УДК 796.03+615.8
ISSN 2664-2069 (Online) | Sportivna nauka ta zdorov’â lûdini
DOI: 10.28925/2664-2069.2022.1
Спортивна наука та здоров'я людини:
наукове електронне періодичне видання. – К., 2022. – № 1(7). – 152 с.
В науковому електронному періодичному виданні «Спортивна наука та здоров'я
людини» публікуються результати наукових досліджень актуальних напрямків спорту,
фізичного виховання, фізичної культури, спортивної медицини, фізичної терапії, ерготерапії,
сучасних рекреаційно-оздоровчих технологій, а також досліджень, що стосуються здоров'я
людини та є важливими для забезпечення інноваційного розвитку України.
Наукове видання призначено для науковців, тренерів, спортсменів, науковопедагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти галузі
фізичного виховання та спорту, а також фахівців з охорони здоров’я, фізичної терапії,
ерготерапії.
Головний редактор:
Сушко Р.О., д.фіз.вих., доцент (Україна).
Випускові редактори:
Латишев М.В., к.фіз.вих., доцент (Україна);
Ярмолюк О.В., к.фіз.вих., доцент (Україна).
Члени редакційної колегії:
Антала Б., професор (Словацька республіка);
Баришок Т.В., к.фіз.вих., доцент (Україна);
Білецька В.В., к.фіз.вих., доцент (Україна);
Виноградов В.Є., д.фіз.вих., професор (Україна);
Височіна Н.Л., д.фіз.вих., ст.досл. (Україна);
Воробйова А.В., к.фіз.вих., доцент (Україна);
Девесіглу С., професор (Туреччина);
Іващенко С.М., д.мед.н., професор (Україна);
Коваленко С.О., д.б.н., професор (Україна);
Кормільцев В.В., к.фіз.вих., доцент (Україна);
Лаца З., професор (Угорщина);
Лисенко О.М., д.б.н., професор (Україна);
Лопатенко Г.О., к.фіз.вих., доцент (Україна);

Навратіл Л., д.мед.н., професор (Чеська Республіка);
Нестерчук Н.Є., д.фіз.вих., професор (Україна);
Одинець Т.Є., д.фіз.вих., доцент (Україна);
Пітин М.П., д.фіз.вих, професор (Україна);
Полева-Секеряну А.Г., к.пед.н., доцент (Молдова);
Приходько В.В., д.пед.н., професор (Україна);
Савченко В.М., д.мед.н., професор (Україна);
Талагір Л.-Г., професор (Румунія);
Тимрук-Скоропад К.А., к.фіз.вих., доцент (Україна);
Хорошуха М.Ф., д.пед.н., доцент (Україна);
Чинґієне В., професор (Литовська Республіка);
Шинкарук О.А., д.фіз.вих., професор (Україна);
Ясько Л.В., к.фіз.вих., доцент (Україна).

Наказом МОН України № 886 від 02.07.2020 р. видання додано до Переліку наукових
фахових видань України категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності
017 – фізичне виховання та спорт.
Наукове електронне періодичне видання «Спортивна наука та здоров'я людини / Sport
Science and Human Health» включено до наукометричних баз даних і бібліотек:
IndexCopernicus, CrossRef, BASE, Google Scholar, WorldCat – OCLC, ResearchBib,
ResearchGate, Бібліометрика української науки, Наукова періодика України.
Видання відкрито для вільного доступу на умовах ліцензії Attribution-NonCommercialNoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), котра дозволяє іншим особам вільно
розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на автор(ів) оригінальної
роботи та публікацію роботи в цьому виданні.
За точність викладених фактів та коректність цитування відповідальність несе автор.
Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка
(протокол № 2 від 4 квітня 2022 року).
Адреса редакції: вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, м. Київ, 04212, Україна.
Телефон: +38 (063) 289-9-289, E-mail: journal.sshh@gmail.com.
Електронна версія видання розміщена на сайті: http://sporthealth.kubg.edu.ua/
© Київський Університет імені Бориса Грінченка, 2022

