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Анотація. Вивчали зміни біохімічних показників анаеробного та аеробного обмінів з метою вста-
новлення біоенергетичних індивідуальних особливостей та корекції тренувальних навантажень під дією 
велоергометричної проби "Vita maxima". У дослідженні брали участь 40 кваліфікованих спортсменів із ві-
льної боротьби: MC, KMC та спортсмени І розряду - члени збірної команди Львівської області та окремі 
члени збірної команди України. Установлено статистично достовірні зміни всіх біохімічних показників, 
що були однорідними у спортсменів обидвох експериментальних груп, а вихідні параметри перебували в 
межах середніх величин норми. 
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Постановка проблеми. Висока конкурентність та перманентні зміни щодо правил зма-
гання з боротьби інтенсифікують змагальну діяльність спортсменів та підвищують вимоги до 
тренувального процесу загалом. У кваліфікованих спортсменів це тісно прив'язане до індиві-
дуальних особливостей енергетичного обміну під час прояву спеціальної працездатності. Це й 
обумовлює актуальність нашого наукового пошуку щодо оптимізації фізичної працездатності 
і підготовки кваліфікованих борців вільного сгилю з урахуванням особливостей їх енергоза-
безпечення. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проведено 
відповідно до тем НДР на 2011 - 2015 pp. "Моделювання та прогнозування інтегральної під-
готовки кваліфікованих спортсменів різної статі у силових видах спорту" - кафедра атлетич-
них видів спорту ЛДУФК та "Біохімічний моніторинг функціонального стану організму спорт-
сменів силових видів спорту" - шифр теми 1.3.13 - кафедра біохімії та гігієни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При вивченні фунщіональної підготовлено-
сті борців в центрі уваги знаходяться ключові функції і фактори, що визначають спеціальну 
працездатність. Ураховуючи те, що сучасна спортивна боротьба є видом спорту з високою 
інтенсивністю видобутку енергії у процесі змагальної сутички, основну увагу при вивченні 
спеціальної працездатності вчені зосереджують на дослідженні явищ, пов'язаних з енергетич-
ними особливостями представників цього виду спорту [1, 3, 4, 6, 14]. 

Роботи H.H. Яковлева та Н.І. Волкова вказують на те, що спеціальна працездатність бор-
ців, яку вони проявляють під час змагальної сутички, особливою мірою залежить від можливо-
стей максимальної мобілізації анаеробних (алактатної та лактатної) енергосистем на тлі добре 
розвинутого дихального фосфорилювання (аеробна енергозабезпечуюча компонента) [2, 12]. 

У багатьох дослідженнях вказується на особливу значущість гліколітичних анаеробних 
можливостей для досягнення високого рівня спеціальної витривалості в спортивній боротьбі 
[5, 7]. Ці фахівці вважають, що за рахунок збільшення об'єму анаеробної лактатної роботи 
можна підвищити інтенсивність тренувальної роботи та ефективність підготовки висококва-
ліфікованих борців вільного стилю у підготовчому, передзмагальному та змагальному пері-
одах. 

Однак багато авторів (В.А. Сакс, Л.В. Розенштраух, В.Г. Шаров,1979; Л.Л. Орлов, А.М. 
Шилов, Г.Е. Ройтберг,1987; G.J. Wilson, R.U. Ne\vton,1993) схиляються до того, що провідну 
роль у біоенергетиці м'язової роботи борців відіграє алактатна система енергозабезпечення 
[10, 11, 15]. Вони наголошують ще й на тому, що креатинфосфатний шлях енергозабезпечен-
ня здійснює роль буфера між процесами енерговитрат м'язів і ресинтезом АТФ у мітохондрі-
ях. Як зазначає В.Е. Кальницькая, використання у спортивній практиці показників обміну 
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креатинфосфату як біохімічного кошролю дають можливість оцінити стан борців та цілесп-
рямовано керувати тренувальним і відновним процесами [8]. 

