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ПОКАЗНИКИ АЕРОБНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ ЮНАКІВ ІЗ РІЗНИМ 
СОМАТОТИПОМ – МЕШКАНЦІВ ГІРСЬКИХ ТА НИЗИННИХ РАЙОНІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

Досліджувалися аеробна продуктивність організму юнаків, які проживають у гірських та низинних районах 
Закарпатської юбласті. Встановлено, що фізична працездатність та аеробна продуктивність залежить від 
соматотипу, а також від району проживання: у юнаків-мешканців низинних районів фізичне здоров’я пере-
вищує «безпечний рівень», тоді як у юнаків-мешканців гірських районів фізичне здоров’я наближається до 
«безпечного рівня». 
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Вступ. У серії робіт вітчизняних та іноземних 

вчених переконливо доведено, що складові фізич-
ного здоров’я зумовлені соматотипічною прина-
лежністю [8]. З огляду на те, що людині притаманна 
велика розбіжність морфологічних та фізіологічних 
ознак, пов’язаних із типом конституції, суттєву 
роль в адаптації організму, яка характеризує рівень 
фізичного здоров’я, відіграють індивідуальні сома-
тотипологічні особливості [1, 6]. 

Фізичне здоров’я людини визначається спад-
ковістю. Однак суттєву роль при цьому відіграє три-
валий вплив екзогенних чинників [7]. З огляду на це 
національні та популяційні відмінності морфо-
функціональних показників стимулюють науковців 
до пошуку відносних стандартів для жителів окрем-
их регіонів [3, 4, 9]. В Україні існують території з 
екологічними особливостями, які визначають гормо-
нальний статус мешканців цих регіонів, соматомет-
ричні параметри, окремі компоненти соматотипу, 
компонентний склад маси тіла, функціональний стан 
[1]. Одним з таких регіонів є Закарпатська область 
України. З огляду на це, незалежно від віку і статі 
людини для здійснення об’єктивного аналізу стану 
фізичного здоров’я необхідно чітко визначити, які 
значення й межі фізіологічних коливань показників 
аеробної продуктивності організму, залежно від со-
матотипу, характерні для здорового населення За-
карпатської області.  

Мета дослідження. Визначити й оцінити ае-
робну продуктивність юнаків гірських та низин-
них районів Закарпатської області залежно від со-
матотипу. 

Матеріали та методи. Проаналізовано рівень 
фізичного здоров’я юнаків постпубертатного пері-
оду онтогенезу віком від 17 до 21 років. Із гірських 
районів Закарпатської області досліджено 124 
юнаків (52,5%), а з низинних районів – 112 (47,5%) 
осіб. Рівень фізичного здоров’я оцінювали за пока-
зниками аеробної продуктивності, а саме – вимі-
рювали фізичну працездатність (PWC170), макси-
мальне споживання кисню (VО2 max) за методикою, 

запропонованою В.Л. Карпманом зі співавт. [5], 
застосовуючи метод велоергометрії. Оцінка рівня 
аеробної продуктивності здійснювалася за оціноч-
ною шкалою Я.П. Пярната (1983). Соматотип ви-
значали за методом Хіт-Картера, який вважається 
універсальним, тому що використовується для 
обстежень людей різної расової приналежності, 
різної статі, широкого вікового діапазону (від 14 
до 70 років), а також забезпечує трикомпонентну 
(жирового, м’язового та кісткового компонентів) 
антропометричну оцінку. За допомогою даного 
методу можна кількісно оцінити перевагу: ендо-
морфії, або відносного ожиріння; мезоморфії, або 
відносного розвитку скелетно-м’язової системи; 
ектоморфії, або відносної лінійності (витягну-
тість тіла). Кожен компонент визначався в не-
змінній послідовності: ендоморфія – мезоморфія 
– ектоморфія, які виражаються числовими зна-
ченнями (антропометричними похідними) з точ-
ністю до однієї десятої. За методом Хіт-Картера 
соматотип визначається графічним способом, або 
ж алгоритмом. Оскільки за алгоритмом вирахо-
вувати соматотип зручніше, нами був застосова-
ний саме цей спосіб. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Дослідження фізичної працездатності за абсолют-
ною величиною PWC170  дозволило виявити пере-
вагу (на 16%) цього показника у юнаків низинних 
районів Закарпатської області, порівняно з юнака-
ми гірських районів (табл. 1). Відносний показник 
фізичної працездатності істотно не відрізнявся у 
юнаків гірських та низинних районів (р>0,05).  