ЗМІСТ
1. Erkan Mert, Türkmen Ecem, Kesen Tolga Berkay, Munusturlar Süleyman.
Examining the impacts of recreational participation in terms of healthy life
perception and different variables ….………………….……………………….. 4
2. Вихляєв Юрій. Багатофакторні компоненти інтересів особистості як
психофізіологічна складова фітнесу і рекреації ………………………….
18
3. Го Пенчен, Кун Сянлінь, Довгодько Наталія, Дяченко Андрій, Го Женхао.
Системний підхід до організації функціональної підготовки спортсменів
високого класу ………………………………………………………………… 28
4. Коханська Софія, Лопатенко Георгій. Вплив компонентів оцінки на
загальний результат спортсменів на всесвітніх змаганнях серед вікових
груп зі стрибків на батуті …………………………………………………...… 46
5. Латишев Микола, Бойченко Наталя, Шандригось Віктор, Тропін Юрій,
Старіков Володимир, Григорович Олександр. Вплив міграції на
досягнення борців ……………………………………………………………. 57
6. Наконечний Роман, Хіменес Христина, Котов Сергій. Сучасні уявлення
щодо тактичної підготовленості юних футболістів ………………………… 66
7. Савченко Валентин, Харченко Галина, Буряк Ольга, Омері Ірина,
Неведомська Євгенія, Тимчик Олеся, Яценко Світлана, Погребняк Юлія.
Особистісна зрілість людини та її зв’язок з інтегральними висновками про
функціональний стан кардіо-респіраторної системи ………………………. 80
8. Соронович Ігор, Ді Хуанг, Хом'яченко Олеся, Дяченко Андрій. Специфічні
характеристики стійкості функціонального забезпечення спеціальної
працездатності спортсменів-танцівників ……………………………………. 98
9. Хорошуха Михайло. Визначення фізичної працездатності в спорті: метод
power-ергометрії (із багаторічного досвіду автора) ……………………….. 110
10. Ю Лювей, Пітин Мар’ян, Каратник Іван. Порівняння ЧСС українських та
китайських бадмінтоністів віком 10−12 років у межах змагальної
діяльності ……………………………………………………………………... 128
11. Ясько Лілія, Сова Володимир. Становлення та розвиток тхеквондо в
Україні ……………………………………………………………………..….. 140

https://doi.org/10.28925/2664-2069.2022.18

УДК: 796.012.3

СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТІЙКОСТІ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СПОРТСМЕНІВ-ТАНЦІВНИКІВ
Соронович Ігор (ABCD), Ді Хуанг (BCD),
Хом´яченко Олеся (BCD), Дяченко Андрій (ЕF)
Національний університет фізичного виховання і спорту України,
м. Київ, Україна
Внесок автора:
A — концепція та дизайн дослідження; B — збір даних;
C — аналіз та інтерпретація даних; D — написання статті;
E — редагування статті; F — остаточне затвердження статті

