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У статті наведені результати експериментальних досліджень, що мали на меті визначення взаємозв’язку між 

вегетативним статусом, вестибулярною стійкістю та результативністю спортсменів-фехтувальників високої 

кваліфікації. Для визначення вихідного вегетативного статусу спортсменів розраховувався вегетативний індекс 

Кердо за показниками частоти серцевих скорочень та артеріального тиску. При визначенні вестибулярної стійкості 

фехтувальників відповідного вегетативного статусу здійснювався замір фізіологічних характеристик до і після 

вестибулярних подразнень за методом різнонаправлених лінійних прискорень. Дослідження виявили неоднорідність 

досліджуваної групи спортсменів за вегетативним статусом. У результаті аналізу вестибулярних реакцій виявлено, 

що найгіршу вестибулярну стійкість показали спортсмени парасимпатотоніки, а найгірші результати змагальної 

діяльності показують спортсмени симпатотоніки. 
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Постановка проблеми. Останнім часом 

зростає запит на наукові дослідження щодо 

вестибулярного відбору та стійкості вестибуляр-

ної функції у спортсменів. Особливо це важливо 

для єдиноборців - фехтувальників, боксерів, 

батутистів, та інших спортсменів, які відрізня-

ються порівняно високою опорною симетрією. 

Зокрема, вестибулярний аналізатор фехтуваль-

ника отримує дуже великі і різноманітні 

вестибулярні навантаження і на тренуванні і, 

особливо, на змаганнях. Тому при відборі для 

участі в конкретних змаганнях провідного зна-

чення набувають ті якості спортсмена, які впли-

вають на результат. Однією з них є вестибулярна 

стійкість. Адже під час сутички з супротивни-

ком ключову роль відіграють рухи, ефектив-

ність яких визначається точністю просторового 

орієнтування, яка, в свою чергу, залежить від 

функціонування вестибулярного апарату. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Вивченню впливу вестибулярних подразнень 

на організм людини і виявленню різних 

лабіринтових рефлексів присвячено значну 

кількість робіт. Спочатку об’єктами дослід-

жень були люди різних професій, чия діяль-

ність потребувала високої стійкості до захиту-

вання (пілоти, моряки, космонавти) [1,2]. 

Надалі фокус досліджень перемістився на 

спортсменів різних видів спорту, зокрема й тих, 

в яких високі координаційні здібності грають 

не найважливішу роль [3,4].  

Вестибулярний аналізатор є унікальним 

серед спеціалізованих сенсорних систем в тому 

сенсі, що його вторинні волокна надзвичайно 

широко розподіляються в центральній нервовій 

системі [5]. Адже вестибулярний нерв за своїм 

устроєм, функціональними властивостями і 

значними зв'язками в межах ЦНС різко 

відрізняється від усіх черепних нервів - при 

його подразненні виникає не вузьколокальна 

реакція, а спостерігається вплив на велику 

кількість функцій організму. Обширні, 

біологічно зумовлені зв'язки вестибулярного 

апарату з усіма життєво важливими 

утвореннями головного мозку сприяють 

виникненню вегетативних, соматичних і 

сенсорних рефлексів [6,7], що особливо 

важливо для фехтувальника у період змагань. 

Мета статті. Виходячи з вищевикладеного, 

вивчення впливу вестибулярної стійкості на 

спортивні результати фехтувальників 

видається актуальним завданням спортивної та 

вікової фізіології. Метою статті є дослідження 

взаємозв'язку вестибулярної стійкості та 

результативності фехтувальників, враховуючи 

їх вегетативний статус. 

Основні результати дослідження. Наразі 

існує ряд методів, за якими стійкість 

вестибулярного аналізатора оцінюється за 

допомогою простих координаційних і 

обертальних проб [8]. Під час тренувальних 

занять та змагань вестибулярний апарат 

фехтувальників піддається впливу як кутових, 
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так і лінійних навантажень.  Причому, частка 

обертальних рухів досить невелика. Бій 

фехтувальника, навпаки, складається в 

основному з постійних лінійних прискорень і 

гальмувань, що, як відомо, також створює 

вестибулярне навантаження, але воно має дещо 

інший механізм впливу на вестибулярний апарат. 

Тому для фехтувальників доцільним є створення 

вестибулярного навантаження за методом 

різнонаправлених лінійних прискорень. 

