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Анотація. Узагальнено досвід фізичної реабілітації кваліфікованих спортсменів стрільців з лука з 

обмеженими фізичними можливостями. Визначено і проведено аналіз окремих біоелементів крові калію, 
кальцію, фосфору у стані спокою, після фізичного навантаження та після застосування засобів фізичної ре-
абілітації. 

Установлено, що вміст у крові мікроелементів калію, кальцію, фосфору змінюється в межах норми 
у тренувальному макроциклі та в період реабілітації спортсменів-інвалідів. 
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Постановка проблеми. Використання фізичної культури і спорту є достатньо ефектив-
ним і в низці випадків єдиним засобом фізичної реабілітації та соціальної адаптації осіб з об-
меженими фізичними можливостями [2/9, 10]. Сучасний стан розвитку спорту інвалідів хара-
ктеризується суттєвим збільшенням країн, які беруть участь у міжнародних змаганнях, що 
підвищує конкуренцію та вимагає постійного збільшення тренувальних і змагальних наван-
тажень як за обсягом, так і за інтенсивністю. У спорті вищих досягнень спортсмени з обме-
женими фізичними можливостями наражаються на значні фізичні та психічні навантаження, 
що досить часто призводить до зниження рівня працездатності й виникнення різних пору-
шень діяльності окремих органів і систем організму [5, 8]. Можливе виснаження функціона-
льних резервів організму, зменшення процесів компенсації порушень, які виникають й інколи 
навіть загострення перебігу захворювання, яке призвело до інвалідизації [3, 4]. Знання зако-
номірностей фізіологічних змін в організмі є необхідним для своєчасного контролю за функ-
ціональним станом, дії фізичних навантажень на стан здоров'я осіб, які тренуються, профіла-
ктики різноманітних ускладнень, розробки раціональних комплексів реабілітаційних заходів. 
Удосконалення методів тренування, пошук більш ефективних методик підвищення працездат-
ності, регламентація спортивної роботи й відпочинку, розробка і впровадження у тренуваль-
ний процес методів реабілітації, раціонального харчування спортсменів з обмеженими фізич-
ними можливостями - не можливе без сучасних глибоких біохімічних досліджень, біохіміч-
ного моніторингу реакції організму на фізичні навантаження [ 1, 6]. У сучасному спорті вищих 
досягнень як серед здорових, так і неповносправних спортсменів важливого значення набуває 
наукове обґрунтування можливості цілеспрямованої дії фізичної реабілітації для швидкого 
відновлення фізичної працездатності для поліпшення спортивних результатів. 

