов-

леності. Результати, отримані різними методами, дещо відрізняються. Метою наших досліджень є порів-
няння складу тіла, отриманого за методами антропометрії та біоімпедансометрії. Склад тіла гопаківців ха-
рактеризується високими значеннями абсолютної (34,99±1,86 кг) та відносної маси скелетних м'язів (50,03 
±0,85 %), низьким вмістом жирової тканини (7,04±0,44 %). Найточніші показники отримано за допомогою 
антропометричних методів із використанням формул І. Матейка в сучасній модифікації. 
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Постановка проблеми. Систематичні тренувальні навантаження є основним механі-
змом, який забезпечує зростання спеціальної працездатності спортсмена та безпосередньо ві-
дображається на складі його тіла. Сучасні спортсмени та тренери добре розуміють важливість 
підгримування оптимальної маси тіла спортсмена та її складу для демонстрації високих спо-
ртивних досягнень. У швидкісно-силових видах спорту ефективність змагальної діяльності 
багато в чому залежить від співвідношення чистої (насамперед, м'язової) і жирової маси тіла, 
а також від показників фізичного розвитку й соматотипу спортсмена, які створюють переду-
мови для повноцінної реалізації фізичних можливостей спортсмена [1,5]. Водночас часто ви-
никають ускладнення в порівнянні показників, які отримали різні автори. Це пояснюється від-
мінностями в результатах, які отримано при використанні різних методів визначення складу 
тіла, і потребує додаткового вивчення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній літературі наявна низка дослід-
жень, присвячених морфо-функціональним особливостям спортсменів, що займаються схід-
ними одноборствами [1, 6, 10], а також детально проаналізовано їхню фізична та технічна під-
готовленість. Лише поодинокі роботи стосуються вивчення залежності ефективності змагаль-
ної діяльності спортсменів від їх морфологічних і функціональних характеристик [2, 3]. Руко-
паш гопак є порівняно молодим видом спорту й морфо-функціональні особливості організму 
спортсменів-гопаківців вивчено недостатньо. У сучасній морфології є лише окремі дослідже-
ння будови тіла, пропорцій, показників соматотипу спортсменів, що займаються рукопашем 
гопак [6, 7]. У спеціальній науковій та науково-методичній літературі дуже мало робіт, які 
дають можливість комплексного оцінювання будови тіла гопаківців з погляду сучасної кон-
ституційної морфології, створення морфологічної моделі цих спортсменів, порівняння їх з 
представниками інших видів спорту та виявлення індивідуальних відмінностей спортсменів, 
що займаються рукопашем гопак [6, 11]. 

Одним із найважливіших показників фізичного стану спортсмена є склад його тіла. В 
останні роки для розрахунку складу тіла спортсменів поряд із класичним антропометричним 
методом, який передбачає докладне вимірювання розмірів тіла спортсмена, де дат і частіше ви-
користовуються інші методи, які дають змогу прискорити обстеження або визначати більшу 
кількість параметрів складу тіла. Застосовують формули для розрахунку жирової маси тіла за 
товщиною лише двох чи трьох шкірно-жирових складок [16], креатиніновий метод визначен-
ня ваги м'язового компонента [16], метод аналізу біоелектричного імпедансу [12]. 

Порівняно з антропометричними (розрахунковими) методами запроваджений у практи-
ку в 1980-ті роки метод біоелектричного імпедансу (біоімпедансометрія) видається більш 
привабливим. Це простий і досить швидкий метод визначення складу тіла, що не вимагає до-
даткових обрахунків, особливо зручний для проведення масових обстежень. Метод біоімпе-
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дансного аналізу базується на тому, що тканини з високим вмістом води й електролітів (на-
приклад, м'язи) пропускають струм із меншим опором (імпедансом), ніж ті, у яких води мало 
(жирова й кісткова тканина) [8, 11, 12, 13]. За допомогою методу біоімпедансометрії визнача-
ється маса м'язового, кісткового, жирового та інших компонентів не лише цілого тіла, а й 
окремих його частин [12, 19, 20]. 

