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Нейрогуморальні стимули стійкості
функціонального забезпечення спеціальної
роботоздатності спортсменів у спортивних
танцях
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Анотація. Розглянуто фактори стійкості функціонального забезпечення спеціальної
роботоздатності спортсменів-танцюристів. Мета. Визначити кількісні і якісні характеристики нейрогуморальних стимулів реакції кардіореспіраторної системи у спортсменівтанцюристів, які визначають рівень стійкості функціонального забезпечення змагальної
діяльності. Методи. Аналіз наукової літератури, симуляція змагальної діяльності (півфінал,
фінал), газоаналіз, біохімічні методи. Результати. Стійкість функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності спортсменів-танцюристів пов’язана з адекватною реакцією
кардіореспіраторної системи та енергозабезпечення роботи на зміни темпо-ритмової
структури танцю в процесі виконання п’яти танців стандартної (європейської) програми. Фізіологічна напруженість навантаження, адекватна високому ступеню стійкості
функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності пов’язана з реалізацією нейрогенного та ацидемічного стимулу реакції як відповіді кардіореспіраторної системи на посилення парціального тиску СО2 (VE/PaCO2), на розвиток гіперкапнії (VE/VCO2) та лактат-ацидозу
(La max). У ході дослідження проаналізовано результати виступів танцюристів у півфіналі
та фіналі. Стійкість функцій супроводжується помірним збільшенням VE/VCO2 за умови збереження VО2 (зниженим приростом VE/VO2). У спортсменів з високим рейтингом VE/PaCO2
збільшилося на 4,8 % – у партнерів, на 3,0 % – у партнерок; VE/VCO2 відповідно на 5,5 % та
1,7 %; VE/VO2 – на 2,5 % і на 1,4 %. Характеристики ємності анаеробного енергозабезпечення (La) збільшилися на 51,3 % – у партнерів і 46,3 % – у партнерок.
Ключові слова: танцювальний спорт, фізіологічні стимули реакцій, фізіологічна
напруженість навантаження.
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Neurohumoral stability stimuli of functional support
of special performance of athletes in sport dances
Аbstract. The factors of ensuring the stability of functional support of special performance of
dancers are considered. Objective. To determine the quantitative and qualitative characteristics
of neurohumoral stimuli of the cardiorespiratory system reaction in dancers, which determine the
level of stability of the functional support of competitive activity. Methods. Analysis of scientific
literature, simulation of competitive activity (semifinal, final), gas analysis, biochemical methods.
Results. The stability of functional support of special work capacity of dancers is associated with
the adequate reaction of the cardiorespiratory system and energy supply to changes in
the tempo-rhythmic structure of the dance in the process of performing five dances of the standard (European) program. The physiological intensity of the load, adequate to the high degree
of stability of the functional support of special work capacity is associated with the implementation of neurogenic and acidemic stimulus of the reaction as a response of the cardiorespiratory
system to the increase in partial pressure of CO2 (VE/PaCO2), the development of hypercapnia
(VE/VCO2), and lactate acidosis (La max). The study analyzed the results of dancers’ performances
in the semifinals and finals. The stability of the functions is accompanied by a moderate increase
in VE/VCO2, provided that VO2 is maintained (reduced increase in VE/VO2). In athletes with a high
rating, VE/PaCO2 increased by 4,8 % – in partners, by 3,0 % in female partners; whereas VE/VCO2 –
by 5,5 % and 1,7 %, respectively; VE/VO2 – by 2,5 % and 1,4 %. Characteristics of anaerobic energy
supply capacity (La) increased by 51,3 % – in male partners and 46,3 % – in female partners.
Кeywords: dance sport, physiological stimuli of responses, physiological intensity of the load.
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Вступ. Розвиток спортивних танців проходить у суворій відповідності
з розвитком спорту, сучасної спортивної науки, де одним із ключових напрямів спеціального аналізу є науковий пошук та практичне впровадження факторів підвищення ефективності
функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності відповідно до
структури виду спорту, змагань, спеціалізації [6].
Спортивні танці – вид спорту, який
висуває особливі вимоги до структури функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності партнера та партнерки, інтегральної підготовленості пари [7, 23]. Йдеться
про спеціалізовані прояви енергозабезпечення, силові можливості, готовність опорно-рухового апарату,
нейродинамічні функції до високого ступеня фізіологічної напруженості навантаження, яке відчувають
спортсмени-танцюристи [13, 14]. Багаторічні спостереження свідчать про
роль високого чи зниженого ступеня
фізіологічної напруженості навантаження, здатність до стимуляції функцій в умовах змінних та повторних
режимів роботи, які супроводжують
змагальну діяльність спортсменівтанцюристів у стандартній та латиноамериканській програмі змагань [9,
10].
Як механізм стимуляції функцій
у спеціальній літературі розглянуто
роль специфічних фізіологічних властивостей кардіореспіраторної системи (КРС), які відображають здатність
спортсменів швидко, адекватно та повною мірою, тобто реактивно реагувати на тренувальні та змагальні навантаження [11, 20]. Наведені дані свідчать, що рівень реакції КРС на розвиток гіпоксії та гіперкапнії навантаження впливає на структуру функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності спортсменів [3, 12, 18]. У
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зв’язку з цим, нейрогенні впливи, ступінь вираженості гіпоксії, гіперкапнії,
лактат-ацидозу розглядаються як фізіологічні стимули реакції (drives) [17,
19, 26]. Стимули формують початкові установки реакції, впливають на
структуру та реалізацію функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності спортсменів у період сталого стану та компенсації втоми [22,
25, 27]. У танцювальному спорті як
стимули розглянуто характеристики
реакції КРС на посилення гемо- і пропріорецепторної стимуляції нервових
процесів, впливів гіперкапнії, лактатацидозу [2, 7, 11, 20].
У спортивних танцях йдеться про
формування унікальної структури реакції КРС, яка в процесі повторних та
змінних режимів змагальної діяльності впливає на високий (достатній) рівень споживання О2, раціональне використання анаеробного резерву [1, 8,
16]. Згідно з даними спеціальної літератури, це є однією з ключових умов
прояву техніко-тактичної майстерності, артистизму та хореографічної підготовки, підтримання сталого психоемоційного стану партнера та партнерки [7, 15, 21].
Склалося протиріччя між розумінням фізіологічних закономірностей стимуляції провідних механізмів
функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності спортсменівтанцюристів та сучасними вимогами
до кількісних та якісних характеристик структури реакції КРС. Особливо це стосується характеристик фізіологічних стимулів реакції, які визначають рівень стимуляції функцій і
відповідні рівні провідних механізмів
функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності спортсменівтанцюристів.
У контексті роботи йдеться про
формування структури реактивних
властивостей КРС, спрямованих на
реалізацію стійкості функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності на основі кількісних та якісних характеристик нейрогуморальних
стимулів реакцій. Є підстави думати,
що це дозволить виявити нові функціональні резерви організму за умов
змагальної діяльності, уточнити спе-

