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Анотації:
До змагань у спортсменів – пара-
лімпійців фонові показники ЧСС 
не відрізнялися від нетренованих 
людей, а відчуття часу було зни-
жено, що свідчило про підвище-
ну збудливість функціонального 
стану ЦНС. Після змагань знизи-
лася сила лівої руки, м’язова чут-
ливість та відтворення часового 
інтервалу, що вказувало на недо-
статню силову витривалість м’язів 
та знижені периферійні м'язові 
властивості. Для покращення 
функціональних характеристик 
м’язів лівої руки та спортивного 
результату слід використовувати 
індивідуально підібрані комплек-
си спеціальних фізичних вправ зі 
стрільби із лука.

Маглеваный В.А., Яворский Т.В., Терло Е.И. 
Показатели функционального состояния 
нервно-мышечной и сенсорных систем 
спортсменов – паралимпийцы. К соревнова-
ниям у спортсменов-паралимпийцев фоновые 
показатели ЧСС не отличались от нетрениро-
ванных людей, а чувство времени было сниже-
но, что свидетельствовало о повышенной воз-
будимости функционального состояния ЦНС. 
После соревнований снизилась сила левой 
руки, мышечная чувствительность и воспроиз-
ведения временного интервала, что указыва-
ло на недостаточную силовую выносливость 
мышц и сниженные периферийные мышечные 
свойства. Для улучшения функциональных ха-
рактеристик мышц левой руки и спортивного 
результата следует использовать индивиду-
ально подобранные комплексы специальных 
физических упражнений со стрельбы из лука.

Mahlovanyy V.A., Jaworski T.І., Torlo 
O.I. Indicators of functional neuro-
muscular and sensory systems 
of athletes – paralympic. To the 
competition in athletes – paralympic 
games indicators HR did not differ from 
untrained people, and a sense of time 
was reduced, suggesting increased 
excitability of the CNS functional state. 
After the competition down the left 
hand strength, muscle sensitivity and 
playback time interval, indicating a lack 
of power endurance of muscles and 
reduce peripheral muscle properties. To 
improve the functional characteristics of 
the muscles of his left hand and sports 
results, use tailor-made complex of 
special physical exercises with archery.
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Вступ.1

Багаторічна практика роботи спеціалістів з інвалі-
дами показує, що найбільш діяльними методами реа-
білітації даного контингенту є реабілітація засобами 
фізичної культури та спорту. Систематичні заняття 
фізичними вправами не тільки підвищують адаптацію 
інвалідів до змінених життєвих умов, розширюють їх 
функціональні можливості, допомагаючи оздоровлен-
ню організму, але й сприяють виробленню координації в 
діяльності опорно-рухового апарату, серцево-судинної, 
дихальної, травної та видільної систем, сприятливо 
впливають на психіку інвалідів, стабілізують їх волю, 
повертають людям відчуття суспільної повноцінності. 
Особливе  значення  для інвалідів мають заняття спор-
том. В інваліда у зв’язку з вадами може розвиватися 
комплекс неповноцінності, який характеризується три-
вогою, втратою особистої вартості і впевненості. Ак-
тивна участь у спортивних заходах відновлює психічну 
рівновагу інваліда і дає йому можливість повернутися 
до життя, незважаючи на фізичні недоліки. У кінцевому 
результаті ціль заохочення інвалідів до спорту – відно-
вити втрачений контакт з навколишнім середовищем, 
створити умови, необхідні для успішного з’єднання в 
суспільне корисній праці.