Однак показники, отримані за методом біоелектричного імпедансу, суттєво відрізня-
ються від результатів антропометричних методів визначення складу тіла. Зокрема, за допомо-
гою методу біоімпедансного аналізу отримані надто великі значення вмісту м'язового компо-
нента (70 - 75 %). Антропометричні методи, результати яких підтверджено на анатомічному 
матеріалі, дозволяють отримати відносну масу м'язового компонента спортсменів в межах 50 
- 60 %. Крім того, результати біоімпедансного методу вказують на значно занижені показни-
ки кісткового компонента тіла [11, 12, 13, 19, 20]. Порівняння даних найбільш поширених ме-
тодів аналізу складу тіла могло б значно полегшити обстеження спортсменів і трактування 
результатів досліджень. 

Мета дослідження - порівняти аналіз складу тіла представників рукопашу гопак за до-
помогою методу антропометрії та методу біоімпедансометрії. 

Завдання дослідження: 
1. Розрахувати склад тіла за 4-компонентною моделлю та визначити його, викори-

стовуючи метод біоімпедансометрії. 
2. Порівняти результати різних методів визначення маси основних компонентів тіла 

спортсменів. 
Методи дослідження: аналіз літературних джерел, антропометричний метод визначен-

ня складу тіла, каліперометрія, метод біоімпедансного аналізу, методи математичної стати-
стики. 

Обстежували 15 членів збірної команди Львівської області з рукопашу гопак віком 18-
24 роки зі спортивним стажем від 3 до 6 років. 

Вимірювання тотальних і парціальних розмірів тіла спортсменів проводили за Е. Г. Ма-
ртиросовим і співавт. (2006) [4]. Жировий компонент визначали за формулою ї. Матейка у 
модифікації Н. Ю. Лутовінової, М. І. Уткіна та В. П. Чтецова (1970) на основі вимірювання 
методом каліперометрії товщини 8 шкірно-жирових складок. Визначення площі поверхні тіла 
проводили за формулою Іссаксона, використовуючи за вихідні дані вагу та зріст людини [16]. 
Для спроби спрощення процедури каліперометрії визначали також абсолютну масу жирового 
компонента тіла за питомою вагою тіла, розрахованою за двома і за трьома шкірно-жировими 
складками [16], і порівнювали отримані дані з результатами методу ї. Матейка. За моди-
фікованими формулами ї. Матейки визначали абсолютну масу кісткового компонента тіла й 
масу скелетних м'язів. Масу скелетних м'язів розраховували також за креатиніновою методи-
кою [16]. 

Для визначення ваги основних компонентів тіла спортсменів використовували також 
метод біоімпедансного аналізу. Біоімпедансометрію [1, 9, 12, ІЗ] проводили за допомогою 
біоімпедансного аналізатора «ТANITA» ВС-601. Вимірювали жирову, кісткову та м'язову ма-
су людини. Результати обробляли статистично, порівняння виконували з використанням кри-
терію Стьюдента. 

Виклад основного матеріалу з аналізом отриманих результатів. Отримані результа-
ти свідчать, що група спортсменів-гопаківців, яку ми обстежували, була доволі однорідною за 
тотальними розмірами тіла: зріст - 178,14±2,87 см, середня вага тіла - 69,75=2,86 кг, площа 
поверхні тіла - 1,89±0,05 м2, обвід грудної клітки (ОГК) у стані спокою - 92,47±1,83 см. Кое-
фіцієнт варіації дія маси тіла та площі поверхні тіла незначно перевищує 5 %, а для зросту та 
ОГК менший за 5%. 

