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Дослідження антропометричних та функціональних показників 

арбітрів різної кваліфікації у футболі
Абдула А.Б.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Розглянуто питання функціональ-
ної підготовленості арбітрів різної 
кваліфікації. В дослідженні при-
ймали участь по 12 арбітрів вищої, 
першої та другої ліги чемпіонату 
та першості України з футболу. 
Досліджено рівень зросто-вагових 
показників. Використана методика 
С.А. Душаніна. Виявлені резуль-
тати анатомо-фізіологічного стану 
організму: частота серцевих ско-
рочень, температура тіла та змен-
шення ваги тіла арбітрів під час 
футбольного матчу. Встановлено, 
що антропометричні показники 
довжини та маси тіла арбітрів до-
стовірних відмінностей між собою 
не мають. Зазначено, що маса тіла 
арбітрів помітно знижується протя-
гом гри. Середня втрата маси під 
час гри арбітра вищої ліги складає 
2,67 кг, у арбітрів першої ліги маса 
– знижується на 1,83 кг, у арбітрів 
другої ліги – знижується на 1,92 кг. 
Встановлено, що рівень функціо-
нальної підготовленості арбітрів 
вищої ліги кращий за результати їх 
більш молодших колег.

Абдула А.Б. Исследования антропоме-
трических и функциональных показате-
лей арбитров различной квалификации 
в футболе. Рассмотрены вопросы функ-
циональной подготовленности арбитров 
различной квалификации. В исследова-
нии принимали участие по 12 арбитров 
высшей, первой и второй лиги чемпиона-
та и первенства Украины по футболу. Ис-
следован уровень росто-весовых пока-
зателей. Использованная методика С.А. 
Душанина. Выявлены результаты анатомо-
физиологического состояния организма: 
частота сердечных сокращений, температу-
ра тела и уменьшения веса тела арбитров 
во время футбольного матча. Установлено, 
что антропометрические показатели длины 
и массы тела арбитров достоверных разли-
чий между собой не имеют. Отмечено, что 
масса тела арбитров заметно снижается 
в течение игры. Средняя потеря массы во 
время игры арбитра высшей лиги состав-
ляет 2,67 кг, у арбитров первой лиги мас-
са снижается на 1,83 кг, у арбитров второй 
лиги – снижается на 1,92 кг. Установлено, 
что уровень функциональной подготовлен-
ности арбитров высшей лиги выше резуль-
татов их более молодых коллег.

Abdula A.B. Studies of anthropometric 
and functional parameters of the 
referees of different skills in football. The 
problems of functional training of arbitrators 
of different skills are considered. The study 
involved 12 referees for the highest, first 
and second league championship and the 
championship of Ukraine on football. The 
level of Simply-weights is studied. It was 
used the methodology of S.A. Dushanin. 
Revealed the results of anatomical and 
physiological condition of the body: 
heart rate, body temperature and body 
weight reduction referees during a soccer 
match. Found that the anthropometric 
characteristics and the length of body 
weight statistically significant differences 
between the arbitrators are not. It is 
noted that the weight of the arbitrators is 
markedly reduced during the game. The 
average weight loss during a major league 
game the referee is 2.67 kg in the first 
league of referees’ weight decreased by 
1.83 kg in the second league referees – is 
reduced by 1.92 kg. It is established that 
the level of functional training arbitrators 
league above the results of their younger 
colleagues.
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арбітр, функціональна підго-
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Вступ.1

Гра у футбол супроводжується високою роботою 
рухових дій різної інтенсивності впродовж певного 
проміжку часу. Фізичні навантаження футбольного 
арбітра в деяких аспектах відрізняються від гравця на 
футбольному полі (арбітр не бере участь у єдинобор-
стві, не виконує дії з м’ячем, не може бути заміненим), 
у той же час фізіологічні особливості їх роботи багато 
в чому схожі. Рівень функціонального стану систем ор-
ганізму арбітрів як в лабораторних умовах, так і під час 
гри  є необхідними і дають можливість планувати тре-
нувальний процес в залежності від їх показників [2]. 

В останніх наукових дослідженнях футбольного 
арбітражу розглядаються питання початкової підго-
товки футбольних арбітрів [8, 10], психофізіологічних 
якостей [11]. У роботах низки вчених зосереджено 
увагу на дослідженнях окремих аспектів діяльності 
футбольних арбітрів високої кваліфікації [9, 12]. Ра-
зом з тим, К.Л. Віхров, А.М. Спірін, В.Д. Петров [4, 6, 
7] вважають, що основним критерієм оцінки працез-
датності арбітра є показники його рухової діяльності 
під час футбольного матчу. В той же час, наукових до-
сліджень, пов’язаних з функціональними можливос-
тями футбольних арбітрів в сучасній спортивній на-
уці, немає.

Таким чином, досить важливим питанням в підго-
товці арбітрів у футболі є визначення основних показ-
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ників стану організму для подальшого обліку плану-
вання тренувального процесу.

