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У статті проаналізовані компоненти змагальної діяльності у карате-до. Метою роботи є 
аналіз компонентів змагальної діяльності спортсменів-каратистів у 2007-2008 pp. Реєстрацію і 
статистичний облік компонентів змагальної діяльності каратистів високої кваліфікації 
здійснено за допомогою відеоматеріалів виступів спортсменів на Чемпіонатах Європи та світу. 
Висвітлюється різноманітні компоненти змагальної діяльності в карате-до: бойові стійки, 
положення рук, дистанції, пересування, атакуючі га захисні дії. 
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В статье проанализированы компоненты соревновательной деятельности в каратэ-до. 
Целью работы является анализ компонентов соревновательной деятельности спортсменов-
каратистов в 2007-2008 гт. Регистрацию и статистический учет компонентов соревновательной 
деятельности каратистов высокой квалификации осуществлено с помощью видеоматериалов 
выступлений спортсменов на Чемпионатах Европы и мира. Освещаются разнообразные 
компоненты соревновательной деятельности в каратэ-до: боевые стойки, положения рук, 
дистанции, передвижения, атакующие и защитные действия. 
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The paper analyzed the components of competitive activity in karate -do. The aim is to analyze 
the components of competitive activities karate athletes in 2007-2008 Registration and statistics on 
the components of competitive activities karate qualifications by using video performances of athletes 
at the Championships of Europe and the world. Highlights the various components of competitive 
activity in karate -do: fighting stance, hand position, distance, movement, attacking and defensive 
actions. 

Key words: components of competitive activities, karate, karate athletes. 
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Львівський державний університет фізичної культури 
Постановка проблеми. Сучасні тренувальні та змагальні навантаження 

ставлять високі вимоги до апарату зовнішнього дихання, реалізація яких 
забезпечує ефективне функціонування кардіо-респіраторної системи. 
Встановлено, що під впливом спортивного тренування покращуються 
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функціональні можливості спортсменів, ростуть показники аеробної 
продуктивності організму, підвищується ефективність функціонування 
дихальної системи [2, 4]. 

Об'єктивний аналіз й адекватна оцінка показників зовнішнього дихання 
може сприяти зростанню ефективності професійного відбору та тренувального 
процесу спортсменів [7]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню особливостей 
системи зовнішнього дихання спортсменів різних спеціалізацій та кваліфікації 
присвячено низку сучасних досліджень [3, 4, 6, 7, 10]. Зокрема, в науковій 
літературі зустрічаються публікації в яких здійснено аналіз впливу 
велоергометричних навантажень на показники зовнішнього дихання 
легкоатлетів та представників ігрових видів спорту [3]. Низка дослідників 
вивчали вплив гіпоксичного тренування на стан функціональної системи 
дихання у представників різних видів спорту [5, 8]. Існують довготривалі 
спостереження за станом системи дихання, аеробною продуктивністю та 
працездатністю в процесі багаторічної спортивної підготовки представників 
велосипедного спорту [4]. 

Вивченню функції апарату зовнішнього дихання легкоатлетів присвячено 
багато робіт, однак наукові відомості щодо взаємозв'язку спортивного 
результату бігунів на 400 та 800 метрів з показниками дихальної системи в 
науковій літературі відсутні, що стало передумовою наших досліджень. 

Завдання. 1. Проаналізувати основні параметри зовнішнього дихання, що 
характеризують функціональний стан дихальної системи кваліфікованих бігунів 
на 400 та 800 метрів. 2. Виявити показники апарату зовнішнього дихання, які 
забезпечують досягнення високого результату в бігу на 400 та 800 метрів. 

Мета дослідження - оцінювати функціональний стан системи зовнішнього 
дихання використовуючи комп'ютерний спірографічний комплекс відкритого 
тип}7 "Спіроком-Standard" (ХАІ, Україна). 

