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Використання пульсометра «Sigma Sport 1300»  
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Анотації:
Розглянуто ефективність викорис-
тання пульсометру Sigma Sport 
1300 в оперативному контролі 
розвитку спеціальної витривалос-
ті спортсменів. У дослідженні бра-
ли участь 10 спортсменів вищих 
розрядів. Перед початком дослі-
дження для кожного спортсмена 
було визначено діапазон показни-
ків частоти серцевих скорочень та 
зони інтенсивності. Встановлено, 
що найкращі зміни показників спе-
ціальної витривалості спостеріга-
ються при контролі інтенсивності 
за об’єктивними внутрішніми по-
казниками. Наголошується, що 
на суб’єктивну оцінку може впли-
вати безліч побічних факторів: 
кумулятивний ефект тренування, 
емоційний настрій спортсмена до 
початку занять.

Воропай С.М., Гученько В.И. Использова-
ние пульсометра «Sigma sport 1300» в опе-
ративном контроле развития специальной 
выносливости велосипедистов высших 
разрядов (на примере кросс-кантри). Рас-
смотрена эффективность использования 
пульсометра Sigma Sport 1300 в оперативном 
контроле развития специальной выносливости 
спортсменов. В исследовании принимали уча-
стие 10 спортсменов высших разрядов. Перед 
началом исследования для каждого спор-
тсмена был определен диапазон показателей 
частоты сердечных сокращений и зоны интен-
сивности. Установлено, что наилучшие изме-
нения показателей специальной выносливо-
сти наблюдаются при контроле интенсивности 
по объективным внутренними показателями. 
Отмечается, что на субъективную оценку мо-
жет влиять множество побочных факторов: ку-
мулятивный эффект тренировки, эмоциональ-
ный настрой спортсмена к началу занятий.

Voropay S. M., Guchenko V.I. Using 
heart rate “Sigma sport 1300” in 
the operational control of special 
endurance cyclists of higher 
discharges (for example, cross-
country). It is shown the efficiency 
of the use of «Sigma Sport 1300» in 
operational control of special endurance 
athletes. The study involved 10 athletes 
of higher discharges. At baseline for each 
athlete was defined range of indicators 
of heart rate and intensity of the zone. It 
is established that the best indicators of 
changes in special endurance observed 
in the control of the intensity of objective 
internal performance. It is noted that 
the subjective assessment can be 
influenced by many extraneous factors: 
the cumulative effect of exercise, 
emotional athlete to the start of classes. 
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Вступ.1

Рівень розвитку функціональних можливостей у 
велоспорті це 90% успіху гонщика під час змагань 
тому вони займають одне з найголовніших місць у 
підготовці велогонщиків [2]. Функціональна підго-
товка здійснюється шляхом застосування фізичних 
навантажень, що впливають на організм спортсмена 
і забезпечують підвищення функціональних можли-
востей його основних систем. 

На сьогодні, під час тренувань висококваліфікова-
них спортсменів, оперативний контроль є головною 
ланкою в системі їх підготовки. Пульсометрію багато 
науковців рекомендують як інструмент корекції тре-
нувального та змагального навантаження. Її інфор-
мативна цінність полягає в тому, що через пульсову 
реакцію організму на навантаження ми можемо опера-
тивно контролювати протікання біохімічних процесів 
в працюючих м’язах. Застосування провідних телеме-
тричних систем в якості покращення контролю час-
тоти серцевих скорочень (ЧСС), дозволяє прискорити 
отримання інформації про інтенсивність, час, обсяг, 
зміст навантаження, та удосконалити процес обробки 
та узагальнення інформації, з подальшою розробкою 
рекомендації до наступних тренувань.

Вище зазначене доводить актуальність даного до-
слідження, яке спрямоване на використання пульсоме-
тра Sigma Sport 1300 в контролі розвитку спеціальної 
витривалості велосипедистів вищих розрядів (крос-
кантрі).
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Широке поширення вимірювання частоти серце-
вих скорочень (ЧСС) у спортивній практиці обумовле-
но тим, що більшість фахівців вважають ЧСС одним з 
найбільш зручних інтегральних показників стану ор-
ганізму [4]. За величиною реакції ЧСС на тренувальне 
навантаження можна судити про готовність спортсме-
на до виконання роботи, ступеня інтенсивності вправ, 
що виконуються. Практична цінність пульсометрії 
для управління тренуванням пов’язана з вивченням 
механізмів енергозабезпечення роботи (аеробних, 
анаеробних або тих і інших в різних поєднаннях) при 
навантаженнях різної тривалості та інтенсивності [3].