ціалізовану спрямованість спеціальної
фізичної підготовки.
Мета дослідження – визначити
кількісні і якісні характеристики нейрогуморальних стимулів реакції кардіореспіраторної системи у спортсменів-танцюристів, які визначають рівень стійкості функціонального забезпечення змагальної діяльності.
Методи дослідження: аналіз наукової літератури, симуляція змагальної діяльності (півфінал, фінал), газоаналіз, біохімічні методи.
Результати дослідження. В експерименті взяли участь 40 спортсменівтанцюристів (20 пар), які мають високий рівень кваліфікації: 34 майстри
спорту, 6 майстрів спорту міжнародної
кваліфікації. Вік: партнери – 25,1 ± 2,4
року; партнерки – 23,0 ± 2,4 року. Всі
учасники були проінформовані про
вимоги до початку дослідження, дали
письмову згоду на участь.
У ході дослідження було проведено симуляцію змагальної діяльності у
стандартній (європейській) програмі.
У процесі аналізу враховували темпоритмову структуру кожного танцю:
вальс, танго, віденський вальс, фокстрот, квікстеп (табл. 1). Це дозволило обрати повільний вальс і фокстрот
як об’єкти аналізу факторів забезпечення стійкості реакцій.
Дослідження проводили у танцювальному залі: програма – півфінал та
фінал (5 танців по 1,5 хв); відпочинок
між турами – 20 хв.
В процесі всієї роботи проводили
реєстрацію таких фізіологічних показників. Газоаналіз: споживання кисню
(VO2), рівень викиду CO2 (VCO2), хвилинна вентиляція (VE) визначали для
кожного циклу дихання за допомогою газоаналізатора Oxycon (Jaeger).
Середні дані питомих показників ре-

