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Анотації:
Розглянуто показники максималь-
ного темпу рухів кисті ведучої 
руки у спортсменів. У дослідженні 
приймали участь 16 спортсменів 
(III розряд) та 16 спортсменів (II 
розряд), чоловіки віком 19-22 роки. 
Дослідження проводили при погод-
них умовах I та III типів. Встановле-
но, що зміни погодних умов викли-
кали відхилення: функціонального 
стану рухового аналізатора, сили 
процесів збудження й рухливості 
головних нервових процесів у корі 
головного мозку. Зазначено, що 
зміни погодних умов супровод-
жувалися зниженням частоти та 
витривалості рухів кисті ведучої 
руки. Рекомендовано вплив погоди 
на організм спортсменів врахову-
вати у корегуванні ступеня наван-
тажень при проведенні тренувань, 
у профілактиці спортивного трав-
матизму і захворюваності.

Кульчицкий З.И. Функциональное состоя-
ние нервно-мышечной системы у спор-
тсменов гиревого спорта при разных 
типах погоды. Рассмотрены показатели 
максимального темпа движений кисти ве-
дущей руки у спортсменов. В исследовании 
принимали участие 16 спортсменов (III раз-
ряд) и 16 спортсменов (II разряд), мужчины 
в возрасте 19-22 года. Исследования прово-
дились при погодных условиях I и III типов. 
Установлено, что изменения погодных усло-
вий вызвали отклонения: функционального 
состояния двигательного анализатора, силы 
процессов возбуждения и подвижности глав-
ных нервных процессов в коре головного 
мозга. Отмечается, что изменения погодных 
условий сопровождались снижением часто-
ты и выносливости движений кисти ведущей 
руки. Рекомендуется влияние погоды на 
организм спортсменов учитывать в коррек-
тировке степени нагрузок при проведении 
тренировок, в профилактике спортивного 
травматизма и заболеваемости.

Kulthickiy Z.I. The functional state of 
the neuromuscular system in athletes 
weightlifting at different types of 
weather. Considered indicators of the 
maximum rate of the brush leading hand 
in athletes. The study involved 16 athletes 
(III level) and 16 athletes (II level), men 
aged 19-22 years. The studies were 
conducted in weather conditions, types 
I and III. It is established that changes 
in weather conditions have caused the 
variations: the functional state of the 
motor analyzer, strength of excitation and 
mobility of the main nervous processes 
in the cerebral cortex. It is noted that 
changes in weather conditions were 
accompanied by reduced frequency of 
hand movements and endurance leading 
hand. It is recommended to take into 
account the effects of weather to adjust 
the degree of stress during training in the 
prevention of sports injuries and illness.
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Вступ.1

У гирьовому спорті, як і у інших видах спорту, 
об’єктом тренувальних процесів є людина з усією 
складністю функцій її організму, психіки та взаємодії 
її з оточуючим середовищем. Тому ефективність 
занять гирьовим спортом багато в чому залежить від 
ступеня відповідності використаних засобів і методів 
тренування індивідуальним особливостям кожного 
спортсмена, умовам навколишнього природного 
середовища (погоди, клімату).

Відомо, що успішна підготовка сучасних спортс-
менів є наслідком підвищення адаптаційних можли-
востей їх організму в різний умовах тренувань [1]. 
Тому, уміле врахування впливу погоди на організм 
спортсменів підсилить ефект спортивного тренуван-
ня, призведе до встановлення ними високих і стабіль-
них результатів, які є інтегральним показником розви-
тку різних функцій організму, динаміки адаптаційних 
процесів і взагалі здоров’я [2].

З огляду на зазначений стан проблеми, актуаль-
ність роботи зумовлена необхідністю проведення до-
сліджень для детального вивчення психофізіологічних 
функцій, а саме, сили нервових процесів у спортсме-
нів гирьовиків при зміні погодних умов. Актуальність 
цього дослідження полягає і в тому, що саме в пізнан-
ні закономірностей реагування організму спортсме-
нів на зміну погоди лежить шлях до вдосконалення 
існуючих практичних рекомендацій щодо тренувань, 
профілактики спортивного травматизму.

Дослідження впливу погоди на тренований орга-
нізм виконі в межах науково-дослідної тематики ка-
федри фізичного виховання і спорту Тернопільського 
© Кульчицький З.Й., 2011

національного технічного університету ім. Івана Пу-
люя ”Залежність психічного стану, фізичного розви-
тку і системи кровообігу від метеофакторів і фізичних 
навантажень”.