Аналіз наукової літератури, показав, що метою тре-
нування в стрільбі з лука є формування стабільних, 
стійких, керованих в залежності від умов стрільби з 
лука, рухових навичок (PH) пострілу з лука [2,4,6,7]. 
Дані про механізми формування РН – “пострілу з лука” 
можуть бути використані як зручна модель для аналізу 
аналогічних процесів  в інших видах спорту з дискрет-
ним характером результату, складною координаційною 
структурою рухових навичків, в якому головним меха-
нізмом досягнення оптимального результату є висока 
м’язово-суглобова чутливість верхніх кінцівок, висока 
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спроможність до аферентного синтезу та прийняття рі-
шень в мікроінтервалі часу, достатньому для підтримки 
системи “стрілець-лук” у стані, який відповідає попа-
данню в десятку. Суть багаторічного тренування луч-
ників можна звести до короткого робочого завдання: 
завжди стріляти так, щоб попадати в десятку [1,4,5,6]. 
На шляху до реалізації цього завдання стоять функціо-
нальні бар’єри у вигляді природної варіативності функ-
ціонального стану центральної нервової системи (на-
приклад, фази альфа-хвиль), різного рівня збудливості 
нервово-м’язового апарату (рухових одиниць, нервово-
м’язових синапсів) та багатьох інших систем, які змі-
нюють свій функціональний стан при багаторазовому 
повторенні навичок як протягом одного дня, так і про-
тягом багатьох тижнів і місяців тренувань [3,5,6,10]. 
Передбачити напрям цих змін, їх кількість та вплив на 
результативність спортсмена – одне з найважливіших 
завдань ефективного тренування. 

У результаті багаторічних досліджень стрільців з 
лука науковці прийшли до висновків, які показують 
роль удосконалення фізіологічних функцій  нервової,  
м’язової і сенсорних систем  у реалізації спортивного 
результату лучника [1, 2, 4, 5 7, 8, 9]. Фізичні наванта-
ження при стрільбі з лука мають статичний характер і 
добре вивчені у спортсменів стрільців з лука [4, 5 7,8]. 

Але у спортсменів-паралімпійців стрільців з лука 
вони ще недостатньо вивчені. Невідомо, як вплива-
ють стрілецькі навантаження на м’язову чутливість, 
психофізіологічні показники, що має значення і в 
психологічній та фізичній реабілітації паралімпій-
ців. Невідомо, як впливатиме комплекс спеціальних 
фізичних вправ зі стрільби з лука на динаміку спор-
тивного результату і відновлення після тренувань та 
змагань спортсменів-паралімпійців. Від того нами і 
було проведено наукове дослідження спортсменів-
паралімпійців стрільців з лука, членів секції та збірної 
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команди України, які займаються на базі  стрілецького 
тиру кафедри фізичної реабілітації, спортивної меди-
цини, фізичного виховання і валеології ЛНМУ імені 
Данила Галицького. 

Робота виконана за планом НДР Львівського на-
ціонального медичного університету імені Данила 
Галицького.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Вивчити вплив індивідуального комплексу спеці-

альних фізичних вправ зі стрільби з лука на показни-
ки нервово-м’язової та сенсорних систем і спортив-
ний результат спортсменів– паралімпійців.

Методи та організація дослідження. З огляду на 
специфіку контингенту, діагнози уроджених і придба-
них  захворювань і травм в спортсменів-паралімпійців, 
умови проведення досліджень та їх послідовність  впро-
довж багатьох років нами використовувалися практич-
но незмінні, доступні, прості, адекватні й апробовані 
лікарсько-педагогічні та медико-біологічні методики 
[4,5,6,7]. Протягом 2-х років, під час виконання інди-
відуального комплексу спеціальних фізичних вправ 
зі стрільби з лука до і після контрольних змагань на 
вогневому  рубежі вивчалися: частота серцевих скоро-
чень (ЧСС), яка реєструвалася  на  вогневому рубежі 
тричі по 30 с з перерахунком на 1 хв. М’язова сила та 
чутливість правої і лівої кистей вимірювалися ручним 
динамометром; м’язова сила вимірювалися тричі за 
одне дослідження; м’язова чутливість вимірювала-
ся відтворенням зусилля тричі під контролем зору, а 
потім тричі – по пам’яті. Відчуття часового інтерва-
лу проводилося за допомогою секундоміра спочатку 
під тричі контролем зору відтворювався 5 с інтервал 
правою і лівою рукою, а далі – по пам’яті, тричі від-
творювався 5 с інтервал. Під час педагогічного спо-
стереження проводилося запис протоколів досліджень  
та анамнезу спортсменів–паралімпійців. Статистичне 
опрацювання результатів виконувалося за допомогою 
персонального комп’ютера. За діагнозами і групами 
інвалідності стрільці з лука розподілялися: у 5 осіб – 
діагноз – дитячий церебральний параліч (ДЦП); у 3 
осіб – ампутація правої нижньої кінцівки; у 1 особи 
– вроджений вивих правого стегна; у 3 осіб – наслідки 
травм чи перелому хребта. Всі інваліди пересовували-
ся на візочках та мали авто. Всі виконували стрільбу з 
візочків. За  віком  інваліди  розподілялися:  3  інваліда  
–  до  20  років;  4  інваліда – від 20 до 30 років; 2 інва-
ліда – від 30 до 40 років; 3 інваліда – від 40 до 65 років. 
За  групами інвалідності: I група – 5 паралімпійців; II 
група – 4 інваліда; III група – 3 інваліда. За статтю – 8 
чоловіків, 4 жінки.