Основним завданням вимірювання ЧСС при на-
вантаженні є оцінка інтенсивності цього навантажен-
ня, опосередковано, через пульсову реакцію організ-
му спортсмена. Правильно обрані пульсові критерії 
різних зон інтенсивності дозволяють об’єктивізувати 
облік виконаного навантаження в кожній зоні в оди-
ницях часу (години, хвилини) або відстані (метри, кі-
лометри), на відміну від емоційних оцінок (“велике” 
навантаження, “мале”, “середнє”) [4].

Кожній зоні інтенсивності навантаження відпові-
дає свій рівень функціонування біохімічних процесів, 
що забезпечують роботу скелетної мускулатури.

Анаеробний поріг є важливим показником інтен-
сивності фізичного навантаження, що відображає пе-
рехід від аеробного до анаеробного шляху утилізації 
глюкози, і відповідає підвищенню концентрації мо-
лочної кислоти (лактату) в крові до 4 ммоль·л-1. Відо-
мо: чим вище анаеробний поріг, тим кращі функціо-
нальні можливості спортсмена [5].
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Визначення рівня анаеробного порогу у спортс-
менів необхідно для контролю ефективності трену-
вального процесу. І якщо використання для цієї мети 
моніторингу концентрації молочної кислоти в крові є 
важко здійснюваним завданням, то його визначення за 
ЧСС є найбільш простим і надійним способом. Моні-
тори серцевого ритму, забезпечені функціями хроно-
метра і реєстратора ЧСС, значно полегшують прове-
дення тестових навантажень при визначенні ЧССmax. 
та рівня анаеробного порогу [1].

В даний час багато методики тренувань спрямова-
ні саме на підвищення рівня анаеробного порогу. У 
велосипедистів які спеціалізуються в крос-кантрі тре-
нування і змагання, як правило, проходять на сильно 
пересіченій місцевості. Розподіл навантажень на різ-
них ділянках траси (рівнинні ділянки, підйоми, спус-
ки) залежить від її профілю. Монітори серцевого рит-
му дозволяють дуже чітко контролювати проходження 
окремих ділянок траси, орієнтуючись не лише на час, 
але і на ЧСС, як на показник інтенсивності. 

Монітори серцевого ритму полегшують проведен-
ня інтервальних тренувань і роботу тренера зі спортс-
менами, які мають різний рівень функціональної під-
готовки. Останні моделі моніторів серцевого ритму 
(POLAR S810i, S610i, S625x) мають значний обсяг 
електронної пам’яті і спроможні видавати за допомо-
гою персонального комп’ютера графічну інформацію 
про розподілі навантажень в кожному тренувальному 
циклі, допомагаючи об’єктивно оцінити виконання 
тренувальних планів, а при необхідності проводити 
їх корекцію в залежності від функціонального стану 
спортсмена [4].

В цій ситуації монітори серцевого ритму є необхід-
ною технічною підмогою, полегшуючу оперативний 
контроль ЧСС в тренувальному занятті і підрахунок 
реального часу дії фізичного навантаження із заданою 
інтенсивністю.

Робота виконана відповідно до комплексного пла-
ну науково-дослідної роботи Кіровоградського дер-
жавного педагогічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – довести ефективність 

використання пульсометру Sigma Sport 1300 в 
оперативному контролі розвитку спеціальної 
витривалості велосипедистів вищих розрядів в крос–
кантрі. 

Для досягнення поставленої мети нами були 
вирішені наступні завдання: розробити та експери-
ментально перевірити методику розвитку спеціальної 
витривалості в кросс-кантрі з використанням пульсо-
метрів;

Використовуючи монітор ЧСС, ми контролювали 
в реальному часі відповідність роботи, що виконува-
лась, заданій зоні інтенсивності для розвитку спеці-
альної витривалості. 

Для порівняння міри напруги декількох спортсме-
нів під час виконання однакового навантаження ми 
використовували формулу Карвонена [3].