акції реєстрували за 10 с (VE/PaCO2) і
30 с відносно стійкого стану (± 1,0 %
VE/VO2, VE/VCO2). Біохімічні методи: забір крові проведено співробітниками
НДІ НУФВСУ на 3 і 5 хв відновлення
після симулювання півфіналу і фіналу
стандартної програми змагань.
У роботі було застосовано методи описового (дескриптивного) аналізу, що включають табличне представлення окремих змінних і обчислення
середнього арифметичного значен—
ня – х, стандартного відхилення – S,
коефіцієнта варіацій – CV.
У ході дослідження було здійснено
аналіз фізіологічних стимулів реакції,
які визначають рівень стійкості кардіореспіраторної системи і енергозабезпечення під час симулювання стандартної програми змагань. Як стимули реакції розглянуто питомі характеристики споживання кисню (VE/VO2),
рівня викиду CO2 (VE/VCO2), парціального тиску CO2 (VE/PaCO2) і хвилинної
вентиляції легенів (VE). Рівень концентрації лактату крові, зареєстрований
після виконання півфіналу, свідчив
про кількісні характеристики лактатацидозу, його вплив на рівень стійкості функціонального забезпечення фіналу змагальної діяльності. Враховуючи той факт, що гіпоксичні зрушення в умовах змагальної діяльності
танцюристів під час виконання стандартної програми мінімальні [7], як
механізми впливу розглянуто нейрогенні та ацидемічні стимули реакцій
(гіперкапнія, лактат-ацидоз). Кількісні
і якісні характеристики стимулів реакції в умовах симулювання змагальної
діяльності наведено в таблиці 2.
З таблиці 2 видно, що у процесі симуляції стандартної європейської програми відзначено тенденцію до збільшення показників півфіналу та фіна-

Т а б л и ц я 1. Темпо-ритмова структура танців стандартної програми
Темп музики,
тактів · хв–1

Музичний
розмір

Удари
на хвилину

Кроки
на хвилину

Повільний вальс

28–30

3/4

84–90

56–112

Танго

31–33

4/4

124–132

62–132

Віденський вальс

58–60

3/4

174–180

116–180

Фокстрот

28–30

4/4

112–120

84–120

Квікстеп

50–52

4/4

200–208

150–208

Танець
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Т а б л и ц я 2. Характеристики нейрогуморальних стимулів реакції спортсменівтанцюристів
Статистика
Танець

Показник

Особливості впливу

Партнери

Партнерки

x

S

CV

x

S

CV

3,9

0,3

7,7

2,9

0,3

10,3

Ацидемічні стимули:

39,0

2,8

7,0

34,3

2,3

6,8

VE/VO2

гіперкапнія,

40,1

3,3

8,1

34,9

2,3

6,6

La

лактат-ацидоз

5,4

0,9

16,6

5,1

0,9

17,7

4,1

0,3

7,3

3,2

0,3

9,4

Ацидемічні стимули:

41,2

2,5

6,1

35,9

2,4

6,7

VE/VO2

гіперкапнія,

41,5

2,6

6,5

34,8

2,2

6,3

La

лактат-ацидоз

10,3

1,3

10,6

9,5

1,3

11,3

Півфінал
Вальс

VE/PaCO2 Нейрогенні стимули

Фокстрот VE/VCO2

Фінал
Вальс

VE/PaCO2 Нейрогенні стимули

Фокстрот VE/VCO2

лу. Водночас статистично достовірних
відмінностей показників партнерів
та партнерок зареєстровано не було.
—
Верхні значення реакції (хn < х + S)
мали суттєві відмінності від її найниж—
чих показників (хn < х – S). Ці показники характеризували відмінності реакції КРС та аеробного енергозабезпечення на нейрогенні та ацидемічні стимули в умовах збільшення фізіологічної напруженості навантаження у півфіналі та фіналі стандартної європейської програми.
Це стало підставою для диференційованого оцінювання стимулів
функціональної стійкості кардіореспіраторної системи та енергозабезпечення у спортсменів-танцюристів, які
мали «умовні» високі та низькі рейтинги, які були сформовані на основі результатів серії турнірів високого рангу поточного та минулого сезону. Пари спортсменів-танцюристів
з високим рейтингом становили групу, умовно названу «група А», з низьким рейтингом – «група Б». Результати диференційованого оцінювання
спортсменів-танцюристів з високим
та низьким рейтингом представлено
у таблиці 3.
З таблиці 3 видно, що у спортсменів «групи А» відмічено збільшення
реакції легеневої вентиляції на посилення парціального тиску CO2 (PaCO2)
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на 4,8 % – у партнерів та на 3,0 % –
у партнерок у процесі виконання повільного вальсу – першого танцю фіналу. У танцюристів «групи Б» показники VE/PaCO2 півфіналу та фіналу не
змінилися.
Питомі характеристики реакції
легеневої вентиляції та виділення
СО2(VE/VCO2), зареєстровані у півфіналі та фіналі у танцюристів «групи А»,
збільшилися на 5,5 % – у партнерів,
на 1,7 % – у партнерок; легеневої вентиляції та споживання О2 (VE/VO2) відповідно на 2,5 % та на 1,4 %. Характеристики ємності анаеробного енергозабезпечення за показниками концентрації лактату крові збільшилися
на 51,3 % – у партнерів та 46,3 % – у
партнерок.
Аналогічні характеристики реакції
у спортсменів «групи Б» збільшилися на 9,4 % – у партнерів, на 8,6 % –
у партнерок; легеневої вентиляції та
споживання О2 (VE/VO2) відповідно на
8,0 % та 7,9 %. Характеристики ємності анаеробного енергозабезпечення за показниками концентрації лактату крові збільшилися на 35,6 % – у
партнерів) та 39 % – у партнерок).
Відмінності питомих показників
VE/VCO2 і VE/VO2 (VE ∙  VCO2–1 /
VE ∙ VO2–1 ∙ 100 %) у процесі симуляції
півфіналу та фіналу стандартної про-

грами змагань представлено на рисунку 1.
Подані на рисунку 1 відмінності
співвідношення VE/VCO2 та VE/VO2 свідчать про рівень збільшення реакції
вентиляції, і як наслідок – збільшення напруженості навантаження. Бачимо, що рівень приросту реакції легеневої вентиляції спортсменів «групи А» нижчий, порівняно з «групою
Б». Звертає увагу той факт, що ступінь приросту VE/VO2 у «групі А» нижчий, що свідчить про збереження стійкості споживання О2. Невисокий «достатній» рівень легеневої вентиляції,
досягнутий у фіналі, за умови збереження стійкого рівня споживання О2, є
фактором збереження стійкості функціонального забезпечення, за умови мінімізації реакції системи дихання. Стійкість співвідношення VE/VCO2
та VE/VO2, типові для функціонального забезпечення спортсменів «групи А», що супроводжується стійкістю
анаеробного енергозабезпечення спеціальної роботоздатності. Спортсмени
цієї групи відрізняються раціональним
використанням анаеробного резерву протягом півфіналу та фіналу. При
цьому ємність анаеробного резерву у
спортсменів «групи А» вища.
Дискусія. У спеціальній літературі, де йдеться про питання функціональної підготовленості у спортивних
танцях, розгорнуто дискусію про роль
тих чи інших механізмів функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності спортсменів-танцюристів.
При цьому розглянуто питання ролі