Зв'язок роботи з науковими планами, темами. Дослідження виконано згідно з пріо-
ритетним тематичним напрямом «Науки про життя, нові технології профілактики та лікуван-
ня найпоширеніших захворювань» на період до 2015 року, затвердженим Кабінетом Міні-
стрів України (постанова від 7 вересня 2011 р. № 942, м. Київ), пріоритетним тематичним на-
прямом «Цільові дослідження з питань гармонізації системи "людина-світ" і створення новіт-
ніх технологій покращення якості життя», науковими дослідженнями та розробками пріори-
тетного тематичного напряму на 2012-2015 роки Львівського державного університету фізи-
чної культури (Схвалено вченою радою, протокол № 7 від 06.03.12р.). 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз сучасних наукових видань підтвер-
див наявність окремих досліджень з питань спорту інвалідів, фізичної реабілітації та біохімі-
чного контролю організму спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. Досліджен-
ня стану показників серцево-судинної системи, планування підготовки футболістів із дитячим 
церебральним паралічем були представлені С. Овчаренко (2004, 2005), який проаналізував 
вплив аеробного навантаження на фізичні можливості спортсменів-інвалідів. Корекцію фізи-
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чного стану футболістів з вадами зору із застосуванням природних засобів розробив А. Крав-
ченко (2008). Функціональний стан серцево-судинної, дихальної систем організму спортсме-
нів-інвалідів, що займаються футболом, був предметом наукового дослідження О. Луковської 
із співав. (2005, 2007). Зокрема було проаналізовано деякі актуальні аспекти медичного забез-
печення спорту інвалідів. О.П. Романчук, М.Ю. Сорокін, Б.Г. Шеремет (2005) досліджували 
напруженість системи зовнішнього дихання баскетболістів із наслідками спинальних травм. 
Порівняльний аналіз професійного травматизму в волейболі та волейболі сидячи здійснили 
П. Мустафінс, І. Шибрія (2006). Розвиток психомоторних функцій підлітків із вадами розумо-
вого розвитку, які займаються ковзанярським спортом, досліджували В. Ільїн, Н. Рубцова, 
К. Скоросов (2006); науково-теоретичні та методичні аспекти проведення процедури ме-
дичної та психологічної класифікації спортсменів усіх нозологічних груп досліджували 
Г.М. Бойко (2005 - 2007) та О.М. Максимова (2005); питання психологічної підготовки спорт-
сменів-інвалідів розглядала Т.П. Вісковатова (2002, 2004). М.М. Линець зі співавторами 
(2002) обґрунтував необхідність розробки корекційно-реабілітаційної програми спортсменів-
інвалідів для удосконалення спортивної підготовки; О.Г. Томащук (2010) розробила рекомен-
дації дтя професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до 
роботи в центрах інваспорту; А.І. Кравченко, В.І. Гончаренко (2008) розглядали питання про 
відновлення працездатності спортсменів-футболістів з обмеженими можливостями за допо-
могою акупунктури. Доцільність і необхідність під час тренувального процесу лікувально-
оздоровчих й корекційно-відновлювальних заходів із диференційованим застосуванням різ-
них видів реабілітації була обґрунтована в наукових дослідженнях Р.Є. Руденко (2011 - 2013). 
Зокрема, започатковано наукові дослідження й розроблено методику корекційного масажу 
для спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. Проблеми діагностичних дослі-
джень, роль клінічної практики у становленні фахівців із фізичної реабілітації викладено в 
наукових дослідженнях Т.В. Бойчук (2008 - 2012). В.В. Храмов (2008, 2010), у своїх наукових 
дослідженнях визначив роль фізкультури і спорту у фізичній реабілітації спортсменів з обме-
женими фізичними можливостями. Зокрема, досліджено якість життя інвалідів під час реабі-
літації засобами фізкультури і спорту. Аналіз показників енергетичних витрат під час ходьби, 
після протезування та заняття альпінізмом були досліджені вченими Dr.Paed Dr. Jan KALAL, 
CSc, MU Dr. Natalija VTNAKURAU, Doc. Paed Dr. Pavel KOLÄR (2009), (Карлів університет в 
Празі, Чеська республіка). S. Kahlmeier, Ф. Rocioppi (2006) у своїх наукових працях висвітлю-
вали питання про стан фізичної активності і здоров'я в Європі: аргументи на користь дій. 
Особливістю багатьох людей із тими чи іншими фізичними вадами вродженого чи набутого 
характеру є збереження багатьох фізичних можливостей, що не пов'язані безпосередньо з ха-
рактером захворювання. Це дає підстави для активних занять фізичною культурою і спортом. 
Сер Людвіг Гуттман з лікарні Сток-Мандевіля (Англія) докорінно змінив теорію і практику 
реабілітації інвалідів, зробивши особливий наголос на заняття спортом. Він визначив, що фі-
зична реабілітація поліпшує фізичні можливості. Інваліди з ушкодженнями опорно-рухового 
апарату стали активно залучатися до занять спортом. У Центрі реабілітації Сток-Мандевіля 
для хворих зі спинномозковими травмами було розроблено програму фізичної реабілітації як 
обов'язкову частину комплексного лікування. 1966 року Гуттман заснував Британську асоціа-
цію спортсменів-інвалідів. Джоел А. DeLisa, доктор медичних наук, професор, засновник Fo-
undation Research Center, голова департаменту з відновної медицини, реабілітації університету 
Медичної школи Нью-Джерсі перевидав 2010 року підручник «Відновна медицина: принци-
пи і практика». В одному з розділів автор описав практичні рекомендації з фізичної реабіліта-
ції при різних захворюваннях, окреслив взаємозв'язок між реабілітацією і спортом, визначив 
біохімічний контроль за рівнем відновлення. Зацікавленість науковців біохімічними змінами 
під час тренувального процесу, плануванням відновних заходів, поліпшенням якості життя, 
виробленням психоемоційної стійкості спортсменів з обмеженими фізичними можливостями 
мають фрагментарний характер і в цьому напрямі залишається ще багато питань, які потре-
бують свого вирішення. 