S. Bellenger стверджує таке: під час поєдинку потреба в енергії в борців часто змінюєть-
ся. Напруженість вибухових моментів задіює систему АТФ-КрФ, а частота їх повторень до-
лучає гліколітичне фосфорилювання як енергозабезпечувальну систему. Дихальне ж фосфо-
рилювання допомагає борцеві швидко відновитись під час коротких пауз відпочинку або ма-
лоінтенсивного спарингу. Отже, домінантною енергетичною системою є анаеробна. Автор 
зазначає, що борці вільного стилю використовують 70-90% анаеробної енергії із систем 
АТФ-КрФ/гліколіз та 10-30% аеробної [13]. 

Згідно з результатами наукових досліджень групи авторів (A.B. Медвідь, A.M. Шахлай, 
A.A. Медвідь), віддається значна перевага гліколітичній системі енергозабезпечення. Автори 
вважають, що за рахунок збільшення об'єму анаеробної лактатної роботи можна підвищити 
інтенсивність тренувальної роботи та ефективність підготовки висококваліфікованих борців 
вільного стилю у підготовчому, передзмагальному та змагальному періодах. Це дозволяє, як 
стверджують автори, більш ефективно готувати борців високого класу до відповідальних зма-
гань [9]. 

Отже, згадані вище автори розглядають проблему щодо важливості енергетичного об-
міну в реалізації спеціатьної працездатності та його значення в підготовці кваліфікованих бор-
ців. Водночас ці відомості мають суперечливий характер, що спонукає до пошуку нових під-
ходів для використання знань з особливостей біоенергетики м'язів у борців. На нашу думку, 
першочергово було би доцільно застосувати індивідуальний підхід щодо особливостей біо-
енергетичної реалізації м'язових зусиль, що є визначальним під час змагальної діяльності, aie 
недостатньо враховується в підготовчому періоді борців. 

Мета дослідження - виявити вплив дозованого велоергометричного навантаження на 
енергетичний обмін кваліфікованих борців вільного стилю для встановлення індивідуальних 
особливостей біоенергетики під час забезпечення спеціальної працездатності 

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення наукової та методичної літе-
ратури, емпіричних даних наукового дослідження; вивчення та узагальнення досвіду провід-
ної спортивної практики; педагогічне спостереження; педагогічний експеримент; функціона-
льні методи; біохімічні методи; методи математичної статистики. 

Організація дослідження. Дослідження проведено на базі кафедри біохімії та гігієни та 
кафедри атлетичних видів спорту Львівського державного університету фізичної культури. У 
дослідженні брали участь 40 кваліфікованих спортсменів із вільної боротьби: 11 майстрів 
спорту, 14 кандидатів у майстри спорту, 15 спортсменів 1-го розряду. Спортсмени були поді-
лені на групу основну (ГО) та групу порівняння (ГП) за правилом випадкової вибірки, вони 
виявилися однорідними, на що вказує відсутність статистично достовірної різниці між серед-
німи величинами біохімічних параметрів обидвох груп. У дослідженнях застосовували вело-
ергометричну пробу "Vita maxima", яка імітує в лабораторних умовах спеціальне наванта-
ження за тривалістю, інтенсивністю та енергетичним обсягом. Як біохімічні маркери анаероб-
ного обміну використали креатинін (алактатний критерій), молочну кислоту (лактатний кри-
терій) та сечовину як аеробний критерій енергозабезпечення. 

Результати досліджень. Середні показники біохімічних параметрів борців вільного 
стилю до та після навантаження на велоергометрі наведено в табл. 1. Також тут представлено 
нормальні величини креатиніну, молочної кислоти та сечовини ( табл.1). Відомо, що екскре-
ція креатиніну в нормі становив у дорослих чоловіків 124-230 мкмоль/добу, молочної кисло-
ти 0,178-1,700 мкмоль/добу, екскреція сечовини - 333-583 ммоль/добу. 