Рисунок 1 – Відмінності питомих показників VE/VCO2 та VE/VO2 у процесі симуляції
півфіналу та фіналу стандартної програми
змагань:
1 – партнери; 2 – партнерки:
А»;

– спортсмени «групи Б».

– спортсмени «групи

Теорія і методика фізичного виховання і спорту
Науково-теоретичний журнал

та практичного використання характеристик аеробної та анаеробної потужності та ємності [8, 10, 24], реакції легеневої вентиляції [7], пульсових режимів роботи [2] тощо. Склалося чітке розуміння того, що орієнтація
на окремі показники підготовленості
мало відображають специфіку підготовленості у спортивних танцях. При
цьому рівень VO2max і La max більшою
мірою є бажаним, а не обов’язковим
компонентом забезпечення функціонального потенціалу спортсменів-танцюристів, а наявність високого рівня аеробної та анаеробної потужності має сенс за умови високого рівня кінетики функцій, її реалізації в умовах
перехідних процесів, що супроводжують весь період змагальної діяльності спортсменів-танцюристів. У зв’язку
з цим у спеціальній літературі з фізичної підготовки в спортивних танцях багато уваги приділено засобам
і методам, спрямованим на стимуляцію функцій, що забезпечує необхідний рівень регуляції функцій та допустимий ступінь фізіологічної напруженості навантаження [2, 7]. В основі реалізації цього підходу лежить формування структури функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності на основі оцінювання та спрямованого розвитку швидкої кінетики,
рухливості та стійкості реакцій. При
цьому йдеться про три складові стійкості: стійкий стан, стійкість компенсації втоми, стійкість кінетики функцій.
Згідно з даними спеціальної літератури, швидка кінетика, рухливість
та стійкість реакцій у кваліфікованих
спортсменів у багатьох видах спорту
пов’язані з нейрогенною стимуляцією
функцій, впливом гіпоксії, гіперкапнії та ступенем накопичення продуктів анаеробного метаболізму [1, 3, 4].
Ступінь впливу гіпоксії, гіперкапнії та
лактат-ацидозу пов’язаний з інтенсивністю роботи та досягненням порогових величин реакції КРС та енергозабезпечення роботи на зазначені фізіологічні стимули реакції [5, 18]. Структура реакції має суттєві відмінності залежно від тривалості та інтенсивності навантаження [11, 20]. Це потребує виділення пріоритетних стимулів

Т а б л и ц я 3. Характеристики нейрогуморальних стимулів реакції спортсменівтанцюристів, які мають високі і низькі рейтинги
Статистика
Танець

Показник

Особливості впливу

Партнери

x

min*

Партнерки
max**

x

min

max

Спортсмени-танцюристи з високим рейтингом
Півфінал
Вальс

VE/PaCO2 Нейрогенні стимули

4,0

3,8

4,2

3,2

3,0

3,15

Ацидемічні стимули:

41,5

40,0

43,5

34,3

32,1

36,9

VE/VO2

гіперкапнія,

42,5

39,9

44,2

34,9

32,6

36,5

La

лактат-ацидоз

5,5

5,1

6,3

5,1

4,5

6,0

4,2

4,0

4,2

3,3

3,0

3,5

Ацидемічні стимули:

43,9

41,7

45,1

34,9

33,8

41,3

VE/VO2

гіперкапнія,

43,6

41,0

45,2

35,4

32,9

37,4

La

лактат-ацидоз

11,3

9,3

12,8

9,5

8,3

10,7

Фокстрот VE/VCO2

Фінал
Вальс

VE/PaCO2 Нейрогенні стимули

Фокстрот VE/VCO2

Спортсмени-танцюристи з низьким рейтингом
Півфінал
Вальс

VE/PaCO2 Нейрогенні стимули

3,79

3,4

4,1

2,78

2,39

3,1

Ацидемічні стимули:

39,5

37,0

41,9

34,0

31,9

36,8

VE/VO2

гіперкапнія,

39,2

36,8

41,5

34,9

32,0

37,0

La

лактат-ацидоз

5,8

5,0

8,3

5,0

4,2

6,0

3,8

3,4

4,0

2,9

2,7

3,1

Ацидемічні стимули:

43,6

41,5

45,1

37,2

35,3

39,8

VE/VO2

гіперкапнія,

42,6

39,8

43,8

37,9

35,3

39,4

La

лактат-ацидоз

9,0

7,9

10,1

8,2

7,1

9,9

Фокстрот VE/VCO2

Фінал
Вальс

VE/PaCO2 Нейрогенні стимули

Фокстрот VE/VCO2

Примітки:* – середнє значення трьох найнижчих значень; ** – середнє значення трьох
найвищих значень

у конкретному виді спортивної спеціалізації.
Динаміка інтенсивності навантаження у стандартній європейській
програмі пов’язана з лінійним збільшенням реакції виділення СО2 (гіперкапнія) та накопиченням продуктів
анаеробного метаболізму (лактат-ацидоз). Умови реалізації зазначених
стимулів відносно структури функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності спортсменів-тан
цюристів впливають на досягнення
заданого рівня реакції КРС, аеробного та анаеробного енергозабезпечен-

ня, підтримують стійкий стан функцій, формують передумови адекватної компенсації втоми в завершальній
стадії фіналу. Це чітко видно зі структури специфічних реактивних властивостей спортсменів-танцюристів, які
мали найвищі рейтинги.
Є підстави вважати, що збільшення фізіологічного напруження навантаження у спортсменів з низьким рейтингом пов’язане з підвищеним рівнем реакції легеневої вентиляції, де
чітко виділяється високий приріст питомих показників реакції дихання та
споживання О2. Це свідчить про зни-
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ження споживання О2, його стійкість,
що призводить до утворення в процесі танцювань різного ступеня О2 дефіциту. Даних про рівень впливу гіпоксії (О2 дефіциту) на кінетику функцій у
науковій літературі з функціонального
забезпечення спеціальної роботоздатності у стандартній європейській програмі не представлено. Розгляд питання про роль гіпоксії у процесі виконання програми змагань має значний
інтерес з точки зору впливу гіпоксії
навантаження на розвиток втоми. Ступінь впливу залежить від індивідуальної чутливості (порога чутливості) до
гіпоксії [5] та активізацією компенсаторних механізмів, пов’язаних із підвищенням фізіологічної напруженості
навантаження – досягнення верхніх
меж КРС, легеневої вентиляції, мобілізації функції анаеробного енергозабезпечення [1]. Вивчення впливу гіпоксії на стійкість функцій є перспективним напрямом досліджень та потребує проведення спеціального аналізу.
У контексті даної роботи зниження впливу гіпоксії на спеціальну роботоздатність спортсменів-танцюристів
(збільшення порога реакції на гіпоксію) пов’язане з посиленням реакції КРС на нейрогенний та ацидемічний (гіперкапнія, лактат-ацидоз) стимули, які розглядаються як стимули
реакції споживання О2, провідного
механізму стійкості функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності спортсменів-танцюристів
у стандартній програмі змагань. Одночасно показано вимоги до раціонального використання анаеробного
резерву. Зниження стійкості споживання О2 призводить до підвищеної мобілізації анаеробного лактатного енергозабезпечення. Про це свідчать дані, представлені у цій роботі.
Спортсмени «групи А» (високий рейтинг) мали вищий рівень ємності анаеробного лактатного енергозабезпечення, також раціонально (пропорційно) використовували анаеробний резерв протягом півфіналу та фіналу. У
спортсменів «групи Б» знижені початкові характеристики ємності супроводжувалися підвищеним напруженням
функції у півфіналі та під час виконання перших двох танців фіналу. Про це
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свідчить збільшення реакції дихальної
компенсації метаболічного ацидозу
(VE/VCО2). Збільшення VE/VО2 у межах
приросту VE/VCО2 свідчить про зниження реакції споживання О2, домінування значних ацидемічних зрушень в
організмі.
Відсутність адекватної реакції організму на досягнення граничних рівнів гіперкапнії та лактат-ацидозу призводить до високого ступеня фізіологічної напруженості навантаження, що
супроводжується зниженням стійкості
функцій, спеціальної роботоздатності та можливостей демонстрації артистичної майстерності спортсменівтанцюристів.
Наведені у статті дані є частиною
розробки нового методичного підходу до управління функціональними
можливостями спортсменів з урахуванням реалізації систем центральної
регуляції функцій організму. В основі
концепції лежить оптимізація нейродинамічних функцій організму, реакції кардіореспіраторної системи та
опорно-рухового апарату як провідні
механізми регулювання функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності спортсменів.
Висновки:
1. Стійкість функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності спортсменів-танцюристів пов’язана з фізіологічною напруженістю
навантаження у зоні AT(ПАНО) –
VO2 max. Це висуває вимоги до стійкості реакції споживання О2 та раціонального використання анаеробного резерву організму протягом усього
періоду змагальної діяльності (півфінал, фінал) у стандартній програмі у
спортивних танцях.
2. Збереження стійкості нейрогенної стимуляції, реакції системи дихання на розвиток гіперкапнії та лактатацидозу впливає на тривалість стійкого стану та ефективність компенсації
втоми.
3. Стійкість функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності спортсменів-танцюристів пов’язана з адекватною реакцією кардіореспіраторної системи та енергозабезпечення роботи на зміни темпоритмової структури танцю в проце-