Мета дослідження - підвищити ефективність фізичної реабілітації спортсменів з об-
меженими фізичними можливостями. 
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Завдання дослідження: 
1. Узагальнити досвід фізичної реабілітації спортсменів з обмеженими фізичними 

можливостями. 
2. Проаналізувати біохімічні зміни окремих біоелементів у тренувальному процесі та 

в період реабілітації кваліфікованих спортсменів-лучників з обмеженими фізичними можли-
востями. 

Методи дослідження: аналіз та узагальнення науково-теоретичних і методичних дже-
рел із проблеми фізичної реабілітації спортсменів з обмеженими фізичними можливостями; 
методи біохімічного аналізу; методи математичної статистики. 

Організація дослідження. Дослідження проводилися впродовж чотирьох місяців на ба-
зі стрілецького тиру Львівського національного медичного університету імені Данила Гали-
цького за сприянням доктора біологічних наук, професора, проректора з науково-педагогічної 
роботи, завідувача кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання 
та валеології А. В. Магльованого та старшого тренера збірної Паралімпійської команди Укра-
їни зі стрільби з лука О.П. Ілляшенко. Безпосередньо дослідження біохімічних показників 
проводилися на кафедрі біохімії та гігієни Львівського державного університету фізичної ку-
льтури. 

У дослідженнях брали участь 20 кваліфікованих (МСМК, МС, І розряд) спортсменів, 
кандидатів у члени Паралімпійської збірної команди України зі стрільби з лука. Спортсмени з 
наслідками травм опорно-рухового апарату, віком 32-45 років. 

Ми досліджувалися показники вмісту калію, кальцію і фосфору у крові спортсменів з 
обмеженими фізичними можливостями (фонові показники, після фізичного навантаження, пі-
сля застосування засобів фізичної реабілітації). Визначення калію, кальцію, фосфору прово-
дили, використовуючи діагностичні набори для лабораторної діагностики in vitro науково-ви-
робничого підприємства «Філісіт-Діагностика» (Наказ Міністерства охорони здоров'я Украї-
ни від 04.01.2013 №2). Зокрема, масаж призначали тричі на тиждень, відвідування басейну-
двічі на тиждень, відвідування сауни - в останній день мікроциклу підготовки, вправи на роз-
тягнення, на розслаблення м'язів, спеціальні дихальні вправи - у заключній частині тренува-
льного заняття. 

Результати дослідження та їх обговорення. Багаторічна практика роботи вітчизняних 
і закордонних фахівців доводить, що фізична реабілітація є одним із найбільш дієвих засобів 
оптимізації фізичних здібностей й функціонального стану, фізичних якостей, адаптаційних 
можливостей організму, спрямованих на інтенсифікацію спортивних досягнень, підвищення 
результативності спортсменів з обмеженими фізичними можливостями [7]. Систематичні 
тренувальні заняття, участь у змаганнях не тільки підвищують адаптацію інвалідів до умов 
життя, які змінилися, розширюють їх функціональні можливості, допомагають оздоровленню 
організму, але й сприяють виробленню координації в діяльності опорно-рухового апарату, 
кардіо-респіраторної, травної систем, системи виділення, сприятливо діють на психіку інвалі-
дів, мобілізують їх волю на боротьбу з хворобою, повертають почуття соціальної повноцінно-
сті [11, 13]. Фізична реабілітація спортсменів-інвалідів сприяє розвиткові компенсаторних ме-
ханізмів, відновлює здатність до маніггулятивних дій. 