Як бачимо із табл. 1, середні величини усіх біохімічних показників у борців вільного 
стилю в стані відносного спокою на початок експерименту перебували в межах середніх ве-
личин норми, за винятком креатиніну, який є заниженим на 20% у представників обидвох 
груп - ГО і ГП. Також спостерігали статистично достовірне зростання креатиніну, молочної 
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кислоти та сечовини у спорстменів обидвох груп унаслідок впливу велоергометричної проби 
"Vita maxima". При цьому середні величини креатиніну у спортсменів обидвох груп знаходи-
лися близько нижньої межі норми. Середні величини молочної кислоти у спортсменів оби-
двох груп у відповідь на велоергометричну пробу наближалися до середини меж норми. Се-
редні величини сечовини у спортсменів обидвох груп унаслідок велоергометричного наван-
таження перебували близько вищої межі норми. Аначіз цих даних наводить на думку про на-
явність поточного відновлення як алактатної, так і лактатної компоненти анаеробної компо-
ненти та стабільно високий рівень аеробної компоненти енергообміну. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика середніх величин креатиніну, 

молочної кислоти, сечовини між групою основною 'ТО" та групою порівняння "ГП" 
на початок експерименту 

Група основна "ГО" Група порівняння "ГП" 

Біохімічні показники крєатинін молочна 
кислота сечовина крєатинін молочна 

кислота 
сечовина 

(мкмоль/ 
добу) 

(ммоль/ 
добу) 

(ммоль/ 
добу) 

(мкмоль/ 
добу) 

(ммоль/ 
добу) 

(ммоль/ 
добу) • 

До 
навант. 

99,42 
±4,94 

0,389 
±0,017 

363,52 
±33,11 

99,41 
±4,99 

0.463 
±0,044 

410,73 
=31,73 

Після 
навант. 

122,28* 
±5,95 

0,561* 
±0,013 

476,42* 
±44,24 

116,69* 
±5,06 

0,572* 
±0,044 

551,9* 
±40,62 

Норма 124-230 0,178-1,700 333-583 124-230 0,178-1,700 333-583 

Примітка. * - статистично достовірно при р<0,01. 

На рис. 1 представлено середні дані велоергометричної проби "Vita maxima" та середні 
дані усіх кваліфікаційних сукупностей обидвох експериментальних груп (ГО і ГП). Легко по-
бачити, що є наявною статистично достовірна різниця між даними усіх кваліфікаційних сукуп-
ностей. Зокрема, до загальних середніх величин (ГО - 218,75 Вт, ГП - 218,75 Вт ) наближа-
ються показники кандидатів у майстри спорту обидвох експериментальних груп. Водночас 
найбільш вагомою (див.рис.1) є різниця між середніми величинами велоергометричної проби 
в майстрів спорту та спортсменів 1-го розряду, що є логічним. 

ГО ГП 

Рис. 1. Показники даних велоергометричної проби "Vita maxima" 
борців вільного стилю на початок експерименту 
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Порівняльний аналіз між динамікою біохімічних параметрів та даними велоергометри-
чної проби узгоджуються за своєю спрямованістю, що полягає у відсутності статистично до-
стовірної різниці між сукупностями всіх показників обидвох експериментальних груп, а дані 
між кваліфікаційними групами відрізняються між собою за показниками вєлоергометричної 
проби. 

У табл. 2 та 3 представлено проранжовані індивідуальні дані зростання (%) біохімічних 
показників обидвох експериментальних груп за впливу велоергометричної проби "Vita ma-
xima". За ступенем цього зростання виділено кластерні сукупності, яким присвоєні бали - від 
5 до 2. Таким чином, проаналізовано кожного спортсмена за індивідуальними особливостями 
його алактатної і лактатної анаеробної та аеробної реакції на стандартне велоергометричне 
навантаження. До прикладу, спортсмен 1 (ГО) знаходився в межах першої кластерної групи 
за трьома біохімічними параметрами, бо його зростання (у % ) за креатиніном, молочною ки-
слотою та сечовиною у відповідь на велоергометричну пробу становило по 5 балів кожне. На 
противагу, скажімо, спортсмен 12 у результаті ранжування за усіма біохімічними даними 
опинився в різних кластерних групах, бо за ступенем зростання (в %) креатиніну отримав З 
бали, молочної кислоти - 4 бали, а сечовини - 5 балів. Такі приклади наводять на думку, що в 
першого спортсмена одинаковою мірою розвинутими є як анаеробні ( і алактатна, і лактатна ), 
так і аеробні можливості біоернергетики, а у спортсмена з номером 12 найбільшою мірою -
аеробні, найменшою мірою алактатні анаеробні, а лактатні анаеробні можливості знаходяться 
посередині. 