Порівнюючи склад тіла обстежуваних, слід зазначити, що у всіх спортсменів домінує 
м'язовий компонент, більша за середньостатистичну норму маса кісткового компонента та 
дуже низький вміст жиру в організмі (рис. 1). 
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Рис. 1. Склад тіла членів збірної команди 
Львівської області з рукопашу гопак (на основі формул ї. Матейка) 

Так, абсолютна маса жирового компонента гопаківців, визначена за формулою І. Ма-
тейки, становить у середньому 4,93±0,25 кг (7,04±0,44 % від ваги цілого тіла). Значення жи-
рового компонента менші за вікову норму для чоловіків і є низькими навіть для спортсменів 
[17, 21], що може бути пов'язано з попереднім періодом інтенсивних тренувань. Отримані 
нами дані можна зіставити з наявними в літературі аналогічними показниками жирової маси 
тіла у представників східних одноборств [14, 18, 19, 20]. Визначена на основі антропометрич-
них методів абсолютна маса кісткового компонента становить 15,01±0,26 кг (21,63±0,53 %) і є 
дещо вищою за стандартні показники у спортсменів високої кваліфікації більшості олімпій-
ських видів спорту [17, 21]. Значення абсолютної маси м'язового компонента тіла гопаківців, 
обчислена за формулами ї. Матейка, становить 34,99±1,86 кг (50,03±0,85 %). Відносна маса 
м'язового компонента є доволі високою порівняно з представниками інших спортивних спе-
ціалізацій [17, 21]. Водночас, за даними І. Т. Вяльшина [6], у боксерів вона була ще вищою 
(54,4±2,2%). Про нормальний і вищий за норму розвиток скелетних м'язів гопаківців свідчать 
і значення індексу розвитку мускулатури обстежених: в середньому - 11,40±1,22 %, у окре-
мих спортсменів - до 15,9 % [5]. Очевидно, значний розвиток мускулатури відіграє важливе 
значення під час реалізації технічного арсеналу гопаківця. 

Значне поширення методу біо імпедансом етрії та його використання окремими авторами 
для оцінювання складу тіла спортсменів зумовили необхідність експериментального порів-
няння результатів біоімпедансного аналізу з даними антропометричних методик. Ми встано-
вили суттєву різницю в показниках абсолютної та відносної маси жирового компонента тіла 
спортсменів при використанні різних методик дослідження (табл. 1). 

Таблиця 1 
Результати визначення величини жирової маси тіла 

за допомогою антропометричного методу (каліперометрїї) і методу біоімпедансометрії 

Показники складу 
тіла 

Метод визначення 

Показники складу 
тіла 

Каліперометрія 
Біоімпедансомет-

рії 

Показники складу 
тіла за формулою 

ї. Матейки 
(8 складок) 

за трьома 
складками 

за двома 
складками 

Біоімпедансомет-
рії 

Жирова маса, кг 4,93±0,25 * 8,40±0,48* 9,24±0,48* 

Жирова маса, % 7,04±0,44 11,52±0,83 13,4±0,41 12,97±0,69* 

* - різниця з антропометричним методом за формулою ї. Матейки статистично достовірна (р< 0,05). 
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За даними, отриманими при застосуванні формули ї. Матейка на підставі вимірювання 
товщини восьми шкірно-жирових складок, абсолютна маса жирового компонента обстежува-
них спортсменів коливається в межах 4,93±0,25кг, а відносна маса становить 7,04±0,44% . 

При застосуванні формул, які передбачають вимірювання лише двох чи трьох шкірно-
жирових складок (див. табл. 1), ми отримували достовірно вищі показники жирової маси тіла 
спортсменів, ніж при застосуванні формули ї. Матейка (8 складок). Особливо великою була 
різниця при використанні формули, яка враховує тільки дві шкірно-жирові складки. У деяких 
спортсменів отримані при цьому значення абсолютної та відносної маси жирового компонен-
та майже у два рази перевищували ті, що отримали за формулами ї. Матейка. На нашу думку, 
хоча зменшення кількості вимірюваних складок і забезпечує економію часу при вимірюванні 
та при розрахунках, однак при цьому суттєвим недоліком є те, що не враховується нерівно-
мірний і неоднаковий розподіл товщини підшкірного жиру на різних ділянках тіла в різних 
людей. 