Анотація
Актуальність. Актуальність досліджень обумовлена пошуком нових
можливостей вдосконалення функціональних можливостей спортсменівтанцюристів
на
основі
вивчення
специфічних
характеристик
кардіореспіраторної системи та енергозабезпечення роботи. Одним із шляхів
вирішення проблеми є вдосконалення стійкості функціонального забезпечення
спеціальної працездатності як провідного фактора демонстрації майстерності
спортсменів-танцюристів у стандартній програмі. В основі реалізації
зазначеного напряму досліджень лежить формування нормативної бази
стійкості, її кількісні та якісні характеристики, що формують спеціалізовану
спрямованість спеціальної фізичної підготовки.
Мета – виявити специфічні характеристики стійкості функціонального
забезпечення спеціальної працездатності кваліфікованих спортсменів у
спортивних танцях.
Матеріал і методи дослідження: газоаналіз, біохімічні методи
дослідження, моніторинг змагальної діяльності.
Результати. Характеристики стійкості функціонального забезпечення
спеціальної працездатності спортсменів-танцюристів: у партнерів VO2 max, VE,
La в півфіналі і фіналі стандартної програми відповідно: 53,2±0,5 мл·хв-1·кг-1 і
54,0±0,4 мл·хв-1·кг-1; 116,3±1,6 л·хв-1 і 123,5±1,5 л·хв-1; 8,0±0,4 ммоль·л-1 і
13,0±0,3 ммоль·л-1. Відмінності питомих показників EqO2 процесі виконання
квікстепу і віденського вальсу склали відповідно 3,0% в півфіналі і 4,2% в фіналі;
EqCO2 – 4,4% в півфіналі і 5.2% в фіналі; VO2 квікстеп /VO2 в/вальс – 0,3% і 0,2%. У
партнерок VO2 max, VE, La в півфіналі і фіналі стандартної програми відповідно:
48,8±0,4 мл·хв-1·кг-1 і 49,1±0,4 мл·хв-1·кг-1; 88,7±1,6 л·хв-1 і 111,0±1,6 л·хв-1;
6,7±0,3 ммоль·л-1 і 9,7±0,4 ммоль·л-1. Відмінності питомих показників EqO2
процесі виконання квікстепу і віденського вальсу склали відповідно 1,8% в
півфіналі і 3,3% в фіналі; EqCO2 – 3,1% в півфіналі і 4,0% в фіналі; VO2 квікстеп/VO2
в/вальс – 0,7% і 0,7%.
© Саранович Ігор, Ді Хуанг,
Хом'яченко Олеся, Дяченко Андрій, 2022
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Висновки. Високий рівень потужності і стійкості аеробного і ємності
анаеробного енергозабезпечення, виразність реакції дихальної компенсації
метаболічного ацидозу формують умови реалізації стійкості функціонального
забезпечення спеціальної працездатності, які пред'являються для спортсменівтанцюристів в середні і в заключній частині змагальної діяльності.
Ключові слова: спортивні танці, сталий стан
функціональна підготовка, функціональна підготовленість.

працездатності,

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF STABILITY OF FUNCTIONAL
PROVISION OF SPECIAL WORKING CAPACITY OF DANCE ATHLETES
Soronovych Igor, Di Huang, Khomiachenko Olesia, Diachenko Andrii
National University of Physical Education and Sports of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Abstract
Introduction. The relevance of research is due to the search for new opportunities
to improve the functionality of dancers based on the study of specific characteristics of
the cardiorespiratory system and energy supply. One of the ways to solve the problem
is to improve the stability of the functional provision of special ability to work as a
leading factor in demonstrating the skills of dancers in the standard program. The basis
for the implementation of this area of research is the formation of the regulatory
framework of stability, its quantitative and qualitative characteristics that form a
specialized direction of special physical training.
The aim of the study is to identify specific characteristics of the stability of the
functional support of the special ability of qualified athletes in sport dances.
Material and methods: gas analysis, biochemical research methods, monitoring
of competitive activity.
Results. Characteristics of stability of functional support of special working
capacity of dancers: at male partners VO2 max, VE, La in semifinals and finals of the
standard program accordingly: 53.2 ± 0.5 ml · min-1 · kg-1 and 54.0 ± 0.4 ml · min-1
· kg-1; 116.3 ± 1.6 l · min-1 and 123.5 ± 1.5 l · min-1; 8.0 ± 0.4 mmol · l-1 and 13.0 ±
0.3 mmol · l-1. Differences in the specific performance of EqO2 during the quickstep
and Viennese waltz were 3.0% in the semifinals and 4.2% in the final, respectively;
EqCO2 - 4.4% in the semifinals and 5.2% in the finals; VO2 quickstep / VO2 in / waltz
- 0.3% and 0.2%. The female partners VO2 max, VE, La in the semifinals and finals of
the standard program, respectively: 48.8 ± 0.4 ml · min-1 · kg-1 and 49.1 ± 0.4 ml ·
min-1 · kg-1; 88.7 ± 1.6 l · min-1 and 111.0 ± 1.6 l · min-1; 6.7 ± 0.3 mmol · l-1 and
9.7 ± 0.4 mmol · l-1. Differences in the specific performance of EqO2 during the
quickstep and Viennese waltz were 1.8% in the semifinals and 3.3% in the finals,
respectively; EqCO2 - 3.1% in the semifinals and 4.0% in the finals; VO 2 quickstep /
VO2 in / waltz - 0.7% and 0.7%.
Conclusions. The high level of power and stability of aerobic and anaerobic
energy supply, the severity of the reaction of respiratory compensation of metabolic
acidosis form the conditions for the implementation of the stability of functional
support of special performance, which are presented to dancers in the middle and final
part of competitive activities.
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Key words: sports dances, steady state of working capacity, functional training,
functional fitness.
Йдеться
про
підтримку
специфічних
проявів
стійкості
реакції за умов вираженої повторної і
змінної
рухової
діяльності,
притаманної спортивним танцям.
Важливу роль відіграє оцінка
відмінностей
сталого
стану
кардіореспіраторної
системи,
аеробного
та
анаеробного
енергозабезпечення у півфіналі та
фіналі програми змагання [7, 14].
Вирішення цієї проблеми дає
підстави
для
вдосконалення
моделювання
підготовки
і
підготовленості в якості системного
компонента
управління
тренувальними
і
змагальними
навантаженнями
спортсменівтанцюристів [9].
Дані, наведені в спеціальній
літературі, свідчать що рівень і
тривалість
стійкого
стану
функціонального
забезпечення
спеціальної працездатності, а саме
збільшення чи зменшення напруги
навантаження, є вагомою складовою
демонстрації
спеціальної
і
артистичної
майстерності
спортсменів-танцюристів [12].