Таблиця 2 
Результати ранжування борців вільного стилю групи основної "ГО" 

за даними біохімічних показників в умовах велоергометричної проби "Vita maxima" 

№ Ранж. Креатинін Бали Ранж. Молочна к-та Бали Ранж. Сечовина Бали 
(зростання, %) (зростання, %) (приріст, %) 

1 1 57,7 5 1 130,2 5 1 63,6 5 
2 20 49,6 5 4 85,0 . 5 12 54,4 5 
3 16 49,6 5 20 78,9 5 17 48,4 5 
4 18 45,3 5 3 74,3 5 7 43,8 5 
5 19 37,3 4 11 70,7 5 20 42,4 5 
6 17 37,3 4 2 63,0 4 5 42,2 5 
7 2 31,3 4 13 61,8 4 4 40,1 5 
8 13 28,3 4 5 60.2 4 18 38,6 4 
9 15 19,0 3 6 55,8 4 3 36,4 4 
10 12 16,6 3 16 44,7 4 11 31,6 4 
11 4 15,0 3 7 43,3 4 2 31,1 4 
12 3 13,5 3 12 40,0 4 8 30,8 4 
13 5 13,3 3 8 34,5 3 14 22,4 3 
14 6 12,4 3 17 30,0 3 16 20,4 3 
15 7 12,2 3 9 22,8 3 9 20,1 3 
16 14 11,6 3 10 20,9 3 19 16,7 2 
17 9 9,9 2 19 16,5 2 10 15,6 2 
18 8 9,9 2 14 16,4 2 6 15,0 2 
19 10 9,1 2 15 14,1 2 13 13,7 2 
20 11 8,3 2 18 13,6 2 15 11,6 2 

Такий підхід щодо аналізу індивідуальних особливостей біоенергетики борців вільного 
стилю в лабораторних умовах (під впливом стандартного велоергометричного навантаження) 
дає підстави апроксимувати аналогічну картину в умовах прояву спеціальної працездатності 
(за впливу контрольних тестів), що знайде своє відображення в наступних публікаціях. У разі 
наявності позитивної тісної кореляції між такими розділами нашого пошуку можна формува-
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ти практичні рекомендації щодо корекції тренувального процесу борців вільного стилю, спря-
мованого на удосконалення окремих компонент енергозабезпечення м'язової роботи. 

Таблиця З 
Результати ранжування борців вільного стилю групи порівняння "ГП" 

за даними біохімічних показників в умовах велоергометричної проби "Vita maxima" 

№ Ранж. Креатинін Бали Ранж. Молочна к-та Бали Ранж. Сечовина Бали 
(зростання, %) (зростання, %) (зростання, %) 

1 14 41,1 5 11 109,5 5 18 74,4 5 
2 20 37,7 4 12 76,8 5 14 63,7 5 
3 16 37,7 4 15 47,1 4 11 47,7 5 
4 18 30,0 4 1 43,1 4 7 46,8 5 
5 3 22,1 3 6 43,1 4 19 44,7 5 
6 2 22,1 3 2 34,3 3 2 40,3 5 
7 4 19,9 3 4 30,4 3 6 40.1 5 
8 17 18,2 3 13 29,8 3 4 40,0 5 
9 15 17,5 3 9 27,5 3 12 37,7 4 
10 7 17,5 3 5 27,0 3 3 36,7 4 
11 5 12,7 3 19 23,0 3 20 35,7 4 
12 8 12,4 3 7 21,3 3 16 33,0 4 
13 13 11,5 3 3 19,2 2 17 31,6 4 
14 12 11,4 3 14 17,7 2 1 30,7 4 
15 10 11,4 3 18 9,4 2 5 30,4 4 
16 6 11,3 3 8 8,3 2 10 26,1 3 
17 11 10,1 2 16 7,6 2 13 24,7 3 
18 1 9,9 2 20 6,6 2 9 17,8 2 
19 9 7,9 2 10 5,8 2 8 15,4 2 
20 19 7,7 2 17 2,9 2 15 3,7 2 

