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Анотації:
Мета: теоретично та емпірично 
обґрунтувати доцільність засто-
сування засобів фізичного вихо-
вання щодо сповільнення процесу 
старіння осіб «третього віку». Ма-
теріал: у досліджені взяли участь 
79 чоловіків та 73 жінки віком 
50-60-років із різним темпом ста-
ріння та індиферентним ставлення 
до рухової активності. Результа-
ти: виявлено, що найбільша чи-
сельність обстежуваних старіє із 
різко прискореним темпом. Вста-
новлено прямо пропорційну за-
лежність між темпом старіння та 
функціональними можливостями 
організму обстежуваних. Доведено 
домінування біологічних маркерів 
серцево-судинної і дихальної сис-
тем у детермінації процесів ста-
ріння організму людини. Висновки: 
рекомендується застосування за-
нять фізичними вправами для ре-
віталізації біологічних вікових змін 
осіб «третього віку».

Мицкан Б.М., Фединяк Н.В. Обоснование 
ревитализации организма лиц «третьего 
возраста» средствами физического вос-
питания. Цель: теоретически и эмпирически 
обосновать целесообразность применения 
средств физического воспитания для замед-
ления процесса старения лиц «третьего воз-
раста». Материал: в исследовании приняли 
участие 79 мужчин и 73 женщины в возрасте 
50-60 лет с различным темпом старения и 
индифферентным отношение к двигательной 
активности. Результаты: выявлено, что наи-
большее количество лиц, из числа обследу-
емых, стареет с резко ускоренным темпом. 
Установлена прямо пропорциональная за-
висимость между темпом старения и функ-
циональными возможностями организма 
обследуемых лиц. Доказано доминирование 
биологических маркеров сердечнососуди-
стой и дыхательной систем в детерминации 
процессов старения организма человека. 
Выводы: рекомендуется применение занятий 
физическими упражнениями для ревитали-
зации биологических возрастных изменений 
лиц «третьего возраста». 

Mytskan B.M., Fedynyak N.V. 
Justification revitalizing body of 
persons «third age» by means of 
physical education. Purpose: based 
on sound theoretical analysis and 
empirical results explain the feasibility 
of application of physical education 
for slowing the aging process people 
“third age”. Material: the study included 
men and women 50 and 60 years, with 
different rates of aging and indifferent 
attitude toward physical activity. Results: 
revealed that the highest number of 
examinees is aging rapidly accelerated 
pace. Determined directly proportional 
relationship between the rate of aging 
and functionality of the body examined. 
Established the dominance of biological 
markers of cardiovascular and 
respiratory systems in the determination 
of the aging process of the human 
body. Conclusions: we recommend the 
use of exercise for the revitalization of 
biological aging changes individuals 
«third age».
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Вступ.1

Проблема ревіталізації (від лат. re – відновлення 
та vita – життя), антистаріння, омолодження, анти-
ейджингу, довголіття є досить актуальною у нашій 
державі. Стан здоров’я населення України викликає 
значне занепокоєння в останні роки [14]. Наша кра-
їна із залізною впевненістю тримає останнє місце в 
Європі за середньою тривалістю життя. Різке зростан-
ня чисельності людей похилого віку за останній час 
викликало потребу більш глибокого дослідження цієї 
соціальної групи в різних аспектах: біомедичному, 
психологічному, геронтологічному, соціальному, еко-
номічному та інших [9].

Основною причиною такого стану є захворювання 
серцево-судинної системи, цукрового діабету, ожи-
ріння, особливо у осіб похилого віку, які насампе-
ред зумовлені способом життя. Так за даними ВООЗ 
здоров’я людини, лише на 10-15% залежить від меди-
цини, на 15-20% від генетичних факторів, на 20-25% 
від стану довкілля та 50-55% від умові способу життя 
[5,11,12].

Однією з важливих причин порушення нормальної 
функціональної діяльності організму і передчасного 
старіння являється недостатня рухова активність. Ма-
лорухомий спосіб життя у першу чергу призводить до 
змін стану серцево-судинної та дихальної систем, які 
у похилому віці є однією із найбільш слабких ланок 
організму [5,13].