Дослідження проводилися на підставі Зведеного 
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту Міністерства України у справах сім’ї, 
молоді та спорту на 2006-2010 рр. за темою 2.1.10.3 
п. «Оптимізація навчально-тренувального процесу 
футболістів різної кваліфікації» (номер державної  
реєстрації 0106U011992).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – провести аналіз 

антропометричних показників та функціонального 
стану організму арбітрів різної кваліфікації.

Методи дослідження. Теоретичний аналіз та 
узагальнення літературних джерел, медико-біологічні 
методи та методи математичної статистики.

В якості морфофункціональних тестів нами 
використовувалися зросто-вагові показники; 
відображення метаболізму серцевого м’язу за 
методикою С.А. Душаніна максимальне споживання 
кисню (МСК) та поріг анаеробного обміну (ПАНО). 
Результати дослідження функціонального стану 
організму арбітрів були отримані за допомогою 
пульсометра, який відображав показники частоти 
серцевих скорочень (ЧСС) під час футбольного матчу 
(рис.1).

Організація дослідження. Дослідження проводи-
лися з трьома групами по 12 футбольних арбітрів у 
кожній: 1 група – арбітри вищої ліги, 2 група – арбітри 
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першої ліги, 3 група – арбітри другої ліги, що прово-
дили ігри чемпіонату та першості України з футболу.

Результати досліджень.
Зміна працездатності футбольного арбітра відбу-

вається стрибкоподібно, в результаті різких порушень 
роботи органів і систем унаслідок різних стресів: пе-
ренапруження, стомлення, неправильного планування 
тренувального процесу [1, 3]. Результати антропоме-
тричних та фізіологічних показників організму фут-
больних арбітрів різної кваліфікації відображені в 
таблиці 1.

Отримані результати антропометричних показни-
ків довжини, маси тіла та частоти серцевих скорочень 
(ЧСС) дають змогу стверджувати, що арбітри вищої, 
першої та другої ліги достовірних відмінностей між 
собою не мають (р<0,05). 

Виявлено, що показники артеріального тиску, ана-
еробної та аеробної метаболічної ємності серця (АНА-
МЄ, АМЄ) арбітрів,  які обслуговують матчі різних 
футбольних ліг неоднакові в систолічному та діасто-
лічному тиску (вища ліга – 115,3/69,5 мм.рт.ст.; перша 
– 118,7/68,5; друга – 121,0/64,2); анаеробній та аероб-
ній ємності серцевого м’яза (вища ліга – 73,8; 217,2 
ум. од.; перша – 74,4; 218,9; друга – 67,8; 213,8);

Максимальна аеробна потужність дихальної сис-
теми арбітра нами визначалася рівнем максимального 
споживанню кисню (МСК). Так, результати МСК арбі-
трів другої ліги нижчі на 3,67 мл/хв/кг відносно вищої 
(р>0,05) та на 3,58 мл/хв/кг відносно першої (р>0,05). 
Також рівень аеробної витривалості арбітрів у футбо-
лі характеризується показниками порогу анаеробного 
обміну  (ПАНО). Багато спеціалістів зазначають, що 
інтенсивність тренувального процесу може вимірюва-
тися по відношенню до рівня ПАНО [5]. Дослідження 
ПАНО показали, що достовірно кращі показники  ма-
ють арбітри вищої ліги 69,7% та першої 67,1% по від-
ношенню до другої 64,4 (р<0,05). Це можна пояснити 
тим, що арбітри більш високої кваліфікації, на відміну 
від їх молодших колег, включають в програму підго-
товки вправи для розвитку аеробної та швидкісної ви-
тривалості та мають кращі показники функціональної 
підготовленості. 

Найважливішим критерієм функціонального стану 
організму арбітра є його фізіологічні показники під час 
футбольного матчу. Результати анатомо-фізіологічних 
показників арбітрів різної кваліфікації під час гри на-
ведені в таблиці 2.

Інтегральним показником навантаження арбітра 
під час гри спеціалісти визнають ЧСС [4]. Середні та 
максимальні величини ЧСС в іграх залежать від таких 
факторів: рівня фізичної працездатності арбітра, ін-
тенсивності рухових дій в кожному ігровому епізоді, 
співвідношення тривалості активних та пасивних фаз 
гри, індивідуальних особливостей роботи серцево-
судинної системи.

Виходячи з показників ЧСС арбітрів різної квалі-
фікації під час гри, можна стверджувати, що у арбі-
трів вищої ліги ЧСС у першому таймі вагається від 
143±1,02 до 171±0,21 уд/хв, в перерві знижується до 

115±0,61 уд/хв, у другому таймі робота арбітра ви-
конується в діапазоні від 146±0,78 до 180±0,49 уд/хв. 
Арбітри першої ліги в першому таймі мають показ-
ники ЧСС від 142±1,12 до 175±0,54 уд/хв, у перерві 
матчу відбувається зниження ЧСС до 120±0,48 уд/хв, 
а другий тайм арбітр проводить в межах від 151±0,57 
до 171±1,11 уд/хв. Також, у другій лізі арбітри про-
водять матч з такими показниками ЧСС: перший тайм 
– від 145±0,73 до 171±1,12 уд/хв, у перерві ЧСС зни-
жується до 125±0,43, в другому таймі – від 145±0,56 
до 172±0,78 уд/хв (рис. 2).