Сучасна система підготовки спортсменів високого класу характеризується складною по-
будовою тренувального процесу, який засновано на чіткій періодизації, використанні варіабе-
льних навантажень, різноманітних засобів і тому потребує постійного контролю функціона-
льного стану спортсменів. Без оптимального збалансованого контролю за функціональною 
підготовкою спортсменів досягти високих результатів, виконавши великі обсяги роботи без 
втрат для здоров'я, неможливо. Традиційні методи контролю, які використовує практичний 
тренер (пульсометрія, тонометрія, візуальні спостереження, самопочуття спортсмена, тощо) 
не достатні для об'єктивного оцінювання впливу навантажень на організм спортсмена. Нині 
з'явилася низкаметодичних розробок, практичних рекомендацій, що дають можливість тре-
нерові більш об'єктивно оцінити стан спортсмена й тим самим оптимізувати вдосконалення 
спортивної форми. Саме використання біохімічних методів дослідження є інформативними 
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про фізіологічні зміни в організмі спортсмена під дією навантаження різної потужності, що 
значно вдосконалює тренувальний процес кваліфікованих спортсменів. Зміна біохімічних по-
казників під впливом фізичних навантажень напряму залежить від інтенсивності й обсягу на-
вантаження [12, 14]. 

Значення багатьох хімічних елементів в організмі людини ще до кінця не вивчено. Роз-
поділ біоелементів на органогени, макро-, мікро- та ультрамікроелементи є доволі умовним. В 
основу його покладено дослідження, які свідчили про те, що окремі біоелементи в організмі 
мають різну кількість. Зокрема, з мікроелементами, до яких належать калій, кальцій, фосфор 
значною мірою пов'язана уява про структурні функції (А.В. Сокальний, З.Г. Орджаникидзе, 
А.Н. Катулин, 2005). 

Головною функцією калію є формування трансмембранного потенціалу та поширення 
змін потенціалу мембраною клітини за рахунок обміну з іонами натрію по градієнту концерн-
трацій. Разом із натрієм і хлором калій є постійним складовим елементом усіх клітин і тка-
нин, що забезпечує постійність внутрішнього середовища. Таким чином, калій бере участь у 
підтримці електричної активності головного мозку, функціонуванні нервової тканини, скоро-
ченні скелетних і серцевих м'язів. Ураховуючи основні функції калію в організмі й можли-
вість суттєвих коливань цього елементу у крові неповносгіравних спортсменів-лучників під 
час значних за обсягом тренувальних і змагальних навантажень, ми провели дослідження з 
визначення кількості калію у крові спортсменів у стані спокою (фонові показники), після ма-
кроциклу підготовки тривалістю чотири місяці, після застосування засобів фізичної реабілі-
тації. На початку дослідження (у стані спокою) вміст катію у крові спортсменів з обмеженими 
фізичними можливостями становив 4,1 ммоль/л (р<0,05), що відповідає фізіологічній нормі 
для цієї вікової категорії (3,6 - 5,5 ммоль/л). Середній показник вмісту каліїо у крові після ін-
тенсивного фізичного навантаження на початку дослідження був на верхній межі норми -
5,45 ммоль/л (р<0,05). Підвищення рівня калію у крові, очевидно, пов'язано з переносом цьо-
го елементу з внутріїнньоклітинного простору в позаклітинний під впливом тренувальних на-
вантажень. Після застосування засобів фізичної реабілітації показники вмісту калію у крові 
змінилися таким чином: у спокої- 3,8 ммоль/л; після інтенсивного фізичного навантаження -
5,25 ммоль/л. Ми припускаємо, що застосування засобів фізичної реабілітації нормалізує 
вміст калію у крові спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. 