Відомо, що фізична активність у старшому і похи-
© Мицкан Б.М., Фединяк Н.В., 2014 

doi: 10.5281/zenodo.10485

лому віці позитивно впливає на організм як у цілому, 
так і на окремі його системи. Дає можливість добре 
себе почувати, позбутися деяких недуг, молодше ви-
глядати, підвищувати власну працездатність «відтяг-
нути» старість та безпомічність.

У 90-х роках ХХ століття зародився і почав стрім-
ко розвиватися новий розділ медичної науки – anti-
aging (антиейджинг, антистаріння). Цікаво, що анти-
ейджинг на відміну, на приклад, від геронтології, яка 
займається лікуванням і подовженням життя людини 
похилого віку, спрямований на профілактику захво-
рювань, використання методик, які сповільнюють 
процеси старіння, щоб людина якнайдовше залишала-
ся молодою, якнайкраще себе почувала, була повною 
сил та енергії й ще багато років мала можливість жити 
справжнім, повноцінним життям [6].

На сьогоднішній день сучасна медична наука 
пропонує цілий арсенал методів для пролонгування 
життя людини, – так званих геропротекторів. Можли-
вість продовження тривалості життя в експерименті 
була продемонстрована для антиоксидантів, халатних 
агентів, латирогенів, адаптогенів, нейротропних пре-
паратів, глюкокортикоїдів, статевих гормонів, гормо-
нів росту, мелатоніну, імуномодуляторів а також мі-
метиків [7]. Однак, використання медикаментозних 
засобів є обмежене у зв’язку з зниженням функції пе-
чінки, нирок, поліморбідними станами, частим розви-
тком алергічних реакцій і ускладнень, що виникають 
під час їх використання. А також, на думку багатьох 
авторів немає жодного хімічного геропротектора, по-
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зитивний ефект якого був би беззаперечно доведений. 
У зв’язку з цим заслуговують увагу немедикаментозні 
геріатричні методи основані на використанні факторів 
внутрішніх можливостей організму або зовнішнього 
середовища [11,12].

Тому актуальною і надзвичайно гострою є про-
блема пошуку ефективних шляхів підвищення і збе-
реження рухової активності осіб «третього віку» та 
поліпшення їхньої фізичної підготовленості засобами 
фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Ціль – на основі теоретичного та емпіричного ма-

теріалу обґрунтувати доцільність застосування засо-
бів фізичного виховання для сповільнення процесів 
старіння організму осіб «третього віку».

Методи дослідження. аналіз, синтез, антропоме-
трія, функціональні проби (проба Штанге, проба Ген-
ча, ЖЄЛ, статичне балансування, артеріальний тиск), 
метод визначення біологічного віку В.П. Войтенко.

Результати дослідження.
Вікові зміни в організмі – причина погіршення 

фізичного та психічного стану людей літнього віку, 
збільшення серед них кількості інвалідів та самотніх, 
які потребують сторонньої допомоги.

Старіння кожної людини проходить індивідуально 
і характеризується, з якісної точки зору, типом старін-
ня, з кількісної – темпом старіння, а з погляду струк-
тури старіння – співвідношенням темпів старіння різ-
них систем організму, тобто профілем старіння [7].

Знаючи причини, механізми та основні напрямки 
функціональних змін організму людини у процесі ста-
ріння, можна запропонувати шляхи корекції процесів 
старіння.

За деякими авторами боротьба із старінням пови-
нна бути спрямована на таке: 
1. Зменшення дії шкідливих чинників (стрес, неспри-

ятливі умови навколишнього середовища).
2. Стимулювання організму для поліпшення репара-

тивних механізмів та механізмів відновлення клі-
тин.