Вступ
Зростання
конкуренції
на
міжнародній спортивній
арені,
популяризація та професіоналізація
спорту
сприяли
формуванню
високоефективної
системи
підготовки
спортсменівтанцюристів [6, 13].
Практика
сучасного спорту,
численні
наукові
дослідження
свідчать про те, що ефективність
змагальної
діяльності
можлива
лише
за
умови
врахування
специфічних
особливостей
спеціальної фізичної підготовленості
спортсменів, в тому числі які
спеціалізуються в спортивних танцях
[1, 9].
Як відомо, високий рівень
спеціальної
фізичної
підготовленості,
а
саме
функціональне
забезпечення
спеціальної
працездатності
спортсменів-танцюристів є одним із
ведучих
факторів
успішної
змагальної діяльності у спортивних
танцях [2, 15].
В якості основних критеріїв
функціонального
забезпечення
розглянуті кількісні та якісні
характеристики
реакції
кардіореспіраторної системи та
енергозабезпечення спортсменів в
процесі
напружених
фізичних
навантажень [3, 8, 11].
Ці реакції є змістовною основою
спеціального аналізу, спрямованого
на оцінку стійкості функціонального
забезпечення
спеціальної
працездатності
спортсменівтанцюристів у процесі виконання
реалізації
цілісної
структури
змагальної діяльності [5, 10].

Мета дослідження
Мета – виявити специфічні
характеристики
стійкості
функціонального
забезпечення
спеціальної
працездатності
кваліфікованих
спортсменів
у
спортивних танцях.
Матеріал і методи дослідження
Контингент. В експерименті
взяли
участь
42
(21
пара)
кваліфікованих
спортсменівтанцюристів, які спеціалізуються в
стандартній (європейській) програмі,
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переможці та призери національних і
міжнародних змагань, вік - 24,2±2,5
років.
Всі
учасники
були
проінформовані про вимоги до
початку дослідження, а тренери дали
письмову згоду на участь. Місцевий
комітет з етики досліджень в дусі
Гельсінської декларації схвалив всі
процедури.
Контроль
функціональних
можливостей
спортсменівтанцюристів
здійснено
в
танцювальному залі в процесі
симулювання півфіналу та фіналу
змагальної діяльності (5 танців по 1,5
хвилин); відпочинок між турами
склав 20 хвилин.
Показники
кардіо
респіраторної
системи
і
енергозабезпечення реєструвались
впродовж всієї роботи. Споживання
кисню (VO2), рівень викиду CO2
(VCO2), хвилинна вентиляція (VE)
визначалися для кожного циклу
дихання
за
допомогою
газоаналізатор Oxycon (Jaeger).
Концентрацію лактату в крові
визначали
на
автоматичному
біохімічному аналізаторі – фотометрі
LP 420 («Dr Lange», Німеччина) з
використанням стандартного набору
реактивів. Забір крові здійснювали 4
рази, на третій і п’ятій хвилинах
після п’ятого танцю півфіналу і
п’ятого танцю фіналу. Реєструвався
найбільший
показник.
Рівень
концентрації лактату крові визначали
спеціалісти НДІ НУФВСУ.
Показники
потужності
аеробного енергозабезпечення (VO2
max/kg),
ємності
анаеробного
енергозабезпечення (La), виділення
CO2, (VCO2) реєструвалися на
підставі аналізу п’яти танців
півфіналу і п’яти танців фіналу.
Показники: EqCO2 півфіналу /