Високою біологічною активністю володіє кальцій, виконуючи в організмі функції регу-
ляції внутрішньоклітинних процесів, проникливості клітинних мембран, нервової провідності 
й м'язових скорочень. Окрім того, кальцій бере участь у формуванні кісткової тканини, міне-
ралізації зубів, у процесах згортання крові й підтриманні стабільності серцевої діяльності. На-
слідки дефіциту або надлишку кальцію можуть виявлятися як на рівні всього організму, так і 
окремих його систем. Неповносправні спортсмени під час надмірної фізичної активності по-
винні отримувати стандартну норму кальцію, особливо під час тренувань в умовах підвище-
них температур, оскільки значна кількість цього елементу виводиться з потом. Результати до-
слідження вмісту кальцію у крові неповносправних спортсмені-лучників: на початку дослі-
дження - 2,32 ммоль/л; після інтенсивного фізичного навантаження - 2,10 ммоль/л; після за-
стосування засобів фізичної реабілітації - 2,34 ммоль/л (р<0,05). Коливання вмісту кальцію у 
крові кваліфікованих спортсменів-лучників упродовж експерименту відбувалося в межах фі-
зіологічної норми (2,15 - 2,65 ммоль/л). 

Фосфор є другим найпоширенішим мінералом в організмі людини. Близько 85% його 
кількості знаходиться в кістках у вигляді кристалів гідроксиапатиту. Сполуки фосфору у ви-
гляді аденозиндефосфорної кислоти (АДФ) і аденозинтрифосфорної кислоти (АТФ) є універ-
сальним джерелом енергії для будь-яких живих клітин. Окрім того, фосфор відіграє важливу 
роль у діяльності головного мозку, серця й м'язової тканини. Більшість людей отримують до-
статньо велику кількість фосфору з 'їжею, з безалкогольними напоями, які містять багато фо-
сфатів. Розчинні солі фосфорної кислоти формують фосфатну буферну систему, яка відпові-
дає за кислотно-лужну рівновагу внутрішньоклітинної рідини. Аналізуючи показники вмісту 
фосфору у крові кваліфікованих спортсменів-лучників з обмеженими фізичними можливо-
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стями, спостерігаємо, що у всіх досліджуваних у стані спокою вміст фосфору знаходився на 
нижній межі норми і дорівнював 0,84 ммоль/л (р<0,05), (у нормі: 0,81 - 1,60 ммоль/л). Коли-
вання вмісту нього елементу у крові після макроциклу підготовки, застосування засобів фізи-
чної реабілітації не суттєві і відповідають показникам норми. 

Висновок. Узагальнено досвід фізичної реабілітації спортсменів з обмеженими фізич-
ними можливостями. Показники калію, кальцію, фосфору у крові спортсменів з обмеженими 
фізичними можливостями під впливом фізичних навантажень, після застосування фізичної 
реабілітації знаходяться в межах норми відповідно до вікової категорії, що вказує на віднов-
лення провідності мембран м'язових клітин та енергозабезпечення при м'язовому наванта-
женні. Для поліпшення спортивних результатів необхідно розширити методи біохімічного 
контролю за станом систем організму спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. 

У подальших дослідженнях з цієї проблеми привертає увагу визначення рівня креате-
ніну, активності креатинфосфокінази у крові, кетостерощів у сечі у відповідь на фізичні нава-
нтаження та фізичну реабілітацію спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. 

Список літератури 
1. Земцова І. І. Практикум з біохімії спорту : навч. посіб. дня студ. вищ. навч. за-

кл.спортив. профілю /1.1. Земцова, С. А. Олійник. - К. : Олімп, л-ра, 2010.-183 с. 
2. Комплексная реабилитация инвалидов : учеб. пособие / [Т. В. Зозуля, Е. Г. Свисту-

нова, В. В. Чешихина и др. ; под ред. Т. В. Зозули.] - М. : Академия, 2005. - 304 с. - ISBN 5-
7695-2085-Х. 

3. Кравченко А. Актуальні проблеми корекції фізичного стану футболістів із вадами 
зору із застосуванням природних засобів / Кравченко А., Чхайло М. // Фізичне виховання, 
спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин, нац. ун-ту ім. Л. Укра-
їнки. - Луцьк, 2008. - Т. 3. - С. 69 - 74. 

4. Луковська О. Особливості функціонального стану дихальної системи споргсменів-
інвалідів, що займаються футболом / О. Луковська, А. Ковтун, С. Овчаренко // Спортивний ві-
сник Придніпров'я. - 2007. - № С. 190-193. 