3. Сповільнення процесів обміну речовин (дієти, го-
лодування).
З огляду на неможливість повного припинення дії 

негативних чинників або значного сповільнення ме-
таболізму необхідно максимально стимулювати репа-
ративні системи організму. Для цього пропонується 
такий комплекс заходів [7]:
1. Підвищення імунної стійкості організму.
2. Використання лікарських препаратів.
3. Застосування фізичних вправ. 

Важливим у діагностиці рівня індивідуального 
здоров’я людини являється наявність інтегральних 
критеріїв його оцінки. Одним із таких критеріїв є по-
казник темпу біологічного старіння. Відомо, що ви-
значивши біологічний вік можна оцінити темп старін-
ня людини. 

І хоча відомі на сьогоднішній день методи ви-
значення біологічного віку не дозволяють виміряти 
ступінь молекулярно-генетичного «зношення», ви-

кликаного погіршенням функціональної діяльнос-
ті організму людини, а відмінності умов та способу 
життя різних верств населення «розмивають» відпо-
відності між маркерами старіння і життєздатністю. 
Все-таки навіть за цих обмежень біологічний вік за-
лишається із найбільш вірогідних показників життєз-
датності організму людини [8]. 

Біологічний вік людини його компонентний склад 
може цілеспрямовано корегуватися з метою зміни 
темпів старіння людини, як засобами медицини, так і 
засобами фізичної культури.

Старіння уникнути неможливо, але сповільнити 
темпи його прояву, зробити активним життя у ці роки 
можливо. Доведено, що нестача м’язової діяльності – 
гіподинамія – форсує інволюційні зміни в організмі і у 
комплексі з іншими чинниками призводить до перед-
часного, патологічного старіння. Тому фізичні впра-
ви, сили природи, загартування, раціональний режим 
харчування, діяльності і відпочинку, що підтримують 
оптимальний рівень функціонування основних сис-
тем організму, є ефективним засобом попередження 
передчасного старіння і подовження трудової актив-
ності людини. 

Фізична активність є однією із найкращих засобів 
поліпшення здоров’я людей літнього віку. Відомо, що 
регулярні фізичні навантаження необхідні при серце-
во-судинних захворюваннях, остеоартритах, остеопо-
розах, гіпертонії тощо [7,15].

Процеси старіння супроводжуються змінами у ба-
гатьох системах і органах осіб літнього віку, що зна-
чною мірою відображається на їхній руховій актив-
ності.

Заняття фізичними вправами для осіб третього 
віку спрямовані на розв’язання таких завдань:
- зміцнення здоров’я, протидія темпам розвитку ін-

волютивних процесів, збереження загальної і фі-
зичної працездатності, подовження активного дов-
голіття;

- стимуляція компенсаторно-пристосувальних реак-
цій до дії чинників зовнішнього середовища, по-
кращення загального тонусу і загартування орга-
нізму;

- профілактика захворювань або попередження їх 
прогресування,підтримання функцій ЦНС, серце-
во-судинної і дихальної систем, стимуляція обмін-
них процесів;

- зміцнення м’язів, покращення і збереження рухли-
вості суглобів і хребта, підтримання рухових якос-
тей, умінь та навичок, правильної постави;

- формування упевненості у необхідності система-
тичних занять фізичними вправами, набуття теоре-
тичних знань і практичних навичок з основ само-
стійного їх застосування і самоконтролю.
Нами було обстежено 152 особи у віці 50-60 років, 

(79 чоловіки і 73 жінки) відносно здорових за станом 
здоров’я та індиферентним ставлення до рухової ак-
тивності. 