VCO2 фіналу, EqO2 півфіналу / VO2
фіналу, VO2 «плато» півфіналу / VO2
«плато» фіналу реєстрували в
процесі моделювання квікстепу і
віденського вальсу.
Спеціальну
працездатність
оцінювали
за
показниками
ефективності змагальної діяльності в
процесі виконання п'яти танців.
Критерії ефективності відповідали
правилам
змагань.
Оцінювання
проведено за принципом від нуля до
десяти.
Роботу оцінювали 30 експертів,
по 6 експертів на кожен компонент
танцю. Експертами були судді
національної (4) і міжнародної (11)
категорій зі спортивних танців,
п'ятнадцять
спортсменів–
танцюристів майстрів міжнародного
класу.
Оцінювали: «музикальність» –
оцінювання
музикальності
виконання в межах кожного такту
(темп і основний ритм) - основний
критерій; правильні елегантні лінії
пари, що відповідають характеру
стилізованого конкурсного танцю
(лінії корпусу); «динаміка» – злите
виконання
фігур,
рух,
що
відповідають
характеру
виконуваного
танцю
(рух
танцювальної
пари);
ритмічна
інтерпретація
(чітка
виразність
усередині такту, емоційна виразність
– артистичність); «техніка» – точне
виконання фігур (робота стопи,
ступінь повороту).
Результати дослідження та
їх обговорення
У процесі аналізу враховували
феномен, у якому роль стійкості
зростає у процесі збільшення
напруги навантаження. Цей процес
супроводжується
збільшенням
потужності
кардіореспіраторної
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системи
та
енергозабезпечення
роботи.
У цей період, за умови високої
стійкості функцій, більш ефективно
використовується ємність аеробного
і
анаеробного
гліколітичного
енергозабезпечення, на механізми
працездатності активно впливають
механізми компенсації втоми.
Є підстави вважати, що у
сукупності зазначені компоненти
функціональних можливостей є
факторами функціональної стійкості,
як наслідок, факторами ефективності
функціонального
забезпечення
спеціальної
працездатності
спортсменів-танцюристів.
Відповідно
наведеним
факторам
визначили
групи
кількісних і якісних характеристик,
які впливають на рівень спеціальної
працездатності
спортсменівтанцюристів.

До першої групи відносять
показники
функціонального
потенціалу
спортсменівтанцюристів:
максимального
споживання
кисню,
легеневої
вентиляції, концентрації лактату
крові, зареєстровані в усіх танцях
змагальної програми.
До другої групи відносять
показники стійкості реакції, які
визначені
шляхом
оцінки
співвідношення
питомих
характеристик
реакції
дихання,
вживання кисню, виділення СО2 в
процесі моделювання квікстепу і
віденського вальсу.
У таблиці 1 представлені
кількісні і якісні характеристики
потужності і ємності спортсменівтанцюристів, в процесі моделювання
півфіналу і фіналу змагальної
діяльності в стандартній програмі.