Мета, завдання роботи, матеріал та методи. 
Мета роботи полягає у встановленні функціо-

нального стану нервово-м’язової системи, сили не-
рвових процесів у гирьовиків 3-го та 2-го спортивних 
розрядів при погодних умовах (метеорологічних ситу-
аціях) І і ІІІ типів.

Матеріали та методи досліджень. Силу нерво-
вих процесів у гирьовиків встановлювали за допомо-
гою розробленої нами діагностичної комп’ютерної 
тест-програми ”Теппінг-тест – 2005”, свідоцтво про 
реєстрацію авторського права на твір № 14005. Даний 
тест грунтується на визначенні змін максимального 
темпу рухів кисті ведучої руки [3] та характеризує 
лабільність нервово-м’язової системи, а також силу 
процесу збудження й рухомість основних нервових 
процесів в корі головного мозку [3, 4, 5].

Перед тестуванням програма автоматично вста-
новлювала дату дослідження та робила запит про тип 
погоди і паспортні дані, які ми вносили у відповідні 
віконця: ”Тип погоди”, ”Прізвище”, ”Ім’я” та ”Вік” 
досліджуваного.

Після натиску кнопки меню “Пуск” чи клавіши 
(Enter) подавався звуковий сигнал, почувши який, 
обстежувані, протягом 40 секунд, якомога часто 
натискали клавішу ”Enter”. Кількість (частота) 
натискань на клавішу ”Enter” за кожен із чотирьох 
проміжків часу (по 10 секунд) відображався у 
відповідних віконцях програми («00–10», «10–20», 
«20–30», «30–40»). Після закінчення тестування 
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у віконці меню «00–40» з’являлося повідомлення 
про загальну кількість натискань (за всі 40 секунд). 
Результати тестування автоматично зберігалися в 
реєстрі файла даних ”Resultat.txt”.

Оцінювали функціональний стан нервово-м’язової 
системи за частотою рухів руки. Продуктивність 
рухів руки в межах 260-230 за 40 секунд оцінювали як 
відмінну, 229-200 – як добру, 199-170 – як задовільну 
[3].

За кількістю рухів кисті руки за кожен із чотирьох 
проміжків часу (по 10 секунд) ми будували криву, яка 
відображала силу та рухомість нервових процесів. 
Стабільність показника кількості рухів кисті руки від 
віконця до віконця, чи його прогресивне збільшен-
ня дає інформацію про добрий функціональний стан 
нервово-м’язової системи. Зменшення кількості рухів 
кисті руки у кожному наступному віконці свідчить 
про слабкість сили збудження й рухомості основних 
нервових процесів [4, 5].

Порівнювали зміни кількості м’язових рухів у 
спортсменів гирьовиків 3-го та 2-го спортивних роз-
рядів при метеорологічних ситуаціях І і ІІІ типів.

Результати дослідження.
Вивчаючи силу нервових процесів у гирьови-

ків 3-го спортивного розряду за різних медико-
метеорологічних ситуацій ми отримали наступні ре-
зультати.

Так, при погоді І типу загальна кількість зареєстро-
ваних нами рухів кисті руки у гирьовиків 3-го розряду 
становила (253,00 ± 2,27). А, при погоді ІІІ типу у цієї 
тестованої групи спортсменів загальна кількість рухів 
кисті руки достовірно зменшилась (Р < 0,05) і дорів-
нювала (243,60 ± 2,10) (рис. 1).

Вивчаючи отримані дані тестування гирьовиків 
3-го спортивного розряду, ми виявили, що при метео-
рологічній ситуації І типу кількість рухів їх ведучої 
руки у першому часовому відрізку (0-10 с) станови-
ла (69,36 ± 0,72); за другий період часу (10-20 с) вона 
складала (63,89 ± 0,74); за третій проміжок часу (20-30 
с) ми реєстрували (60,82 ± 0,64) рухів та за четвертий 
часовий період (30-40 с) кількість рухів кисті руки 
була – (58,93 ± 0,61). А, при метеорологічній ситуації 
ІІІ типу, у цієї групи спортсменів, середня кількість 
рухів відповідної руки у першому віконці програми, 
у часовому відрізку (0-10 с) становила (67,21 ± 0,68); 
за другий період часу (10-20 с) вона складала (61,57 ± 
0,77); у третьому проміжку часу (20-30 с) ми реєстру-
вали (58,57 ± 0,66) рухів та у четвертому періоді (30-
40 с) кількість рухів кисті руки була – (56,25 ± 0,59) 
(рис. 2).