У дослідженні брали участь 10 спортсменів вищих 
розрядів ( кандидати у майстри спорту (4), та майстри 

спорту (6). Були сформовані дві групи спортсменів по 
5 чоловік. Підбір спортсменів в групи відбувався за 
рівнем кваліфікації. Обидві групи були відносно іден-
тичні. 

Експериментальна група була забезпечена 
пульсометрами «SigmaSportPC 1300» для контролю 
інтенсивності роботи на рівні лактатного порогу під 
час експериментальних тренувань. 

Контрольна група не забезпечувалась пульсоме-
трами і здійснювала контроль за рівнем інтенсивності 
роботи користуючись своїми суб’єктивними відчуття-
ми. Для цього їм було запропоновано використовува-
ти 10-ти бальну шкалу оцінки навантаження, в якій 0 
балів відповідає повній відсутності навантаження, а 
10 балів характеризує максимальне граничне наванта-
ження для даного спортсмена [6].

Для запланованого ефекту спортсмени контрольної 
групи тренувалися з інтенсивністю в 8-9 балів [7]. 

На першому тренуванні за допомогою пульсоме-
трів у велосипедистів була визначена максимальна 
ЧСС, для подальшого визначення зон інтенсивності 
роботи. Процедура визначення максимальної ЧСС яв-
ляла собою навантаження в природних умовах (їзда 
на велосипеді на трасі для крос-кантрі, котра включа-
ла всі компоненти навантаження).

Зони інтенсивності навантаження кожному вело-
сипедисту визначалися за допомогою методу, запро-
понованого JoeFriel [6].

Перед початком експерименту та по його 
завершенні спортсменам було запропоновано 
контрольне тестування в вигляді індивідуальної гонки 
на 12 км (2 кола класичної траси крос-кантрі).

Протягом експерименту було проведено 8 
високо інтенсивних тренувань (85–90% від ЧССmax) 
спрямованих на розвиток спеціальної витривалості. 
Використовувалися вони 2 рази на тиждень в структурі 
4 тижневого тренувального мезоциклу. Тренування 
проводилися в перший день тижня (понеділок) 
та п’ятий (п’ятницю). Після високо інтенсивних 
тренувань спортсменам давали відновні тренування 
та тренування іншої спрямованості, які не вводили 
організм спортсмена в стан глибокої втоми.

Результати дослідження. 
Перед початком дослідження в експериментальній 

групі було визначено показники ЧССmin та ЧССmax для 
кожного спортсмена. На основі цих даних, нами були 
визначені зони інтенсивності для кожного спортсмена 
експериментальної групи. Основою визначення зон 
інтенсивності для розвитку спеціальної витривалості 
стала методика, запропонована американським 
фахівцем [6], котра основана на врахуванні лактатно-
го порогу. 

В таблиці 1 представлені результати контроль-
ного тестування в експериментальній групі. Для об-
ґрунтування отриманих результатів дослідження та їх 
узагальнення ми звернулися до методу математичної 
статистики – T – критерія Вілкоксона.

Розгляд отриманих даних показав, що виконання 
програми експерименту з використання об’єктивних 
чинників контролю зон інтенсивності за допомогою 
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пульсометрів дозволило усім спортсменам 
експериментальної групи підвищити рівень спеціальної 
витривалості. Так, у К-и Р. результат покращився на 
31 с, що складає 1,8%; у Х-а В. відповідно на 42 с, що 
складає 2,4%; у Н-а О. – на 36 с, 2,1% відповідно; у 
П-я В. – на 28 с, 1,6%; у Р-а О. – на 23 с, 1,3%.

Аналіз результатів за допомогою Т-критерія Віл-
коксона показав, що всі зміни величини результату 
мають одну спрямованість – на її поліпшення. Зміни 
результатів носять вірогідний характер (p ≤ 0, 05).

В таблиці 2 представлені результати дослідження в 
контрольній групі. Розгляд отриманих даних показав, 
що виконання програми експерименту з використання 
суб’єктивних чинників контролю зон інтенсивності 
за допомогою самовідчуття показав різноспрямовані 
зміни результатів рівня прояву спеціальної витрива-
лості у спортсменів контрольної групи. У 4-х спортс-
менів зміни мають тенденцію до поліпшення, а у од-
ного навіть є тенденція до погіршення рівня прояву 
спеціальної витривалості.