Результати дослідження.
Отже отримані індивідуальні результати показали, 

що на вогневому рубежі середнє значення ЧСС 
спортсменів-паралімпійців становила від 66  уд/хв у 
Г-ко О.С. до 96 уд/хв у Г-ба В.А. (табл. 1). У одного 
лучника (Г-ко О.С., II група інвалідності) ЧСС була в 
межах брадикардії  (60 уд/хв),  у чотирьох  –  70-72  уд/
хв,  у  двох – 80-82  уд/хв, у п’яти – 90-96 уд/хв. Найви-
щою ЧСС була у паралімпійців з діагнозом ДЦП.

Сила правої кисті становила 35,2±1,9 кг. Прак-
тично у 50% спортсменів-паралімпійців переважала 
сила правої руки на 2-10 кг, але у трьох спортсменів-

паралімпійців ліва рука була сильнішою також на 2-10 
кг. Найвищі показники м’язової сили кисті становили 
60 кг справа і 50 кг зліва у паралімпійца Р-ко В.А. (I 
група інвалідності, ампутація правої кінцівки) і Г-ий 
Я.В.  (I група інвалідності, перелом хребта) – 50 кг – 
справа і 45 кг – зліва. Найнижчі показники були у жінок 
Т-на Т.В., 20 р. (IІ група інвалідності,  вроджений вивих 
кульшового суглобу) – 22 і 21 кг та Ф-ко Г.Л., 30 р. (IІ 
група інвалідності,  ДЦП) – 20-21 кг). Показники сили 
кистей знаходилися в межах, які притаманні здоровим 
жінкам 20 кг. М’язова чутливість у спортсменів-
паралімпійців стрільців з лука (відтворення 0,5 
максимального зусилля) була нижче на правій руці, і 
навпаки, вищою лівої руки, тобто права рука показувала 
більші результати, ніж 0,5 зусилля (табл.1), а ліва – 
навпаки, менші на 1 кг. Індивідуальні дані (табл.1) 
показали, що у п’яти спортсменів-паралімпійців більші 
помилки були при відтворенні зусилля правою рукою, 
у п’яти – однакові, а у двох – лівою рукою. Отже, за 
даними тесту виявлена праворукість (у правої руки 
показники більшої точності), ліворукість та зниження 
чутливості (переважно справа). 

Аналіз відчуття часу при відтворенні 5-секундного 
інтервалу показав, що  реалізуються більш короткі 
інтервали (4,9±0,16 с справа і 4,1±0,09 с зліва), але 
білатеральні розбіжності відсутні (р>0,05). Найко-
ротші показники відтворення 5 с інтервалу  були  у 
спортсмена-інваліда №10 (3 с справа і 4,7 с зліва), 
Н-ич Б.С.  (3 с справа і 4 с зліва). Найточніші – у Р-ко 
В.А. (І гр. інв., ампутація правої кінцівки – 5 с спра-
ва і зліва). Як видно, у більшості спортсменів – пара-
лімпійців показники відчуття часу були знижені, що 
свідчить про підвищену збудливість функціонального 
стану центральної нервової системи.