Відомо, що при фізичному навантаженні організм 
людини змінює свою температуру. При підвищенні 
температури вище 38°С у спортсменів збільшується 
об’єм циркулюючої крові та кількість лімфоцитів, 
прискорюється обмін речовин, відбувається зрушення 
РН в крові. Так, під час гри температура тіла у арбітрів 
вищої ліги становить 38,4±0,04°С  не має достовірних 
відмінностей з арбітрами першої ліги 38,3±0,04°С 
(р>0,05) та другої 38,5±0,04°С (р>0,05). На відміну 
від цього показники температури тіла арбітрів другої 
ліги вищі за аналогічні результати арбітрів першої 
ліги (р<0,05), що свідчать про більш напружену ро-
боту серцево-судинних та нервово-м’язових систем 
організму менш кваліфікованих арбітрів. 

Маса тіла арбітрів помітно знижується протягом 
гри у зв'язку з великими втратами води і значними 
енерговитратами. Середня втрата маси під час гри фут-
больного арбітра вищої ліги складає 2,67 кг (р<0,05), 
у арбітрів, що проводять ігри першої ліги маса тіла 
знижується на 1,83 кг (р>0,05), а арбітри другої ліги 
втрачають 1,92 кг ( р>0,05) своєї маси під час прове-
дення футбольного матчу, що пояснюється меншою 
кількістю рухової діяльності під час гри.

Висновки.
Виходячи з проведених досліджень виявлено, що 

антропометричні дані арбітрів, які обслуговують мат-
чі різних футбольних ліг, не мають достовірної різ-
ниці, в той же час показники функціональних систем 
неоднакові в:

систолічному та діастолічному тиску (вища ліга • 
– 115,3/69,5 мм.рт.ст.; перша – 118,7/68,5; друга – 
121,0/64,2);
анаеробній та аеробній ємності серцевого м’яза • 
(вища ліга – 73,8; 217,2 ум. од.; перша – 74,4; 218,9; 
друга – 67,8; 213,8);
МСК (вища ліга – 52,7 мл/хв/кг; перша – 52,6; друга • 
– 49,9);
ПАНО (вища ліга – 69,7 % від МСК; перша – 67,1; • 
друга – 64,4).

Представлені дані свідчать, що достовірної різни-
ці між показниками функціональних систем організ-
му арбітрів вищої і першої ліги не існує, в той же час 
як по відношенню до арбітрів другої ліги вони мають 
суттєву різницю (р<0,05).

Перспективи подальших досліджень. Передбача-
ється розробити програму підготовки  арбітрів різної 
кваліфікації в залежності від їх функціонального ста-
ну організму.
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Рис. 1. Спортивний годинник  «Forerunner 405» фірми 
«Garmin» с датчиком частоти пульсу

                      
 

Таблиця 1
Антропометричні та функціональні показники організму  арбітрів різної кваліфікації (n1=n2=n3=12)

Показники
Вища ліга Перша ліга Друга ліга

X 1±m1 X
2±m2

X
3±m3

Довжина тіла, см 183,1±1,53 182,7±1,08 181,2±1,38
Маса тіла,  кг 78,1±0,83 78,2±1,06 76,8±1,78
Частота серцевих скорочень (ЧСС) в спокої, 
уд•хв.-1 62,9±1,22 63,3±1,22 62,3±1,14

Артеріальний тиск, 
мм.рт.ст.

систолічний 115,3±1,02 118,7±1,24 121,1±1,51
діастолічний 69,5±1,57 68,5±1,73 64,2±1,74

Метаболізм сер-
ця за даними 
електрокардіограми 
(ЕКГ), ум.од.

анаеробна метаболічна 
ємність (АНАМЄ) 73,8±0,98 74,4±0,85 67,8±0,74

еробна метаболічна 
ємність (АМЄ) 217,2±0,98 218,9±1,07 213,8±1,28

максимальне споживання кисню (МСК), мл/
хв/кг 52,7±1,43 52,6±1,71 49,9±1,37

поріг анаеробного обміну (ПАНО), % від МСК 69,7±1,49 67,1±1,56 64,4±1,22

Таблиця 2
 Анатомо-фізіологічні показники футбольних арбітрів різної кваліфікації під час гри (n1=n2=n3=12)

Фізіологічні показники Вища ліга Перша ліга Друга ліга
ЧСС, уд•хв.-1 161,6±0,84 158,6±0,99 154,8±0,85

Температура тіла, °С 38,4±0,04 38,3±0,04 38,5±0,04

Маса
до гри 78,1±0,83 78,2±1,06 76,8±1,78

після гри 75,5±0,97 76,4±1,05 74,9±1,71

Рис. 2. Динаміка показників ЧСС арбітрів різної кваліфікації під час гри
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