Вимірювання біологічного віку людини здійсню-
вали методом В.П. Войтенко (2001), який включає 
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«батарею тестів» різного ступеня складності. Логіч-
на схема оцінок постаріння включає у себе наступні 
етапи:

1. Вимірювали біологічний вік (БВ) для пев-
ного індивіда (за клініко-фізіологічними показника-
ми). Для визначення БВ використовували наступні 
формули:
Чоловіки:

БВ=44,3+0,68×СОЗ+0,40×АТС-0,22×АТД-
0,004×ЖЄЛ-0,11×ЗДВ+0,08×ЗДВид-0,13×СБ

Жінки:
БВ=17,4+0,82×СОЗ+0,005×АТС+0,016×АТД+0,35×А

ТП-0,004×ЖЄЛ+0,04×ЗДВ-0,06×ЗДВид-0,11×СБ
Де СОЗ – суб’єктивна оцінка здоров’я (визначається 
за допомогою анкети, що містить 29 питань).
АТС – систолічний артеріальний тиск, мм.рт.ст.
АТД – діастолічний артеріальний тиск, мм.рт.ст.
АТП – пульсовий артеріальний тиск, мм.рт.ст.
ЖЄЛ – життєва ємність легень, мл.
ЗДВ – тривалість затримки дихання після глибокого 
вдиху, с.
ЗДВид – тривалість затримки дихання після макси-
мального видиху.
СБ – статичне балансування, с.

Розраховували належний біологічний вік (НБВ) 
індивіда (за його календарним віком). Для визначення 
НБВ використовували формули:
Чоловіки:

НБВ=0,661×КВ+16,9
Жінки:

НБВ=0,629×КВ+15,3     
Де КВ – календарний вік досліджуваного.

Вирахувавши індекс (БВ-НБВ), дізналися на скіль-
ки років досліджуваний випереджає своїх ровесників 
за вираженістю старіння або відстає від них. 

За проведеним дослідженням очевидною є тен-
денція до значного зростання чисельності обстежува-
них чоловіків та жінок у групі з прискореним темпом 

старіння (59% чоловіки і 49,3% жінки). Різко приско-
рений темп старіння склало 16% чоловіків та 13,7% 
жінок. Найменш чисельними виявилися групи із фізі-
ологічним (8% чоловіки і 15,1% жінки), сповільненим 
(14% чоловіки та 16,4% жінки) і різко сповільненим 
темпом старіння (3% чоловіки і 5,5% жінки) (Рис. 1). 

За кількісними показниками серцево-судинної 
системи спостерігається обернено пропорційна за-
лежність із темпом старіння (Таблиця 1). Тобто зрос-
тання величини артеріального тиску відбувається ра-
зом із зростанням темпів старіння людини (р<0,05).

Як відомо у великих артеріях у процесі старіння 
розвивається склеротичне потовщення внутрішньої 
оболонки, атрофія м’язового шару, зниження еластич-
ності судинної сітки. За даними деяких дослідників, 
еластичність стінок великих артерій у осіб віком 70 
років зменшується вдвічі порівняно з 20-річними [7]. 
Така втрата еластичності призводить до перевитрати 
енергії серцем на подолання опору судин та на підви-
щення тиску крові в аорті. 

За зміною кількісних параметрів функціональнос-
ті дихальної системи встановлено, що з темпом ста-
ріння, як у чоловіків так і у жінок відзначається зни-
ження показників, що характеризують максимальну 
продуктивність системи енергетичного забезпечення 
фізичної працездатності. Це проявляється у зменшен-
ні параметрів затримки дихання на вдиху (ЗДВ), види-
ху (ЗДВид) і життєвій ємності легень (ЖЄЛ) (р<0,05). 
Відповідно зменшуються функціонально-адаптацій-
ні можливості організму котрі відіграють величезну 
роль у детермінації інволюційних процесів (Таблиця 
2). 

Зміни у дихальній системі старших вікових груп 
пов’язані насамперед із структурними змінами апа-
рата зовнішнього дихання. Відбувається втрата елас-
тичності реберних хрящів, зменшується рухливість 
з’єднань ребер із хребцями та грудиною відбувається 
атрофія волокон міжреберних м’язів та діафрагми, 

Рис. 1 Темп старіння серед чоловіків та жінок 50-60-років
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які безпосередньо беруть участь у акті дихання. Це 
призводить до зменшення екскурсії грудної клітки та 
діафрагми і супроводжуються погіршенням функціо-
нальних показників дихання. Такі зміни у апараті ди-
хання спричиняють зменшення ЖЄЛ, часу затримки 
дихання на вдиху і видиху, дихального об’єму та інші.