За даними біоімпедансометрії, відносна жирова маса становила 12,97±0,69%. Однак на 
відносну масу жирового компонента при імпедансометрії впливає багато факторів (втрата чи 
споживання спортсменом рідини тощо), тому значення жирового компонента, отримані за 
цим методом у одного спортсмена, змінюються навіть упродовж дня. Вважаємо, що застосу-
вання формули ї. Матейка, для якої еталонним методом є анатомічні дані, дає точність та лі-
пше відтворення результатів. 

Величина м'язового компонента як ні один інший морфологічний показник характе-
ризує фізичні можливості спортсмена. Визначення абсолютної маси м'язового компонента 
тіла за формулою ї. Матейка потребує детальної антропометрії, і сам розрахунок займає бага-
то часу. Як альтернативний ми випробували креатиніновий метод визначення ваги скелетних 
м'язів людини [16]. В основі креатинінового методу лежить залежність між масою скелетних 
м'язів і кількістю креатиніну, який виводиться з організму: 18,85 кг м'язів виділяють 1 грам 
креатиніну за добу. Деякі соматичні ознаки тісно корелюють із кількістю креатиніну, що ви-
водиться, тому формула для визначення кількості креатиніну враховує обводи грудної клітки, 
стегна, сідничний обвід і зріст сидячи. 

В результаті проведених досліджень було виявлено, що застосування креатинінового 
методу дає суттєво нижчі показники абсолютної та відносної маси м'язового компонент 
(табл. 2). 

Таблиця 2 
Результати визначення абсолютної та відносної величин м'язової маси тіла 

розрахунковими методами та методом біоелектричного імпедансу 

Показники 
складу 

тіла 

Метод визначення 
Показники 

складу 
тіла 

за формулою 
ї. Матейки 

за 
креатиніновим 

методом 
біоімпедансомерія 

літературні дані 
(Мартиросов 3. Г., 

2006) 

Маса м'язів, кг 34,99±1,86 24,73±3,08* 64,57±2,17** від 
38 до 47 кг 

Маса м'язів, % 50.03±0,85 39,1±3,17 78,7±2,31 

від 
47 до 54 % 

(для дорослих 
спортсменів 

високої 
кваліфікації) 

Примітки: * - різниця з антропометричним методом статистично достовірна (Р<0,05); 
** - різниця з результатами антропометричного методу статистично достовірна (Р< 0,001). 
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При біоімпедансометрії показники абсолютної величини м'язової маси коливаються в 
межах 64,57±2,17 кг, відносна маса м'язів становить 78,7±2,31%. Такі високі значення маси 
м'язового компонента пояснюються тим, що за методом біоімпедансометрії визначається ма-
са всіх м'язових тканин (посмугованої, гладкої та серцевої). Масу скелетних м'язів віддифе-
ренціювати практично неможливо. Отже, антропометричний метод є, хоч і більш трудоміст-
ким, однак точнішим методом визначення абсолютної маси скелетно-м'язового компонента. 
Його значення підтверджено анатомічними даними. 

Що ж до абсолютної величини кісткової маси, то вона становить за методом біоімпедан-
сометрії 3,34±0,12 кг, а за антропометричним методом коливається в межах 15,01±0,26 кг 
(табл. 3). Низькі значення кісткового компонента при імпедансометрії зумовлені тим, що при 
реєстрації загального опору враховується тільки неорганічна речовина кістки, яка становить 
21,85% від сухого залишку кістки (приблизно 10,93% від маси живої кістки). 