Після стрільби на дистанції 15 м і 20 м (9,9±0,9 
пострілів) ЧСС (табл. 2) дещо підвищилася але недо-
стовірно (р>0,05), залишившись практично в тій же 
зоні що і до змагальної стрільби, від 70 уд/хв у па-
ралімпійки Г-ко О.С. до 96 уд/хв у параолмійців Г-ба 
В.А. та Б-як І.К. Індивідуальний аналіз спортсменів-
паралімпійців ЧСС показав, що у семи стрільців з 
лука було незначне прискорення пульсу на 2-4 уд/хв, 
у трьох – сповільнення на 2-6 уд/хв, у двох – без змін. 
Це відповідає даним наукової літератури [3,4,5,6,7] 
про зміни ЧСС на тренуваннях з малим об’ємом стрі-
лецьких навантажень, тобто малі навантаження на 
зміни ЧСС достовірно не впливають. 

Сила правої кисті, порівняно з показником до зма-
гань, зменшилася на 4,2 кг і дорівнювала 31,0 ± 2,1 кг. 
Зменшення сили було відмічено у 5 стрільців. Саме 
ліва рука натягує тетиву і зменшення сили є ознакою 
втоми м’язів лівої руки. М’язова чутливість, порівня-
но з показником до змагань, незначно (р>0,05) погір-
шилася справа і достовірно (р<0,05) погіршилася зліва 
(19,8±1,5 кг і 18,9±1,5 кг, відповідно). Як видно, м’язи 
лівої руки реагують на невелике стрілецьке наванта-
ження. Відчуття часу при реалізації п’яти секундного 
інтервалу правою рукою становило 4,9±0,1 с, що май-
же наблизилося до 5,0±0,5 с. Зліва різниця стала біль-
шою (4,1±0,09 с), тобто значно погіршилась. Як видно, 
ліва рука за показником сили м’язової чутливості і від-
творення інтервалу часу після невеликого загального 
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Таблиця 1

Індивідуальні показники частоти серцевих скорочень і нервово-м’язової системи  
у паралімпійців до стрільби під час змагань “Інва-Спорт”

№/№ Діагноз, 
група інв. П

.І.
Б.

ЧС
С Сила 

кисті, кг

М’язова 
чутливість 0,5 

Мх

Відчуття часу 
– 5 с

пр. лів. пр. лів. пр. лів.
1. Ампутація пр. Р-ко В.А. 74 60 50 30 20 5 6

нижн.кінців. I гр.
2. Ампутація пр. Г-ко О.С. 60 40 40 20 20 5 4,6

нижн.кінців.II гр.
3. ДЦП II гр. Ф-ко Г.Л. 94 20 21 15 10 4 4
4. Недорозв. пр. С-да Н.І. 90 30 30 28 29 5

нижн. кінців. 3,4
5. ДЦП II гр. Г-ба В.А. 96 25 25 12 10 4,8 4,5
6. ДЦП II гр. Ж-ов А.М. 80 39 40 20 22 4,5 4,0
7. Вродж. вивих Т-на Т.В. 82 22 21 10 10 5 5

пр.стегна II гр.
8. ДЦП I гр. Н-ич Б.С. 90 30 40 15 15 3 4
9. Травма нижн. пр. Г-ич Д.Н. 72 30 25 15 15 5 4,8

кінц. III гр.
10. Травма хребта з П-ік В.І. 72 36 30 24 22 3 4,7

обш.парезом I гр.
11. Перелом хребта I гр. Г-ий Я.В. 70 50 45 20 22 5 4
12. Ампутація пр. Б-як І.К. 92 28 30 20 20 4 4

нижн.кінц. III гр.

Таблиця 2
Індивідуальні показники частоти серцевих скорочень і нервово-м’язової системи  

у паралімпійців після стрільби під час змагань “Інва-Спорт”. 