Методика дослідження. Під час спірографічного обстеження виконували 
низку проб, які широко використовуються для оцінювання функціонального 
стану зовнішнього дихання спортсменів [3, 4, 7]. При виконанні проб 
дотримувались основних вимог до спірографічних обстежень [9] та роботи з 
комплексом "Спіроком-Standard". Розрахунок спірографічних показників та 
їхніх нормативних значень (школа норм - Pistelli, Bottai, Viegi, et al.) 
здійснювали за допомогою програмного забезпечення комплексу "Спіроком-
Standard". На основі аналізу літератури [2, 3, 4, 7] для оцінювання 
функціонального стану системи зовнішнього дихання нами були вибрані окремі 
показники, отримані у пробах спокійного та форсованого дихання: дихальний 
об'єм (ДО), частоту дихання (ЧД), хвилинний об'єм дихання (ХОД), життєву 
ємність легень (ЖЄЛ), резервний об'єм вдиху (РОвд.), резервний об'єм вдиху 
(РОвид.), життєвий індекс (ЖІ), форсовану життєву ємність легень (ФЖЄЛ), 
індекс Тіффно (IT), пікову об'ємну швидкість видиху (ГІОШ) та максимальну 
вентиляцію легень (MBJI). Статистичний аналіз отриманих даних проводили з 
використанням стандартних процедур програм Excel 7.0. 

Дослідження проводились на базі кафедри анатомії та фізіології 
Львівського державного університету фізичної культури. У дослідженні взяли 
участь 8 бігунів на 400 м та 8 бігунів 800 м, віком 18-23 p., спортивною 
кваліфікацією І розряд - KMC. 
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Результати дослідження та їх обговорення. Під час дослідження 

показників зовнішнього дихання у стані спокою (табл. 1) встановлено, що 
показник ДО кваліфікованих бігунів на 400 та 800 метрів коливається в межах 
0,81 - 0,85 л і перевищує середні нормативні значення для здорових осіб [9]. За 
даними Т.Б. Зоріної [5], І.Я. Коцана [7], П.О. Радзієвського із співавт. [4] 
величини ДО велосипедистів, бігунів на середні і довгі дистанції, баскетболістів 
та гандболістів коливаються у межах 700-100 мл. Таким чином, для 
кваліфікованих легкоатлетів, які спеціалізуються в бігу на 400 та 800 метрів 
характерне високе значення показника ДО. 

ХОД бігунів обстежуваних груп знаходився у межах 80-90% від 
нормативних значень нетренованих осіб (Pistelli, Bottai, Viegi, et al.). Це свідчить 
про економізацію дихання спортсменів у стані спокою. Подібні зміни виявлені 
також у легкоатлетів-бігунів на середні і довгі дистанції (12,0-14,3 л/хв.) [1, 7] та 
гандболістів (14,6 л/хв.) [3]. Середнє значення ЧД обстежуваних спортсменів у 
стані спокою становило 17,0-17,4 рухів за 1 хвилину (табл. 1), що характерно 
для здорових осіб середнього віку [9]. 

Таблиця 1 
Показники спокійного дихання та функціональної проби "ЖЄЛ 
видиху" кваліфікованих бігунів на 400 м (п=8) та 800 м (п=8) 

Показники Біг на 400 м 
(M±m) 

Біг на 800 м 
(M±m) 

ДО(л) 0,85±0,22 0,81±0,18 
ЧД (рух./хв) 17,4±3,0 17,0±2,1 
ХОД (л/хв) 12,8±2,4 12,5±1,9 
РОвид. (л) 1,5±0,2 1,7±0,1 
РОвд. (л) 3,2±0,6 2,9±0,3 
ЖЄЛ (л) 5,5±0,5 5,4±0,1 

ЖЄЛ (% норма) 95,2±3,3 96,7±1,9 
ЖІ (мл/кг) 78,8±2,2 81,3±2,5 

За результатами наших обстежень, для кваліфікованих бігунів на 400 та 
800 метрів характерні високі значення показника РОвд. (2,9±0,3 та 3,2±0,6 л, 
відповідно) і середні величини РОвид. (1,5±0,2 та 1,7±0,1 л, відповідно) (табл. 
1). Виявлений РОвд. в обстежених спортсменів (2,9-3,2 л) перевищував 
показник гандболістів, волейболістів та легкоатлетів (1,50-1,64 л) [7], а також 
бігунів на середні і довгі дистанції (1,92-2,45 л) [3]. Це підтверджує значні 
резервні можливості апарату зовнішнього дихання у досліджуваних 
легкоатлетів. 

Середнє значення ЖЄЛ обстежуваних спортсменів коливалось в межах 
5,4-5,5 л (табл. 1). Отримані величини ЖЄЛ знаходяться у межах діапазону 
нормативних значень (95-96% норми) для осіб відповідного віку та статі (школа 
норм - Pistelli, Bottai, Viegi, et al.). Отримана величина ЖЄЛ дещо перевищувала 
показники бігунів на середні дистанції (4,95), гандболістів і футболістів (5,08 л) 
за даними Є.І. Євдокімова, Т.Є. Одинця, В.Є. Голеця [3]. За даними А.П. Ісаева 
[6] ЖЄЛ плавців (6,44 л) досягала вищих значень. 