Аналіз результатів досліджень аеробної про-
дуктивності за абсолютною величиною показника 
максимального споживання кисню також свідчить 
про вірогідну перевагу представників низинних 
районів (на 11%) порівняно з юнаками гірських 
районів. Рівень аеробної продуктивності за 
відносною величиною максимального споживання 
кисню у юнаків низинних районів за критеріями 
Я.П. Пярната відповідає «посередньому», тоді як у 



ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», випуск 3 (48), 2013 р. 189 

юнаків гірських районів – «нижче посереднього». 
Для оцінки аеробної продуктивності останнім ча-
сом застосовують поняття «безпечний рівень здо-
ров’я», яке оцінюють за відносним показником 
VО2 max. Для чоловіків «безпечний рівень здо-
ров’я» знаходиться на рівні 42,0 мл·хв-1·кг-1 [2]. 
Дані таблиці 1 свідчать про те, що середнє значен-
ня відносного показника максимального спожи-
вання кисню у юнаків низинних районів набли-
жається до «безпечного рівня здоров’я», а у юнаків 
гірських районів середнє значення відносного по-

казника максимального споживання кисню знахо-
диться нижче «безпечного рівня здоров’я». 

Спочатку за методом Хіт-Картера в усіх до-
сліджуваних визначили соматотип і умовно 
розподілили їх на п’ять груп: з ектоморфним сома-
тотипом, мезоморфним соматотипом, ендомезо-
морфним соматотипом, мезоектоморфним сомато-
типом, зі збалансованим соматотипом. Найбільшу 
кількість юнаків гірських районів виявлено з ен-
домезоморфним соматотипом (33,9%), а найменшу 
– з ектоморфним соматотипом (4,84%).  

 
Таблиця 1 

 
Аеробна продуктивність організму юнаків-мешканців гірських та низинних районів 

Закарпатської області (n=236) 
 

Показники 
Середнє значення (Мm) 

P низинний район (n=112) гірський район  
(n=124) 

PWC170, кгм·хв-1 1197,5  38,1 1029,27  42,9 < 0,05 
Кратність змін 1,16 

PWC170, кгм·хв-1·кг-1 15,6  0,76 13,88  0,52  0,05 

VO2, мл·хв-1 3275,76  87,07  2989,76  64,78 < 0,05 
Кратність змін 1,1 

VO2, мл·хв-1·кг-1 42,7  0,65 40,3  1,23  0,05 
Маса тіла, кг 76,7  2,1 74,2 1,9  0,05 

 
У юнаків низинних районів найбільше трапля-

ються особи з мезоморфним соматотипом (49,1%), 
а найменше – юнаків з ектоморфним соматотипом 
(6,25%). Однакову кількість осіб виявлено з ендо-
мезоморфним та мезоектоморфним соматотипами 
(12,5%). 

Результати досліджень фізичної працездатно-
сті за абсолютною величиною PWC170 виявили 
суттєву перевагу цього показника у юнаків гірсь-
ких районів мезоектоморфного та ектоморфного 
соматотипу, порівняно з представниками інших 
соматотипів. Так, значення абсолютного показ-
ника PWC170 у представників мезоектоморфного 
соматотипу у середньому дорівнює 1204,766,98 
кгм·хв-1, що на 21,5% перевищує значення пред-
ставників зі збалансованим соматотипом, яке 
становить 991,442,1 кгм·хв-1 (р<0,05). Середня 
величина PWC170 абс. представників мезоморфного 
та ектоморфного соматотипів у 1,21 разу переви-
щує середнє значення представників ендомезо-
морфного соматотипу, яке становить 
996,3344,82 кгм·хв-1 (р<0,05). Середні значення 
PWC170 абс. представників ендомезоморфного та 
збалансованого соматотипів між собою вірогідно 
не відрізняються. Так само відсутня вірогідність 
значень між показниками PWC170 абс. представни-
ків мезоектоморфного, ектоморфного та мезомо-
рфного соматотипів. 