5. Луковська О. Стан серцево-судинної системи у футболістів параолімпійської збір-
ної команди України / О. Луковська, С. Овчаренко, Ю. Бєліченко // Спортивний вісник При-
дніпров'я. - 2005. - № 1.- С. 57-60. 

6. Никулин Б. Биохимический контроль в спорте / Б. Никулин. - M. : Советский спорт, 
2011.-184 с. 

7. Овчаренко С. Вплив аеробного навантаження на показники серцево-судинної сис-
теми футболістів із дитячим церебральним паралічем / С. Овчаренко // Спортивний вісник 
Придніпров'я. - 2004. - № 7. - С. 35-38. 

8. Проблеми контролю в спорті вищих досягень неповносправних осіб / Е. Болях, 
Ю. Мігасевич, С. Приступа, Т. Приступа, P. Ясінський // Оздоровча і спортивна робота з не-
повносправними гмонограф. З проблем фіз. виховання і спорту неповносправних. - 2004. -
С. 51-55. 

9. Руденко Р. Є. Масаж : навч. посіб. / Романна Руденко. - Л. : Мульти Арт, 2013. -
304 с. ISBN 978-966-2328-51-6 

10. Сиренко II. А. Физическая реабилитация двигательного аппарата в профессиональ-
ном спорте : [монография] / Сиренко П. А. - X. : Новое слово, 2008. - 199 с. - ISBN 978-966-
2046-27-4. 

11. Янсен П. ЧСС, лактат и тренировки на выносливость / Петер Янсен. - Тулома, : 
Изд. Акимова, 2006. - 157 с. 

12. Damiano D. L. Activity, activity, activity: rethinking our physical therapy approach to 
cérébral palsy / Damiano D. L. // Phys Ther. - 2006. - 86(11). - P. 1534-1540. 

13. Everyday physical activity and community participation of adults with hémiplégie céré-
bral palsy Van der Slot W.M. // Disabil Rehabil. - 2007. - 29(3). - P. 179-189. 



Романна РУДЕНКО, Володимир TP А Ч, Володимир МУХІН 176 
14. Weltman A. The Blood Lactate response to Exercise / Weltman A. - Champagne : Hu-

man kinetics, 1995. - 128 p. 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТДЕЛЬНЫХ БИОЭЛЕМЕНТОВ В ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

СПОРТСМЕНОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Романна РУДЕНКО, Владимир ТРАЧ, Владимир МУХИН 

Львовский государственный университет физической культуры 

Аннотация. Обобщен опыт физической реабилитации квалифицированных спортсменов стрелков из лука 
с ограниченными физическими возможностями. Определен и осуществлен анализ отдельных биоэлементов кро-
ви калия, кальция, фосфора в состоянии покоя, после физической нагрузки и после применения средств физичес-
кой реабилитации. 

Установлено, что содержание в крови микроэлементов калия, кальция, фосфора изменяется в пределах но-
рмы в тренировочном макроцикле и в период реабилитации спортсменов-инвалидов. 

Ключевые слова: биоэлементы, биохимические изменения, спортсмены с ограниченными физическими 
возможностями, тренировка, физическая реабилитация. 

BIOCHEMICAL INDICATORS 
OF CERTAIN OTHER BIOCOMPONENTS IN THE PHYSICAL REHABILITATION 

OF DISABLED SPORTSMEN 

Romanna RUDENKO, Vladymyr TRACH, Vladymyr MUHIN 

Lviv State University of Physical Culture 
Abstract The article deals with the summarized experience of disabled skilled archers physical rehabilitation. 

Identified and analyzed some other bio-components of blood potassium, calcium, phosphorus at rest, after exercise and 
after the use of physical rehabilitation means. 

The content of microelements in the blood potassium, calcium, phosphorus changes within the norm in the training 
macrocycle and in the period of rehabilitation of the disabled athletes. 

Keywords: bioelements, the biochemical changes, was determined disabled athletes, training, physical reha-
bilitation. 