Для створення лінійного прискорення нами 

була спроектована та зібрана спеціальна 

платформа, яка дозволила піддавати учасників 

лінійним прискоренням і швидко змінювати 

напрямок руху. Ця платформа складалася з 

чотирьох необертових коліс, що витримують 

навантаження в 50 кг кожне, спеціального 

щільного піддона розміром 1м х 1м, та крісла, в 

якому міг з певною комфортністю перебувати 

будь-який учасник досліджень незалежно від 

його ваги чи зросту. Платформу рухало фізичне 

зусилля, створене лаборантом. Платформа 

рухалася протягом 20 секунд зі швидкістю 3 м 

на секунду, змінюючи напрям на протилежний 

кожні 2 секунди. 

Показники системи кровообігу визначалися 

за допомогою методів полікардіографії та 

вимірювання артеріального тиску за методом 

Короткова [9] з використанням ручного 

тонометра A&D Medical. Показники АТ та ЧСС 

визначалися до та після навантаження. 

Дослідження проводилися на базі кафедри 

медико-біологічних дисциплін Національного 

університету фізичного виховання і спорту 

України, в спеціальній лабораторії, що відпові-

дала потребам досліджень та всім гігієнічним 

нормам. В дослідженні прийняли участь 30 фех-

тувальників чоловічої статі 17 - 30 років вищої 

спортивної кваліфікації, що здобули розряди 

МСУ та КМСУ та є членами збірної команди 

України в своїх вікових категоріях.  Усі досліди 

проводили у відповідності до Конвенції Ради 

Європи «Про захист прав людини і людської 

гідності в зв'язку з застосуванням досягнень 

біології та медицини: Конвенція про права лю-

дини та біомедицину (ETS № 164)» від 

04.04.1997 р і Гельсінської декларації Всесвіт-

ньої медичної асоціації (2008 г.). Кожен дослід-

жуваний підписав інформовану згоду на участь 

у дослідженні. 

Дослідження проводилися у два етапи. На 

першому етапі всі спортсмени були розподілені 

на групи залежно від вихідного вегетативного 

статусу, який розраховувався за формулою 

Кердо [10]. Для цього у всіх обстежуваних була 

визначена частота серцевих скорочень за допо-

могою пульсометру “Polar” та артеріальний 

тиск за методом Короткова. На другому етапі 

проводилося вивчення фізіологічних характе-

ристик до і після вестибулярних подразнень у 

спортсменів відповідного вегетативного 

статусу, та визначався взаємозв’язок із 

результатами їхньої спортивної діяльності. 

Згідно з результатами розрахунку 

вегетативного індексу Кердо спортсмени були 

розподілені на три групи – парасимпатотоніки 

(13 осіб), симпатотоніки (8 осіб) і нормотоніки 

(9 осіб). Такий розподіл вказує на 

неоднорідність досліджуваної групи 

спортсменів і дає поштовх до подальшого 

дослідження взаємозв’язку вегетативної 

стійкості і вегетативного статусу. 

Після розподілу досліджуваних на три групи 

в залежності від їх вегетативного статусу, їм 

була проведена проба для визначення рівня їх 

вестибулярної стійкості із застосуванням 

вестибулярного навантаження за методом 

різнонаправлених лінійних прискорень. 

У результаті аналізу вестибулярних реакцій 

і особливостей їх прояву у спортсменів 

виявлено, що статокінетичний (вестибулярний) 

аналізатор є складною анатомічною і фізіоло-

гічною системою. Його топологія пов'язана, на-

самперед, з важливістю виконуваних функцій - 

сприйняття і аналіз прискорень, сприйняття 

положення тіла в просторі. Однак виконання 

цих функцій відбувається у взаємодії з іншими 

сенсорними системами. Це зумовлює 

складність функціональних взаємозв'язків 

статокінетичного аналізатора, які мають як 

нервову, так і гуморальну природу. 

Спортсмени, що мають зрушення вегетатив-

ного статусу в бік симпатичної активності 

вегетативної нервової системи, отримали кращі 

оцінки, ніж спортсмени нормотоніки та пара-

симпатотоніки. Найгіршу вестибулярну стій-

кість показали спортсмени парасимпатотоніки, 

що підтверджує дані вчених про взаємозв’язок 

між первинним вегетативним статусом та 

вестибулярною стійкістю спортсменів [11]. 

Після етапу збору інформації про 

вегетативний статус спортсменів і рівень їх 

вестибулярної стійкості були проведені 

дослідження, метою яких був пошук 
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взаємозв’язку між рівнем вестибулярної 

стійкості, вегетативним статусом і успішністю 

змагальної діяльності обстежених фехтувальників. 

Критерієм успішності стало місце в 

рейтингу спортсменів-фехтувальників України 

згідно з їхнім видом зброї та віковою 

категорією. Враховуючи, що спортсмени, які 

брали участь в дослідженні, відносяться до 

різних вікових груп та змагаються на різних 

видах зброї, визначалося місце в рейтингу їх 

вікової категорії та згідно з їх видом зброї. 