№/№
К-ть 
пост-
рілів ЧС

С Сила 
кисті, кг

М’язова 
чутливість, кг Відчуття часу, кг

пр. лів. пр. лів. пр. лів.
1. Р-ко В.А. 9 77 60 45 31 22 6 5
2. Г-ко О.С. 9 70 39 39 21 20 5 5
3. Ф-ко Г.Л. 12 80 20 20 10 10 5 4
4. С-да Н.І. 15 90 32 28 32 28 4 5
5. Г-ба В.А. 6 96 24 22 16 16 4,1 3,9
6. Ж-овА.М. 4 84 37 39 20 21 4 5
7. Т-на Т.В. 9 84 21 20 10 10 5 4
8. Н-ич Б.С. 9 88 28 38 18 19 4 4
9. Г-ич Д.Н. 15 72 28 25 14 12 5 4

10. П-ік В.І. 9 66 50 26 23 24 4,1 4,8
11. Г-ий Я.В. 15 74 44 40 20 22 5 5
12. Б-як І.К. 12 96 25 30 22 21 4 4

навантаження значно погіршує свої властивості. Ці 
зміни не пов’язані з емоційним станом, тому що ЧСС 
не змінилася. Вони, вірогідно, мають нервово-м’язову 
природу центрального або центрально-периферійного 
характеру. Відомо, що стрільба з лука має асиметрич-
ний характер. У спортсменів-паралімпійців асиметрія 
після невеликої кількості пострілів посилюється, що 
може бути основою обгрунтування рекомендацій по 
використанню спеціальних фізичних вправ зі стріль-
би з лука для підвищення сили м’язів лівої руки.

Фонові показники ЧСС у спортсменів-паралімпійців 
стрільців з лука до змагань не відрізнялися від показ-
ників нетренованих людей, крім одного інваліда. Це 

означало, що інваліди мали невеликі фізичні наванта-
ження, які не впливали на аеробну працездатність і її 
механізми. Відсутність фонової тахікардії перед зма-
ганнями свідчило про незначне емоційне напруження 
спортсменів-паралімпійців. Показники сили у жінок і 
деяких чоловіків спортсменів-паралімпійців були змен-
шені, що, вочевидь, пов'язане з діагнозом ДЦП. Після 
змагань сила правої руки не змінилася, а лівої достовір-
но зменшилася. Це свідчило про  недостатню силову 
витривалість м’язів лівої руки і могло бути важливим 
аргументом для обґрунтування необхідності викорис-
тання спеціальних фізичних вправ зі стрільби з лука, які 
повинні бути спрямовані на покращення силових показ-
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ників лівої руки. Після змагань також знизилася м’язова 
чутливість лівої руки і відтворення п’яти секундного 
часового інтервалу. Це свідчить про те, що знижені не 
тільки периферійні м'язові властивості, але й їх цен-
тральні механізми. Використання комплексів спеціаль-
них фізичних вправ зі стрільби з лука, на наше переко-
нання, повинно покращувати не тільки стан м’язів лівої 
руки та їх нервові механізми, але й сприятимуть підви-
щенню психоемоційного стану спортсмена–інваліда, а 
також і його спортивного результату.

Як видно, в паралімпійців-стрільців з лука знижені 
показники м’язової сили, м’язової чутливості, приско-
рене відчуття часу. Під впливом змагальної стрільби 
малого об'єму погіршуються показники м’язової сили, 
чутливості, відчуття часу при реалізації п’яти секунд-
ного інтервалу лівою рукою. Змагання мають невели-
кий емоційний вплив на паралімпійців-стрільців.

Для покращення функціональних характеристик 
м’язів лівої руки у спортсменів-паралімпійців слід ви-

користовувати індивідуально підібрані комплекси спе-
ціальних фізичних вправ зі стрільби з лука для розви-
тку сили, чутливості рук, особливо лівої, створювати 
змагальну атмосферу для підвищення емоційності.

Висновки.
Доведено, що для  покращення сили м'язів лівої 

руки, м’язової чутливості, відчуття часу спортсменів 
– паралімпійців у підготовчому та змагальному пері-
одах необхідно застосовувати індивідуально підібра-
ний комплекс спеціальних фізичних вправ зі стріль-
би з лука, який полягає в застосуванні стрілецького 
тренажера та збільшені кількості пострілів до 30-35 % 
під час тренувальних занять і контрольних змагань. 

Доведено, що для покращення і стабілізації спор-
тивного результату, підвищення психоемоційної стій-
кості необхідно використовувати у підготовчому та 
змагальному періодах відновлюючи та реабілітаційні 
засоби: масаж м’язів спини, плечового пояса і рук та 
оздоровчого плавання. 
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