Аналізуючи отриманий нами низхідний тип кри-
вих рухів руки при метеоумовах І і ІІІ типів (рис. 3) 
свідчить про недостатню стійкість нервово-м’язової 
системи у гирьовиків 3-го розряду. Але, як свідчать 

254  

252  

К-
ст

ь 
ру

хі
в 

ру
ки

  

250  

248  

246  

244  

242  
Метеоситуація І типу Метеоситуація ІІІ типу  

Рис. 1. Загальна кількість рухів кисті руки (за 40 секунд) у 16-ти гирьовиків 3-го розряду  
при метеорологічних ситуаціях І та ІІІ типів

Рис. 2. Кількість рухів кисті ведучої руки у 16-ти гирьовиків 3-го розряду  
при метеорологічних ситуаціях І та ІІІ типів
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Рис. 3. Загальна кількість рухів кисті руки (за 40 секунд) у 16-ти гирьовиків  
2-го розряду при метеорологічних ситуаціях І та ІІІ типів

Рис. 4. Кількість рухів кисті руки у 16-ти гирьовиків 2-го розряду  
при метеорологічних ситуаціях І та ІІІ типів
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результати, у цієї обстежуваної групи спортсменів 
при метеорологічній ситуації ІІІ типу, порівнюючи 
з метеоумовами І типу, достовірно зменшилась кіль-
кість рухів у кожному з відповідних відрізків часу.

Так, середня кількість рухів кисті руки реєстрова-
них у першому віконці програми, проміжок часу (0-10 
с) при метеоситуації ІІІ типу статистично достовірно 
(Р < 0,05) була менша, ніж кількість рухів за відповід-
ний проміжок часу при метеоситуації І типу; середня 
кількість рухів кисті руки за другий відрізок часу (10-
20 с) при метеоситуації ІІІ типу зменшилась (Р < 0,05), 
у порівнянні з кількістю рухів руки при метеоситуації 
І типу; середня кількість рухів кисті руки зафіксова-
них у третьому віконці комп’ютерної програми, про-
міжок часу (20-30 с) при погоді ІІІ типу зменшилась 
(Р < 0,05), по відношенню до кількості реєстрованих 
скорочень аналогічного віконця при погоді І типу; 
кількість м’язових рухів зафіксованих у четвертому 
віконці, період часу (30-40 с) при погоді ІІІ типу була 
менша (Р < 0,05), у порівнянні з даними відповідного 
віконечка при погоді І типу.

Отже, у гирьовиків 3-го розряду зміни погодних 
умов викликали суттєві відхилення функціонального 
стану рухового аналізатора, сили процесів збуджен-
ня й рухливості головних нервових процесів у корі 
головного мозку, що супроводжувалися зниженням 
частоти та витривалості рухів ведучої руки.

При дослідженні швидкості м’язових рухів руки 
у гирьовиків 2-го розряду при метеоситуаціях І та ІІІ 
типів ми отримали наступні результати.

У гирьовиків 2-го спортивного розряду в умовах 
метеорологічної ситуації І типу загальна величина за-
реєстрованих нами рухів кисті ведучої руки у часово-
му відрізку (0-40 с) становила (258,50 ± 2,37).

В умовах погіршення погоди, а саме при метео-
ситуації ІІІ типу, у порівнянні з метеоумовами І типу 
середня кількість рухів кисті відповідної руки досто-
вірно зменшилась (Р < 0,05) і дорівнювала (249,10 ± 
2,26) (рис. 3).

При метеорологічній ситуації І типу у групи ги-
рьовиків 2-го розряду середня кількість рухів кисті 
ведучої руки у першому часовому відрізку (0-10 с) 
становила (69,56 ± 0,67); за другий період часу (10-
20 с) вона складала (65,36 ± 0,65); за третій проміжок 
часу (20-30 с) ми зареєстрували (62,88 ± 0,65) рухи 
руки та за четвертий часовий період (30-40 с) – (60,68 
± 0,75) (рис. 5).