Висновки: 
1. Установлено, що біохімічні показники креатиніну, молочної кислоти та сечовини у 

стані відносного спокою спортсменів із вільної боротьби обидвох експериментальних груп 
перебували в межах середніх показників норми. 

2. Не виявлено статистично достовірної різниці між біохімічними та велоергометрич-
ними показниками спортсменів обидвох експериментальних груп, що вказує на правильний їх 
розподіл на групи - основну та групу порівняння. 

3. Спостерігали статистично достовірні зміни всіх біохімічних показників: креатиніну 
(найменшою мірою), сечовини (найбільшою мірою), молочної кислоти (посередині) у спорт-
сменів з вільної боротьби обидвох екпериментальних груп за впливу велоергометричної про-
би "Vita maxima". 

4. За приналежністю до кластерної групи встановлено індивідуальні особливості частки 
впливу анаеробних (алактатної та лактатної) та аеробної компонент енергозабезпечення м'язо-
вої роботи кваліфікованих борців вільного стилю в умовах реалізації відповіді на велоергоме-
тричну пробу "Vita maxima". 

Перспективи наступних досліджень. Ураховуючи приналежність до кластерної сукуп-
ності, спортсмени основної групи отримають практичні рекомендації щодо корекції тренува-
льного процесу із врахуванням індивідуальних особливостей їх енергозабезпечення. 
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ВЛИЯНИЕ ДОЗИРОВАННОЙ ВЕЛОЭРГОМЕТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 
НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ 

Мария СЫБИЛЬ, Ростислав ПЕРВАЧУК, Ярослав СВЫЩ 

Львовский государственный университет физической культуры 

Аннотация. Изучали изменения биохимических показателей анаэробного и аэробного обменов с целью 
установления биоэнергетических индивидуальных особенностей и коррекции тренировочных нагрузок при воз-
действии велоэргометрической пробы "Vita maxima". В исследовании принимали участие 40 квалифицированных 
спортсменов по вольной борьбе: МС, KMC и спортсмены I разряда - члены сборной команды Львовской области 
и отдельные члены сборной команды Украины. Установлено статистически достоверные изменения всех биохи-
мических показателей, которые были однородными у спортсменов обеих экспериментальных групп, а выходные 
параметры находились в пределах средних величин нормы. 

Ключевые слова: велоэргометрической проба, энергетический обмен, креатинин, молочная кислота, мо-
чевина, квалифицированные борцы вольного стиля. 
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INFLUENCE OF GRADUATED VELOERGOMETRY EXERCISE 
ON ENERGY METABOLISM OF QUALIFIED FREESTYLE FIGHTERS 

Mariya SYBIL, Rostyslav PERVACHUK, Yaroslav SVYSHCH 

Lviv State University of Physical Culture 

Abstract. The changes in biochemical parameters of anaerobic and aerobic metabolism were studied to establish 
bioenergetic individual characteristics and correction of training exercise through the influence of veloergometry test "Vita 
maxima". The research involved 40 qualified athletes in wrestling: Masters of Sport, Candidates for Master of Sport and 
athletes of first category - Lviv region team members and individual members of Ukrainian national team. It has been 
established statistically precise changes in all biochemical parameters that were homogeneous in both experimental groups 
of athletes and output parameters were within average standards. 

Key words: veloergometry test, energy metabolism, creatinine, lactic acid, urea, qualified freestyle fighters. 