Фізична працездатність за відносною величи-
ною PWC170 виявилася вірогідно нижчою у пред-
ставників ендомезоморфного соматотипу, порів-

няно з особами, які представляють інші соматоти-
пні групи. У представників ектоморфного сомато-
типу середнє значення PWC170 відн. (16,71,44 
кгм·хв-1·кг-1) вірогідно не перевищує середню ве-
личину юнаків мезоектоморфного (15,91,32 
кгм·хв-1·кг-1), мезоморфного (14,81,21 кгм·хв-1·кг-1) 
та збалансованого соматотипів (14,11,28 кгм·хв-1·кг-1) 

(р0,05), перевищуючи при цьому значення у юна-
ків ендомезоморфного соматотипу (13,30,58 
кгм·хв-1·кг-1) на 25,6% (р<0,05). Результати дослі-
джень фізичної працездатності за абсолютною 
величиною PWC170 у юнаків низинних районів ви-
явили суттєву перевагу цього показника також у 
юнаків мезоектоморфного соматотипу, порівняно з 
представниками інших соматотипів. Так, значення 
абсолютного показника PWC170 у представників 
мезоектоморфного соматотипу у середньому ста-
новить 1232,4461,1 кгм·хв-1, що на 20,6% перева-
жає значення представників зі збалансованим со-
матотипом, яке становить 1021,8262,7 кгм·хв-1 

(р<0,05).  
Дослідження фізичної працездатності за відно-

сною величиною PWC170 засвідчило вірогідно ни-
жчий рівень даного показника у представників 
ендомезоморфного соматотипу, порівняно зі зна-
ченнями представників інших соматотипних груп. 
У представників мезоектоморфного соматотипу 
середнє значення PWC170 відн. (17,11,24 кгм·хв-1·кг1) 
перевищує середню величину юнаків ендомезомо-
рфного соматотипу (13,90,69 кгм·хв-1·кг-1) на 
23,0% (р<0,05), збалансованого соматотипу 
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(14,00,72 кгм·хв-1·кг-1) на 22,1% (р 0,05). Середнє 
значення PWC170 відн. у представників ектоморфно-
го соматотипу, яке становить 16,30,98 кгм·хв-1·кг-1, 
вірогідно не відрізняється від значення представ-
ників мезоморфного соматотипу, яке становить 
16,020,85 кгм·хв-1·кг-1.  

Аналіз результатів досліджень аеробної проду-
ктивності за абсолютною величиною показника 
максимального споживання кисню у юнаків гірсь-
ких та низинних районів свідчить про його вірогі-
дну перевагу у представників мезоектоморфного 
соматотипу над значеннями представників інших 
соматотипних груп. Так, встановлено, що середнє 
значення абсолютного показника максимального 
споживання кисню представників мезоектоморф-
ного соматотипу гірських районів становить 
3287,992,86 мл·хв-1, яке на 12,1 % більше, ніж у 
представників ендомезоморфного соматотипу 
(р<0,05), у яких величина даного показника стано-
вить 2933,776,2 мл·хв-1; на 12,4% більше, ніж у 
представників збалансованого соматотипу (р < 
0,05), середнє значення яких становить 
2925,4565,4 мл·хв-1. Середні величини показника 
VО2 max абс. юнаків гірських районів із мезоектомо-
рфним, мезоморфним соматотипом та перевагою 
ектоморфії між собою вірогідно не відрізняються 
(р>0, 05). 