Таблиця 1
Характеристики потужності і ємності спортсменів-танцюристів,
в процесі моделювання півфіналу і фіналу змагальної діяльності
в стандартній програмі
Статистика
Показники

Партнери

Партнерші

х̅± S

х̅ ± S

полуфінал
фінал
полуфінал
фінал
Загальна група спортсменів-танцюристів, (n=42, 21 пара)
VO2, мл·хв-1·кг-1
51,8±1,6
52,0±1,8
46,0±1,6
47,0±1,9
-1
VE, л·хв
111,2±2,6*
118,1±2,4
81,1±2,6*
88,1±2,6
-1
12,0±1,7
6,3±1,5
8,1±1,3
La, ммоль·л
8,3±1,4*
Група спортсменів-танцюристів міжнародної кваліфікації, (n=20, 10 пар)
VO2, мл·хв-1·кг-1
53,2±0,5
54,0±0,4
48,8±0,4
49,1±0,4
-1
VE, л·хв
116,3±1,6*
123,5±1,5
88,7±1,6*
111,0±1,6
-1
13,0±0,3
6,7±0,3*
9,7±0,4
La, ммоль·л
8,0±0,4
Примітка. *–відмінності півфіналу і фіналу достовірні при р<0,05

З таблиці видно, що середні
показники
функціональних
можливостей
відповідали
узагальненим
моделям

підготовленості представленим в
спеціальній
літературі.
Окремі
спортсмени – танцюристи мали
високі (унікальні) показники реакції
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енергозабезпечення, які відповідали
індивідуальним
моделям
функціональної підготовленості.
Мова йде про характеристики
потужності аеробного і ємності
анаеробного
енергозабезпечення,
зареєстровані в процесі симулювання
полуфіналу і фіналу стандартної
програми змагань [10].
Але водночас звертають на
себе увагу суттєві індивідуальні
відмінності показників узагальненої
групи. Це передбачає проведення
спеціального аналізу типологічних
особливостей прояву майстерності у
відповідності
до
рівня
функціональної готовності пари
спортсменів-танцюристів.
Для
визначення
впливу
функціональної підготовленості на
рівень демонстрації спеціальної
майстерності
спортсменівтанцюристів
окреслили групу
спортсменів, які мали високі оцінки
якості виконання програми півфіналу
і фіналу. Група включала 10 пар. Всі
спортсмени високий міжнародний
рівень кваліфікації.
Треба
визначити,
що
спортсмени цієї групи так само мали
високі бали в результаті виконання
квікстепу і віденського вальсу,
останніх номерів програми.
Згідно
з
результатами
оцінювання
майстерності
танцювання
середні
показники
виконання програми і елементів
програми були на високому рівні і
достовірно не відрізнялись.
Діапазон оцінок пари склад від 8
до 10, в тому числі загальна оцінка
полуфіналу – 9,3±0,7; фіналу – 9,0±0,7;
оцінку квікстепу, відповідно фінал і
полуфінал – 9,3±0,5 / 9,0±0,5;
віденського вальсу – 9,2±0,4 / 9,0 ± 0,5.
В процесі аналізу елітної групи

спортсменів-танцюристів виявлено
виразну тенденцію до збільшення
середніх
показників
реакції
вживання
кисню,
легеневої
вентиляції,
рівня
концентрації
лактату крові.
Водночас
зареєстровано
значно
зменшений
рівень
відмінностей показників. Це вказує
на загальну для групи тенденцію до
стійкості
функціонального
забезпечення
спеціальної
працездатності, збереження пікового
рівня реакцій впродовж виконання
полуфіналу і фіналу змагальної
діяльності
в
стандартній
європейській програмі.
Це
припущення
було
підтверджено результатами аналізу
питомих
характеристик
реакції
кардіореспіраторної
системи
і
енергозабезпечення
роботи
спортсменів-танцюристів,
які
визначають рівень стійкого стану і
компенсації втоми, власне тих
функціональних властивостей, які
визначають
загальну
стійкість
функціонального
забезпечення
спеціальної працездатності продовж
змагальної діяльності.
У таблиці 2 представлені
кількісні і якісні характеристики
стійкості
функціонального
забезпечення
працездатності
спортсменів-танцюристів, в процесі
моделювання танців квікстепу і
віденського вальсу.
При визначені показників
враховували, що характеристики
сталого
стану
працездатності
залежать
від
стійкого
стану
функціональних
реакцій
і
компенсації втоми, яка розвивається
в кінці півфіналу, впливає на
ефективність виконання фінальних
танців програми змагань.
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Таблиця 2
Характеристики стійкості реакції спортсменів-танцюристів при виконанні
квікстепу і віденського вальсу в півфіналі (п/ф) і фіналі

Віденський
вальс

Квікстеп

Віденський
вальс

Квікстеп

Віденський
вальс

х̅± S
Партнерки

Квікстеп

Віденський
вальс

х̅± S
Партнери

Квікстеп

Показники

Статистика

EqО2, у. о.