У порівнянні з експериментальною групою ці змі-
ни менш виражені. Так, у З-нього О. результат покра-
щився на 7 с, що складає 0,4%; у К-ня А. відповідно на 
18 с, що складає 1,05% ; у Т-ко І. – на 14 с і 0,8% відпо-

відно; у П-ка М. – на 11 с і 0,6%; а у Н-ва М. погіршився 
на 12 с, що складає – 0,7% .

Аналіз результатів за допомогою Т-критерія Віл-
коксона показав, що зміни величини результатів є різ-
носпрямованими і не носять вірогідний характер (p ≥ 
0, 05).

Аналіз отриманих даних у двох групах показав, 
що в експериментальній групі, яка в рамках контр-
олю використовувала пульсометри, T= 0; (p ≤ 0, 05). 
Середній показник покращення у відсотка 1,84%. У 
контрольній групі T= 3; (p ≥ 0, 05) та середній показник 
покращення результату 0,43 %. 

Висновки. 
Найкращі зміни показників результатів прояву 

спеціальної витривалості спостерігаються у 
експериментальній групі, де контроль інтенсивності 
здійснювався за об’єктивними внутрішніми 
показниками (ЧСС), що дозволяло спортсменам 
перебувати в зоні лактатного порогу, який є необхідною 
умовою для забезпечення розвитку спеціальної 
витривалості, та протіканням біохімічних процесів у 
м’язах.

Показники контрольної групи свідчать про те, що 
в тренуванні спортсменів вищих розрядів, градація 

Таблиця 1
Показники спеціальної витривалості велосипедистів експериментальної групи до та після експерименту

№ 
пп П.І.Б

Тест для визначення спеціальної 
витривалості,

 інд. гонка 12 км

Різниця 
(t до – t 
після) 
D x

(хв., с)

Абсолютне
значення
різниці

|D x|

Ранговий
номер
різниціДо експеримен-

ту (хв., с)

Після експери-
менту
(хв., с)

К-а Роман 27,25 26,54 0,31 31 4

Х-а Віталій 28,15 27,33 0,42 42 5

Н-о Олексій 28,35 27,59 0,36 36 3

П-й Віктор 28,40 28,12 0,28 28 2

Р-о Олександр 29,05 28,42 0,23 23 1

Сума рангів: 15

Таблиця 2
Показники спеціальної витривалості велосипедистів контрольної групи до та після експерименту

№ 
пп П.І.Б

Тест для визначення спеціальної 
витривалості , 

інд. гонка 12 км

Різниця 
( t до – t 
після )
D x

(хв., с)

Абсолютне
значення
різниці

|D x|

Ранговий
номер
різниціДо експерименту 

(хв., с)

Після експери-
менту
(хв./с)

З-й Ол-ндр 28,40 28,33 0,07 7 1

К-нь Артур 28,20 28,02 0,18 18 5

Т-о Іван 28,11 27,57 0,14 14 4

Н-в Максим 28,18 28,30 -0,12 12 (3)

П-о Миколай 29,00 28,49 0,11 11 2
Сума рангів: 15
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

інтенсивності навантаження за допомогою суб’єктивної 
оцінки не є достатньо дієвою. Спортсмен не може 
суб’єктивно здійснювати чіткий контроль перебування 
функціонування організму в зоні лактатного порогу, 
тому що це дуже тонка межа в рамках 10% навантаження. 
Також на суб’єктивну оцінку може впливати безліч 
побічних факторів, перший фактор це кумулятивний 
ефект тренування, емоційний настрій спортсмена до 
початку занять та ін.

Таким чином, проведене дослідження свідчить 
про ефективність використання моніторингу сер-

цевого ритму в процесі тренування велогонщиків у 
крос-кантрі спрямованого на розвиток спеціальної 
витривалості. Використання пульсометрів під час 
оперативного контролю за рівнем інтенсивності на-
вантаження є досить дієвим в управлінні тренуваль-
ним процесом.

Подальші дослідження даної проблеми будуть 
спрямовані на визначення ефективності використання 
пульсометрів при оперативному контролі за інтенсив-
ністю під час виконання спортсменами роботи іншої 
переважної спрямованості.
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