Під час проведення обстеження було виявлено, що в кваліфікованих 
легкоатлетів, які спеціалізуються в бігу на 400 та 800 метрів середнє значення 
ЖІ становило 78,8±2,2 та 81,3±2,5 відповідно (табл. 1). Таким чином, отриманий 

406 



II. НАУКОВИЙ НАПРЯМ 
показник ЖІ на 10-12% перевищує нормативні значення для чоловіків-
спортсменів [1]. 

Для оцінювання стану прохідності дихальних шляхів, сили і витривалості 
дихальних м'язів використовують показники ФЖЄЛ, ІТ, ПОПІ і МВЛ. ФЖЄЛ 
кваліфікованих бігунів на 400 та 800 метрів коливалось в межах 5,0-5,1 л (табл. 
2). Величини ФЖЄЛ обстежених спортсменів фактично знаходяться у межах 
нормативних значень (88-89% від норми). 

ІТ кваліфікованих легкоатлетів, які спеціалізуються в бігу на 400 та 800 
метрів становив 87,0±0,9 та 90,2±3,8 % відповідно, що на 10-15% перевищує 
нормативні значення для здорових осіб [9]. За нашими даними середнє значення 
ПОНІ видиху в обстежених спортсменів становило 10,2±0,6 та 9,7±0,6 л/с 
відповідно, що складало 99-101% від нормативів для здорових осіб (табл. 2). 
Цей показник на 35-50% перевищує значення ПОШ для кваліфікованих 
гандболістів, футболістів та легкоатлетів [3]. 

Таблиця 2 
Показники функціональних проб "ФЖЄЛ видиху" та "Максимальна 

вентиляція легень" квалі< вкованих бігунів на 400 м (п=8) та 800 м (п=8) 
Показники Біг на 400 м 

(M±m) 
Біг на 800 м 

(M±m) 
ІТ (%) 87,0±0,9 90,2±3,8 

ІТ (% норми) 103,0±5,5 110,7±4,6 
ПОШ (л/с) 10,2±0,6 9,7±0,6 

ПОШ (% норми) 101,2±5,8 99,7±7,2 
ФЖЄЛ (л) 5,1±0,4 5,0±0,2 

ФЖЄЛ (% норми) 88,0±ЗД 89,2±4,1 
МВЛ (л/хв) 194,0±12,4 196,7±18,5 

МВЛ (% норми) ! 135,4*5,3 / 141,5Щ2 ) 

На високі функціональні можливості апарату зовнішнього дихання вказує 
показник МВЛ кваліфікованих бігунів на 400 та 800 метрів. Середнє значення 
МВЛ обстежених спортсменів-легкоатлетів коливалось в межах 194-196 л/хв. 
Такі величини МВЛ на 35-40% вищі, ніж у здорових осіб за шкалою Pistelli, 
Bottai, Viegi. Згідно з літературними даними, показник МВЛ плавців досягав 150 
л/хв. [6], ігрових видів спорту - 170 л/хв. [3], баскетболістів, дзюдоїстів та 
каратистів становив 150-200 л/хв. [5]. 

Оцінювання взаємозв'язку спортивного результату кваліфікованих 
легкоатлетів, які спеціалізуються в бігу на 400 та 800 метрів із окремими 
показниками апарату зовнішнього дихання здійснювали за допомогою 
кореляційного аналізу. Отримані результати засвідчують тісний взаємозв'язок 
спортивного результату бііу на 800 метрів із сімома показниками апарату 
зовнішнього дихання, а бігу на 400 м - лише із трьома (табл. 3). 

Результати кореляційного аналізу засвідчують, що для досягнення 
високого спортивного результату в бігу на 400 метрів відіграє важливе значення 
показник ФЖЄЛ (г = - 0,621), ЖЄЛ (г = - 0,606) та РОвд. (г - - 0,597). 

Про тісний взаємозв'язок показників дихальної системи із спортивним 
результатом кваліфікованих бігунів на 800 метрів свідчать значення 
коефіцієнтів кореляції для показників МВЛ (г - - 0,963), ПОШ ( г - - 0,916 ) та 
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ФЖЄЛ (г = - 0,747 ). Меншою мірою на спортивний результат впливають ЖІ (г 
= - 0,619), ІТ (г = - 0,594), РОвд. (г = - 0,527) та ЖЄЛ (г = - 0,516). 