Загальна група спортсменів-танцюристів, (n=42, 21 пара)
п/ф
фінал
п/ф
фінал
п/ф
фінал
п/ф
фінал
33,4±1,5 33,6±1,9 34,6±1,5 35,5±1,9 29,4±1,5 29,0±1,7 30,2±1,5 30,5±1,8

EqСО2, у. о.

37,2±1,6 38,7±1,9 39,7±1,6 40,7±1,9 31,0±1,6 31,7±1,7 31,9±1,6 33,0±1,8
п/ф

Фінал

п/ф

фінал

VO2 квікстеп
0,4
2,1
1,5
2,2
/VO2в/вальс, %
Група спортсменів-танцюристів міжнародної кваліфікації, (n=20, 10 пар)
п/ф
фінал
п/ф
фінал
п/ф
фінал
п/ф
фінал
EqО2, у. о.
33,5±0,4 34,6±0,3 34,9±0,3 36,2±0,4 29,2±0,4 29,9±0,3 31,6±0,3 32,7±0,4
EqСО2, у. о. 36,8±0,4 38,3±0,3 40,5±0,3 40,9±0,4 31,0±0,4 31,7±0,4 32,0±0,5 33,6±0,5
п/ф
Фінал
п/ф
фінал
VO2 квікстеп
0,3
0,2
0,7
0,7
/VO2в/вальс, %

*– відмінності партнерів і партнерш достовірні (р<0,05)
У таблиці чітко проглядається
тенденція, коли у спортсменівтанцюристів елітної групи рівень
стійкості
реакцій
підвищується
протягом усього періоду виконання
програми змагань.
Про це свідчить стабільний
рівень споживання кисню (VO2
квікстеп / VO2 в/вальс), а також
виражене
посилення
реакції

кардіореспіраторної системи та
аеробного енергозабезпечення в
умовах розвитку втоми у процесі
виконання квікстепу та віденського
вальсу.
При цьому посилення реакції
легеневої
вентиляції
супроводжується
пропорційним
збільшенням EqО2 і EqСО2. Це чітко
видно на рисунках 1 і 2.
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Рисунок 1. Відмінності реакції кардіореспіраторної системи спортсменівтанцюристів партнерів при виконанні півфіналу і фіналу стандартної
програми:
– EqO2;
– EqCO2
5

Проценти, %

4
3
2
1
0

Фізіологічні характеристики
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Рисунок 2. Відмінності реакції кардіореспіраторної системи спортсменівтанцюристів партнерок при виконанні півфіналу і фіналу стандартної
програми:
– EqO2;
– EqCO2
Збільшення чи збереження
частки економічного аеробного
енергозабезпечення у загальному
енергобалансі роботи одна із значних
чинників підтримки стійкого стану
функцій, як наслідок стійкості
працездатності у процесі виконання
півфіналу і фіналу стандартної
(європейської) програми змагань.
Наведені
дані
також
опосередковано
свідчать
про