За метеоумов ІІІ типу (рис. 4) середня кількість 
рухів відповідної руки у першому віконці, часовому 
відрізку (0-10 с) становила (67,48 ± 0,67); за другий 
період часу (10-20 с) вона складала (63,28 ± 0,73); 
за третій проміжок часу (20-30 с) ми зареєстрували 
(60,28 ± 0,65) рухів руки та за четвертий часовий пері-
од (30-40 с) – (58,04 ± 0,70). 
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Аналізуючи (рис. 4), отриманий нами низхідний тип 
кривих, що відображають частоту рухів руки у гирьо-
виків 2-го спортивного розряду вказує на недостатню 
стійкість нервово-м’язової системи, як при метеоумовах 
І, так і ІІІ типу. Але, аналізуючи результати досліджен-
ня ми встановили, що при метеорологічній ситуації ІІІ 
типу, у порівнянні з метеоумовами І типу, у цієї обсте-
жуваної групи гирьовиків достовірно зменшилась кіль-
кість рухів кисті руки у кожному з відповідних відрізків 
часу (віконцях програми). Так, середня арифметична 
кількість рухів кисті руки у першому віконці за проміж-
ок часу (0-10 с) при метеоситуації ІІІ типу статистично 
достовірно була менша (Р < 0,05), ніж кількість рухів 
руки у відповідному віконці при метеоситуації І типу; 
кількість рухів у другому віконці, проміжок часу (10-20 
с) при метеоситуації ІІІ типу зменшилась (Р < 0,05), у по-
рівнянні з кількістю рухів руки відповідного віконця при 
метеоситуації І типу; кількість рухів кисті зафіксованих 
у третьому віконці програми, відрізок часу (20-30 с) при 
метеоситуації ІІІ типу зменшилась (Р < 0,05), по відно-
шенню до кількісті рухів реєстрованих в аналогічному 
віконці при метеоситуації І типу; кількість рухів зафік-
сованих у четвертому віконці, проміжоку часу (30-40 с) 
при погоді ІІІ типу була менша (Р < 0,05), у порівнянні з 
даними відповідного віконечка при погоді І типу.

Таким чином, у плавців 2-го спортивного розряду 
зміни погодних умов викликали відхилення функці-
онального стану рухового аналізатора, що супрово-
джувалися зниженням частоти та витривалості рухів 
ведучої руки.

Дані Теппінг-тесту у гирьовиків при різних метео-
ситуаціях були отримані вперше і аналізуючи їх, ми 
дотримувалися існуючих сучасних знань про психо-
фізіологічні основи швидкодії людини.

Вважається, що частота рухів, в основному, зале-
жить від частоти імпульсів, що посилаються з мото-
нейронів, тобто лабільності нервових центрів [3, 5, 
6]. Тому, на нашу думку, зниження частоти рухів кис-
ті руки у всіх досліджуваних групах гирьовиків при 
метеоситуації ІІІ типу, у порівнянні з І типом, можна 
пояснити зменшенням частоти та сили імпульсів, що є 
результатом переважання гальмівного процесу в корі 
головного мозку. 

Крім цього, при значному зниженні температури 
повітря, може відбутися також подразнення м’язів 
(глибоке охолодження) [1, 2, 5], що імовірно знизить 
і лабільність самих м’язів, а саме здатність м’язової 
тканини відповідати збудженням на кожний нервовий 
імпульс.

Висновки:
Отже, зміна погоди істотно впливає функціональ-

ний стан нервово-м’язової системи спортсменів, що 
характеризуються зниженням показників швидкості 
та витривалості (темпу) рухів кисті руки у всіх групах 
гирьовиків, незалежно від їх спортивного розряду.

Вплив погоди на організм спортсменів слід вра-
ховувати у корегуванні ступеня навантажень при 
проведенні тренувань, у профілактиці спортивного 
травматизму і захворюваності, у проведенні відбору 
метеорезистентних гирьовиків до змагань різних рів-
нів та у прогнозуванні їх спортивних результатів.

Перспективу організації подальших досліджень 
вбачаємо в вивченні впливу зміни погоди на основні 
показники психофізіологічного стану спортсменів 
за допомогою розроблених нами комп’ютерних про-
грамм, а також у розробці критеріїв відбору метео-
стійких спортсменів до змагань.
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