Показник місця спортсмена в рейтингу 

порівнювався потім з вестибулярною стійкістю 

спортсмена та особливостями його 

вестибулярної регуляції (вегетативний статус). 

В ході визначення взаємозв’язку між 

вестибулярною стійкістю спортсменів і 

результатами їх змагальної діяльності було 

визначено, що існуючий між цими показниками 

взаємозв’язок не надто значний (коефіцієнт 

кореляції між даними показниками - 0,43). 

Отримані дані свідчать про те, що хоча 

вестибулярна стійкість і впливає на результат 

змагальної діяльності фехтувальників високої 

кваліфікації, проте вплив цей не є вирішальним, 

оскільки, крім високого рівня техніки чи 

координаційних спроможностей, існує ще дуже 

багато факторів, що впливають на результат 

поєдинку. Зокрема, високі розумові здібності, 

тактичні новинки і морфологічні особливості 

будови тіла можуть дозволити випередити 

технічних і спритних супротивників. 

При дослідженні взаємозв’язку між 

особливостями вегетативної регуляції 

спортсменів і їх результатами визначалася 

група спортсменів, яка залежно від первинного 

вегетативного статусу мала в середньому 

вищий спортивний результат. В результаті 

було виявлено, що найкращі результати 

показують спортсмени парасимпататоніки, а 

найгірші - симпатотоніки. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, 

враховуючи, що майже всі досліджувані 

фехтувальники, котрі отримали хороші оцінки з 

вестибулярної стійкості, є членами збірних команд, 

можемо припустити, що висока вестибулярна 

стійкість є важливою умовою для росту спортивної 

майстерності не тільки у фехтувальників високої 

кваліфікації, а й у молодих спортсменів. Стійкість 

вестибулярного аналізатора залежить не лише від 

тренованості вестибулярного апарату, а й від 

компенсаторних функцій вегетативного 

забезпечення. Існують дані про взаємозв'язок, 

наприклад, витривалості і вестибулярної стійкості 

людини [12]. Виходячи з даних вивчення 

взаємозв’язку особливостей вегетативної регуляції 

спортсменів з результатами їх змагальної 

діяльності, слід зазначити, що первинний 

вегетативний статус є важливим критерієм у 

відборі до збірних команд і має враховуватися при 

роботі зі спортсменами. В подальшому слід 

розширити дані дослідження і визначити, як 

впливає вестибулярна стійкість спортсменів на 

подальше зростання результату молодих 

спортсменів у групах спортивного удосконалення. 
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Андреюк Н.Л.  

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ, ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА И 

СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ 

В статье приведены результаты экспериментальных исследований, имевших целью определение взаимосвязи между 

вегетативным статусом, вестибулярной устойчивостью и результативностью спортсменов-фехтовальщиков 

высокой квалификации. Для определения исходного вегетативного статуса спортсменов рассчитывался 

вегетативный индекс Кердо по показателям частоты сердечных сокращений и артериального давления. При 

определении вестибулярной устойчивости фехтовальщиков соответствующего вегетативного статуса 

осуществлялся замер физиологических характеристик до и после вестибулярных раздражений методом 

разнонаправленных линейных ускорений. Исследования показали неоднородность исследуемой группы спортсменов 

по вегетативному статусу. В результате анализа вестибулярных реакций выявлено, что худшую вестибулярную 

устойчивость показали спортсмены парасимпатотоники, а худшие результаты соревновательной деятельности 

показывают спортсмены симпатотоники. 

Ключевые слова: вестибулярная устойчивость, вестибулярная нагрузка, метод разнонаправленных линейных 

ускорений, вегетативный статус, фехтовальщики. 

 

Andreyuk N. 

INTERCONNECTION OF VESTIBULAR RESISTANCE, VEGETATIVE STATUS AND QSPORT RESULT OF 

FENCERS 

The article presents the results of experimental studies aimed at determining the interconnection between vegetative status, 

vestibular stability and the sport results of high-skilled athletes-fencers. To determine the initial vegetative status of athletes, 

the vegetative index of Kerdo was calculated by determining the frequency of cardiac contractions and arterial pressure. In 

determining the vestibular stability of swordsmen of the corresponding vegetative status, the physiological characteristics were 

measured before and after vestibular irritations by the method of multi-directional linear accelerations. Studies have shown the 

heterogeneity of the studied group of athletes in terms of vegetative status. As a result of the analysis of vestibular reactions, it 

was revealed that the athletes of the parasympatoconium showed the worst vestibular stability, and the worst results of the 

competitive activity show the sympathetic athletes. 

Key words: vestibular stability,  load, method of multi-directional linear accelerations, vegetative status, swordsmen. 
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