сі виконання п’яти танців стандартної
європейської програми.
4. Фізіологічна напруженість навантаження, адекватна високому ступеню стійкості функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності, пов’язана з реалізацією нейрогенного та ацидемічного стимулу
реакції як відповіді реакції кардіореспіраторної системи на посилення
парціального тиску СО2 (VE/PaCO2),
на розвиток гіперкапнії (VE/VCO2) та
лактат-ацидозу (La max).
5. Високий рівень стійкості функцій супроводжується помірним збільшенням питомих показників легеневої
вентиляції та виділення СО2 за умови
збереження чи збільшення споживання О2. У спортсменів «групи А» (високий рейтинг) відмічено збільшення VE/PaCO2 на 4,8 % – у партнерів,
на 3,0 % – у партнерок (віденський
вальс, півфінал). Показники реакції
спортсменів-танцюристів «групи Б»
(низький рейтинг) не змінилися. Показники VE/VCO2, зареєстровані у фіналі у спортсменів «групи А» збільшилися на 5,5 % – у партнерів, на 1,7 % – у
партнерок; VE/VO2 відповідно на 2,5 %
та 1,4 %. Характеристики ємності анаеробного енергозабезпечення (La)
збільшились на 51,3 % – у партнерів
та 46,3 % – у партнерок. Показники
VE/VCO2 спортсменів-танцюристів «групи Б» збільшилися на 9,4 % – у партнерів, на 8,6 % – у партнерок; VE/VO2
відповідно на 8,0 % і 7,9 %. Характеристики ємності анаеробного енергозабезпечення (La) збільшилися на
35,6 % – у партнерів та 39 % – у партнерок.
Перспективи подальших досліджень передбачають обґрунтування
спеціальних режимів спеціальної роботи спортсменів-танцюристів, спрямованих на реалізацію фізіологічних
стимулів реакції у процесі тренувальної та змагальної діяльності.
Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що відсутній будь-який конфлікт інтересів.
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