Таблиця З 
Результати визначення абсолютної та відносної величин кісткового компонента 
за допомогою антропометричного методу і методом біоелектричного імпедансу 

Метод визначення 

Показники 
складу 

тіла за формулою 
І. Матейки біоімпедансометрія 

літературні дані 
(Мартиросов 3. Г„ 

2006) 

Маса 
кісток, кг 15,01 ±0,26 3,34±0,12* 

від 
10 до 18 кг 

Маса 
кісток, % 21,63±0,53 4,1±0,09 

від 13 до 19% 
(для дорослих 
спортсменів 

високої 
кваліфікації) 

Примітка. * - різниця з антропометричним методом статистично достовірна (Р< 0.05). 

Ураховуючи склад живої кістки, можна визначити коефіцієнт (приблизно 4,6) для пере-
рахунку величини неорганічної речовини кістки (отриманої за допомогою методу біоімпедан-
сометрії) на загальну масу кісткового компоненту. 

Висновки. 
1. У результаті проведеного аналізу визначено основні показники складу тіла спорт-

сменів, які займаються рукопашем гопак. Склад тіла гопаківців характеризується високими 
значеннями абсолютної (34,99±1,86 кг) та відносної маси скелетних м'язів (50,03±0,85 %), ни-
зьким вмістом жирової тканини (7,04±0,44 %). 

2. Виявлено суттєву різницю у показниках ваги компонентів складу тіла, визначених за 
антропометричних методів та за допомогою біоімпедансного аналізу. На нашу думку, найто-
чніші показники надає антропометричний метод із використанням формул ї. Матейка в сучас-
нії! модифікації. Метод біоімпедансометрії можна використовувати для порівняльного ана-
лізу складу тіла в часовій динаміці (моніторинг складу тіла спортсмена під час тренувального 
процесу і при підготовці до змагань). 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА ГОПАКОВЦЕВ 
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ И МЕТОДОМ БИОИМПЕДАНСОМЕТРИИ 

Татьяна КУЦЕРЫБ, Мирослава ГРЫНЬКИВ, 
Любомир ВОВКАНЫЧ, Фёдор МУЗЫКА, Николай ВЕЛЫЧКОВЫЧ 

Львовский государственный университет физической культуры 

Аннотация. Анализ состава тела единоборцев важен для оценки их функциональной подготовки. Резуль-
таты, полученые разными методами, несколько отличаются. Целью нашых исследований было сравнение показа-
телей состава тела, полученных методом антропометрии и методом биоимпедансометрии. Сосгав тела гопаков-
цев отличался высокими значениями абсолютной (34,99±1,86 кг) и оносительной массы скелетных мышц (50,03± 
0,85 %), а также низким содержанием жировой ткани (7,04±0,44 %). Найболее точные показатели получены ан-
тропометрическим методом с использованием формул И. Матейки. 

Ключевые слова: антропометрия, биоимпедансометрия, калиперометрия, компоненты состава тела, ру-
копаш гопак. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF GOPAK SPORTSMEN BODY COMPOSITION 
BY ANTHROPOMETRIC METHOD AND BIOELECTRICAL IMPEDANCE ANALYSIS 

Tetiana KUTSERYB, Myroslava HRYNKIV, 
Liubomyr VOVKANYCH, Fedir MUZYKA, Mykola VELYCHKOVYCH 

Lviv State University of Physical Culture 

Abstract. The analysis of the martial art athletes body is important for their fitness valuation. The results by differ-
ent methods are varied the aim of the study is to compare the body composition, by anthropometric method and bioelectri-
cal impedance analysis. It has been found the high level of total (34.99±1.86 kg) and relative skeletal muscle mass 
(50,03±0,85 %), low adipose tissue content (7,04±0,44 %) of gopak sportsmen. J. Matejko method (with modern modifi-
cation) is the most precise for the determination of these indices. 

Keywords: rukopask hopak anthropometric method, bioelectrical impedance analysis, caliperometry, body com-
position. 