Середнє значення абсолютного показника мак-
симального споживання кисню представників ме-
зоектоморфного соматотипу низинних районів 
становить 3335,193,97 мл·хв-1, що на 12,1 % бі-
льше, ніж у представників збалансованого сомато-
типу (р<0,05), у яких величина даного показника 
становить 2975,764,63 мл·хв-1.  

Особливості прояву аеробної продуктивності у 
представників гірських та низинних районів різних 
соматотипів виявлено також при визначенні відно-
сної величини максимального споживання кисню. 
Звертає на себе увагу те, що середні значення від-
носного показника максимального споживання 
кисню відповідають посередньому та нижче посе-
реднього рівня аеробної продуктивності у всіх со-
матотипних групах. Найнижчі середні значення 
VО2 max відн. спостерігаються у представників гірських 
районів ендомезоморфного 39,10,93 мл·хв-1·кг-1 та 
збалансованого 41,62,13 мл·хв-1·кг-1 соматотипів і 
між собою вірогідно не відрізняються (р>0, 05). 

Найвище середнє значення VО2 max відн. мають пред-
ставники гірських районів ектоморфного сомато-
типу 45,81,48 мл·хв-1·кг-1. Середні величини пока-
зника VО2 max відн. юнаків гірських районів з мезо-
морфним, мезоектоморфним та ектоморфним со-
матотипом між собою вірогідно не відрізняються 
(р>0, 05), але при цьому їх значення вищі за серед-
ні значення у юнаків з ендомезоморфним сомато-
типом на 10,7%. 

При аналізі середніх значень максимального спо-
живання кисню у представників низинних районів 
найнижчі значення спостерігаються у юнаків з ендо-
мезоморфним соматотипом 38,560,47 мл·хв-1·кг-1 та 
збалансованим соматотипом 40,80,62 мл·хв-1·кг-1, а 
найвищі – у юнаків низинних районів з мезоекто-
морфним соматотипом 46,441,45 мл·хв-1·кг-1. Се-
редні величини показника VО2 max відн. юнаків ни-
зинних районів із мезоморфним та ектоморфним 
соматотипами між собою вірогідно не відрізняють-
ся (р>0, 05). 

Висновки. У юнаків 17-21 років гірських та 
низинних районів Закарпатської області показники 
фізичної працездатності та аеробної продуктивно-
сті організму статистично відрізняються залежно 
від соматотипу.  

Значення абсолютних показників фізичної пра-
цездатності та максимального споживання кисню 
виявилися вищими у юнаків низинних районів із 
мезоектоморфним соматотипом.  

Величина відносного показника фізичної пра-
цездатності вірогідно нижча у юнаків ендомезо-
морфного соматотипу, порівняно зі значеннями 
цього показника у представників інших сомато-
типів. 

Особливості аеробної продуктивності у юнаків 
з різними соматотипами характеризуються тим, 
що величина відносного показника максимального 
споживання кисню у представників мезоморфного, 
мезоектоморфного та ектоморфного соматотипів 
більша, ніж у представників ендомезоморфного та 
збалансованого соматотипів. Середні значення 
показника Vo2 max відн. в усіх досліджених сомато-
типних групах знаходяться на рівні «посередньо-
го» та «нижче посереднього» і лише у юнаків з 
мезоморфним, ектоморфним та мезоектоморфним 
соматотипом перевищують «безпечний рівень здо-
ров’я». 
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PARAMETERS OF AEROBIC PERFORMANCE ORGANISM YOUNG MEN FROM THE DIFFERENT 
SOMATOTYPE – INHABITANTS HIGHLAND AND LOWLAND AREAS OF ZAKARPATTIA REGION 

We studied the aerobic performance of the young men’s organism who live at highland and lowland areas of 
Transcarpathia. Found that physical performance and aerobic performance depends on the somatotype, as well 
as district residence the young men of low-lying areas of physical health than «safe level», while the young men 
at highland areas close to the physical health of «safe level». 

Key words: aerobic performance, somatotype, highland and lowland areas of Zakarpattia region 
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