Таблиця З 
Взаємозв'язок спортивного результату бігунів 

Показники Результат в бігу Результат в бігу 
на 400 м на 800 м 

РОвд. (л) -0,597 -0,527 
ЖЄЛ (л) -0,606 -0,516 

ЖІ (мл/кг) -0,303 -0,619 
ІТ (%) 0,088 -0,594 

ПОШ (л/с) -0,224 -0,916 
ФЖЄЛ (л) -0,621 -0,747 

МВЛ (л/хв) -0,351 -0,963 

Виявлені параметри апарату зовнішнього дихання, які забезпечують 
досягнення високих спортивних результатів в бігу на 400 та 800 метрів 
характеризують прохідність дихальних шляхів, силу і витривалість дихальних 
м'язів та максимальні можливості апарату зовнішнього дихання. Характер 
зв'язків вказує на те, що спортсмени із вищими показниками дихальної системи 
покажуть кращий результат в бігу на 400 та 800 метрів. 

Висновки. Оцінювання основних показників дихальної системи свідчить 
про економізацію функціонування апарату зовнішнього дихання кваліфікованих 
легкоатлетів, які спеціалізуються в бігу на 400 та 800 метрів. Високі значення 
ДО, ХОД, ЖЄЛ, ІТ, ПОПІ та МВЛ, вказують на оптимальне пристосування 
системи зовнішнього дихання до м'язової роботи циклічного характеру та на 
формування високих резервів цієї системи. Виявлені показники апарату 
зовнішньою д т ш (ІТ, ПОШ. ЖЄЛ, ФЖЄЛ, МВЛ), що забезпечують 
досягнення високого спортивного результату в бігу на 400 та 800 метрів. 

Перспективи подальших досліджень. Для більш детального аналізу 
функціональних можливостей дихальної системи та адаптивних змін у 
кваліфікованих бігунів на 400 та 800 метрів плануємо здійснити оцінку стану 
ДрОВІДНОСТІ різних відділів дихальних шляхів. 
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АНОТАЦІЇ 

ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
КВАЛІФІКОВАНИХ БІГУНІВ НА 400 ТА 800 МЕТРІВ 

Любомир Вовканич, Володимир Конестяпін, Антоніна Дунець-Лесько, Ярослав Свищ 
Львівський державний університет фізичної культури 

Досліджено функціональний стан дихальної системи кваліфікованих бігунів на 400 та 
800 метрів. Встановлено взаємозв'язки між спортивним результатом в бігу на 400 та 800 метрів 
із окремими показниками зовнішнього дихання (IT, ПОШ, ЖСЛ, ФЖЄЛ, МВЛ). Отримані 
показники вказують на достатньо високий рівень функціональної підготовленості дихальної 
системи кваліфікованих бігунів. 

Ключові слова: зовнішнє дихання, функціональний стан, адаптація, біг. 

ОЦЕНИВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ КВАЛИФФИЦИРОВАНЫХ 

БЕГУНОВ НА 400 И 800 МЕТРОВ 
Любомир Вовканыч, Володимир Конестяпин, Антонина Дунец-Лесько, Ярослав Свыщ 

Львовский государственный университет физической культуры 
Исследовано функциональное состояние дыхательной системы квалифицированных 

бегунов на 400 та 800 метров. Установлена взаимосвязь между спортивным результатом в беге 
на 400 и 800 метров с отдельными показателями внешнего дыхания (ИТ, ПОС, ЖЕЛ, ФЖЕЛ, 
МВЛ). Полученные показатели указывают на достаточно высокий уровень функциональной 
подготовленности дыхательной системы квалифицированных бегунов. 

Ключевые слова: внешнее дыхание, функциональное состояние, адаптация, бег. 

EVALUATION OF THE FUNCTIONAL CAPACITY OF RESPIRATORY SYSTEM 
OF SKILLED RUNNERS ON 400 AND 800 METERS 

Lubomir Vovkanych, Volodymyr Konestyapin, Antonina Dunets-Lesko, Jaroslav Svysch 
• L 'viv State University of Physical Culture 

The functional state of the respiratory system of skilled athletes (400 and 800 m run) was 
investigated. Correlation between the 400 and 800 meters run results with the some parameters of the 
respiration (FEV1 %, PEF, VC, FVC, M W ) has been found. The obtained results proved the high 
level of functional capacity of the respiratory system of skilled runners. 

Key words: external respiration, functional capacity, adaptation, running. 
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