Висновки.
Встановлено, що фізична культура як засіб неме-

дикаментозного впливу є одним із найдієвіших засо-
бів у попередженні зриву адаптаційних можливостей 
організму, розвитку преморбідних станів і поперед-
ження передчасного старіння людини.

Виявлено, що для основної чисельності обстежу-
ваних чоловіків (59%) і жінок (49,3%) у віці 50-60 ро-
ків характерне прискорене (патологічне) старіння. Що 
свідчить про доцільність та необхідність ревіталізації 
організму осіб «третього віку».

Отримані величини функціональних можливостей 
дихальної, серцево-судинної системи, статичного ба-
лансування та суб’єктивної оцінки здоров’я осіб «тре-
тього віку» знаходяться у прямій залежності від темпу 
старіння. Це свідчить про одну з ключових ролей фі-
зичної підготовленості людини у лімітуванні вікових 
процесів.

Таблиця 1
Параметри функціональних можливостей дихальної системи і статичного балансування осіб 50-60-років з 

різним темпом старіння

Стать Кількість
n=152

затримка ди-
хання на вдиху 

(ЗДВ), с

затримка дихан-
ня на видиху 

(ЗДВид), с

життєва ємність 
легень (ЖЄЛ), 

мл

статичне 
балансування 

(СБ), с
Різко прискорений темп старіння

Чоловіки 13 43,8±4 21,2±3 2830±262* 15,5±12*
Жінки 10 34,8±0,4 15,6±2 1490±31,6* 3,5±1*

Прискорений темп старіння
Чоловіки 47 43,3±5 21,9±4 3327±219* 36,4*

Жінки 36 35,6±3 17,2±2 2111±261* 5,5±3
Фізіологічний тем старіння

Чоловіки 6 40,3±6 20,7±3 3550±54 55,8±9
Жінки 11 35,4±2 18,5±4 2436±120 10,6±11

Сповільнений темп старіння
Чоловіки 11 39,5±4 21±3* 3963±80 79±10*

Жінки 12 39,8±4 18,6±3* 2600±241* 13,1±12
Різко сповільнений темп старіння

Чоловіки 2 44,5±4 32±4* 4150±495 112,5±10
Жінки 4 37,2±5 18±3 3125±95* 11,7±9
Примітки: * – достовірна різниця із аналогічним показником фізіологічного старіння (р<0,05).

Таблиця 2
Величини артеріального тиску та суб’єктивної оцінки здоров’я осіб 50-60 років із різним темпом старіння

Стать Кількість
n=152

суб’єктивна 
оцінка 

здоров’я (СОЗ)

систолічний ар-
теріальний тиск 
(АТС), мм.рт.ст

діастолічний 
артеріальний 
тиск (АТД), 

мм.рт.ст

пульсовий 
артеріальний 

тиск (ПТ), 
мм.рт.ст

Різко прискорений темп старіння
Чоловіки 13 6,8±2* 125,5±7 85,1±5 40,5±6

Жінки 10 13,2±2* 143,8±4* 84,1±5* 60±7
Прискорений темп старіння

Чоловіки 47 4,4±1 127,8±6* 85,1±5 42,7±6
Жінки 36 11,1±2 140,5±3 79±5 62±5

Фізіологічний тем старіння
Чоловіки 6 4±0,6 122,5±2 82,5±2 40±3

Жінки 11 10,3±2 139,4±3 77,9±5 61±6
Сповільнений темп старіння

Чоловіки 11 4,6±0,8* 120,5±5 80,5±10 40±5
Жінки 12 6,9±2* 135,4±6 76,8±6 59,6

Різко сповільнений темп старіння
Чоловіки 2 1,5±0,7* 115±7 70±14 45±7

Жінки 4 5,2±1* 127,5±6* 79,5±4 48±8*
Примітки: * – достовірна різниця із аналогічним показником фізіологічного старіння (р<0,05).
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