раціональне
використання
анаеробного гліколітичного резерву
енергозабезпечення роботи.
Йдеться про реалізацію ємності
анаеробного
механізму
енергозабезпечення, а також про
високий
рівень
компенсації
наростаючих ацидемічних зрушень,
у тому числі відсутність негативного
впливу лактат-ацидозу на розвиток
реакції кардіореспіраторної системи
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та аеробного енергозабезпечення.
Враховуючи високий рівень
реакції анаеробного гліколітичного
енергозабезпечення елітної групи
спортсменів, ця функція є важливим
фактором підтримання стійкого
стану спортсменів,
компенсації
стомлення, що наростає.
Отже, можна констатувати, що
стійкість працездатності у процесі
змагальної діяльності залежить від
стійкості його функціонального
забезпечення.
Високий
рівень
стійкості
функціонального
забезпечення
вражає
спортсменів-танцюристів
високого класу.
Рівень
стійкості
функціонального
забезпечення
спеціальної працездатності залежить
від високого рівня потужності
аеробного та ємності анаеробного
енергозабезпечення, від збереження
характеристик
реакції
у
завершальній фазі півфіналу та
фіналу стандартної програми.
Вирішальним
фактором
є
посилення
реакції
кардіореспіраторної
системи,
підвищення її напруги у процесі
виконання двох останніх танців
програми
змагання.
Посилення
реакції дихання, споживання кисню
та виділення СО2 відображає
можливості
компенсації
метаболічного ацидозу.
Наведені
дані
формують
сталий
рівень
спеціальної
працездатності, який є одним із
вагомих
чинників
демонстрації
майстерності
спортсменівтанцюристів в стандартній програмі
змагань, особливо коли мова йде про
інтегральний рівень підготовленості
пари.

Висновки
Результати
вимірювання
реакції кардіореспіраторної системи і
енергозабезпечення,
оцінки
та
інтерпретації показників контролю у
відповідності з програмою змагань та
інтегральною підготовленістю пари
дозволили виділити закономірності,
які вказують на нові можливості
моделювання стійкого станув якості
інструменту
підвищення
ефективності
спеціальної
функціональної
підготовки
спортсменів-танцюристів,
які
спеціалізуються
у
стандартній
програмі.
Відмінності
показників
потужності аеробного і ємності
анаеробного
енергозабезпечення,
стійкого стану і компенсації втоми у
спортсменів
–
танцюристів
(партнерів і партнерок) загальної і
елітної групи становлять відповідно
4,5-5,6 % і 0,008%-0,009% (VO2);
2,3%-3,2% і 1,4%-1,8% (VE), 14,6%23,2% і 2,3%-4,1% (La); 4,5%-5,0% і
0,9-1,0 (EqO2); 0,01%-1,2% і 5,0-6,0%
(EqO2).
Якісні
і
кількісні
характеристики
стійкості
функціонального
забезпечення
спеціальної
працездатності
спортсменів-танцюристів,
які
в
сукупності формують структуру
функціонального
забезпечення
спеціальної працездатності, мають
наступні кількісні характеристики.
У партнерів VO2 max, VE, La в
півфіналі і фіналі стандартної
програми відповідно: 53,2±0,5 мл·хв1
·кг-1 і 54,0±0,4 мл·хв-1·кг-1; 116,3±1,6
л·хв-1 і 123,5±1,5 л·хв-1; 8,0±0,4
ммоль·л-1 і 13,0±0,3 ммоль·л-1.
Відмінності
питомих
показників VE / VO2 (EqO2) процесі
виконання квікстепу і віденського
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вальсу склали відповідно 3,0% в
півфіналі і 4,2% в фіналі; VE / VСO
(EqCO2)2 – 4,4% в півфіналі і 5.2% в
фіналі; VO2 квікстеп / VO2 в/вальс – 0,3% і
0,2%.
У партнерок VO2 max, VE, La в
півфіналі і фіналі стандартної
програми відповідно: 48,8±0,4 мл·хв1
·кг-1 і 49,1±0,4 мл·хв-1·кг-1; 88,7±1,6
л·хв-1 і 111,0±1,6 л·хв-1; 6,7±0,3
ммоль·л-1 і 9,7±0,4 ммоль·л-1.
Відмінності
питомих
показників VE / VO2 (EqO2) процесі
виконання квікстепу і віденського
вальсу склали відповідно 1,8% в

півфіналі і 3,3% в фіналі; VE / VСO
(EqCO2)2 – 3,1% в півфіналі і 4,0% в
фіналі; VO2 квікстеп / VO2 в/вальс – 0,7% і
0,7%.
Високий рівень потужності і
стійкості аеробного і ємності
анаеробного
енергозабезпечення,
виразність
реакції
дихальної
компенсації метаболічного ацидозу
формують умови реалізації стійкості
функціонального
забезпечення
спеціальної працездатності,
які
пред'являються для спортсменівтанцюристів в середні і в заключній
частині змагальної діяльності.
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