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АНОТАЦІЯ 

Шмата Роман Михайлович. Функціональна активність 

вестибулярного аналізатора в осіб молодого віку. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.03 «Нормальна фізіологія» (222 – Медицина). – 

Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського 

МОЗ України, Тернопіль, 2020. Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2021. 

Метою роботи було встановити психофізіологічні основи 

функціональної активності вестибулярного аналізатора у молодих осіб за 

різних умов.  

Обстеження проводили в місті Тернополі, яке розміщене в умовах 

помірно-континентального клімату. Обстежено 612 студентів 

Тернопільського національного медичного університету 

ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. Усі студенти на основі медичних 

оглядів були віднесені до групи практично здорових людей. Вік 

обстежуваних становив від 18 до 21 років. Комплексні обстеження 

проводили на базі атестованої МОЗ України лабораторії психофізіологічних 

досліджень кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки 

Тернопільського національного медичного університету 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (Свідоцтво № 003/18). При 

організації обстежень ми керувалися біоетичними нормами Гельсінської 

декларації прийнятої Генеральною асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації 

про права людини, Міжнародного кодексу медичної етики та законами 

України (рішення комісії з біоетики ДВНЗ «Тернопільського державного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», протокол 

№ 32 від 25 листопада 2015 р.; рішення комісії з біоетики Тернопільського 

національго медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ 

України, протокол № 55 від 4 листопада 2019 р.). 



 

 

 

3 

 

Для вирішення поставлених у роботі завдань використано такі методи: 

анкетування, обертальну пробу на кріслі Барані, оцінку тривалості 

вестибулярної ілюзії протиобертання за методикою Б.В. Толоконникова, 

визначення нейродинамічних особливостей за допомогою комп’ютерної 

програми Діагност 1-М, електроміографію, аналіз варіабельності серцевого 

ритму, визначення вестибулярної стійкості за методикою Н.Н. Лозанова і 

І.П. Байченка, психологічне тестування (за опитувальником Айзенка; за 

опитувальником для діагностики оперативної оцінки самопочуття, 

активності і настрою; за опитувальником Спілбергера-Ханіна); методи 

математичної статистики: визначення Т-критерію Вілкоксона та U-критерію 

Манна-Уітні. 

У процесі вивчення психофізіологічних основ функціональної 

активності вестибулярного аналізатора за різних умов, з’ясовано, що 

розповсюдженість підвищеної чутливості вестибулярного аналізатора серед 

осіб молодого віку становить 18 %, а поширеність запаморочення при зміні 

погодніх умов спостерігалась у 63 % цих осіб. Також, встановлено, що 

підвищена чутливість вестибулярного аналізатора характеризується 

низькими значеннями функціональної рухливості нервових процесів, а 

особливості нейродинамічних процесів в осіб з довгою тривалістю 

вестибулярної ілюзії протиобертання, в умовах збудження вестибулярного 

аналізатора, відбуваються в більшій мірі за рахунок збільшення тривалості 

рухових реакцій та збільшення часу рефлекторної відповіді.  

При вивченні впливу вестибулярного навантаження на результати 

теппінг-тесту, ми встановили те, що вестибулярна чутливість 

характеризується зниженою швидкістю максимального темпу руху кисті 

руки та відображає зрушення в нервовій системі, викликаючи позамежове 

гальмування в нервових центрах. Особи, які володіють сильною нервовою 

системою, характеризуються низьким рівнем чутливості аналізаторів, і, 

навпаки, для слабкої нервової системи характерною є висока чутливість. 
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В осіб із підвищеною вестибулярною чутливістю після подразнення 

вестибулярного аналізатора спостерігали більше зниження біоелектричної 

активності литкових м’язів нижніх кінцівок (p<0,05), ніж в осіб з належною 

чутливістю.  

Результати наших обстежень дають право припустити, що в осіб із 

підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора подразнення рецепторів 

півколових каналів більшою мірою змінює активність екстензорних 

мотонейронів спинного мозку людини, ніж в осіб із належною чутливістю. 

Зменшення амплітуди та збільшення середньої частоти електроміограми 

після вестибулярного навантаження при відсутності зорового контролю в 

осіб із підвищеною вестибулярною чутливістю вказувала на компенсацію 

підтримання рівноваги, що проявлялась у збільшенні часу активації 

м’язових волокон рухових одиниць і зменшенні синхронізації їх активності. 

Проведене дослідження параметрів варіабельності серцевого ритму 

показало, що в осіб з підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора 

регуляція серцевого ритму відбувається під впливом парасимпатичної 

автономної нервової системи. Це демонструє симпатико-парасимпатичний 

індекс (співвідношення LF/HF – 0,59 ум.од.). При визначенні класів 

ритмограм за класифікацією Є.А. Березного, А.М. Рубіна встановлено, що у 

осіб із підвищеною вестибулярною 16 % ритмограм 3-го класу. Це вказує на 

зниження рівня функціональних резервів та адаптаційних можливостей 

даних осіб. 

При вивченні зміни функціонування системи кровообігу в осіб з 

різною чутливістю вестибулярного аналізатора при І та ІІІ типах погоди 

досліджено зниження вестибулярної стійкості при ІІІ типі погоди у 

порівнянні з І. При ІІІ типі погоди в осіб із достатньою та недостатньою 

вестибулярною стійкістю погіршується витривалість після вестибулярного 

навантаження за рахунок зниження рівня функціональних резервів серцево-

судинної системи. У групі обстежених з недостатньою вестибулярною 

стійкістю виявлено найбільш несприятливі зміни гемодинаміки після 
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вестибулярного навантаження, на фоні зниженої витривалості. Ми показали 

розбіжність у взаємодії між вестибулярною і автономною системами, яка 

виникає в умовах гіпоксичного впливу, що викликає значні зрушення у 

рефлекторній відповіді й призводить до зниження функціональних 

можливостей організму.  

Вивчаючи особливості вищої нервової діяльності осіб юнацького віку 

з різною чутливістю вестибулярного аналізатора, ми дослідили, що в групі 

студентів із належною вестибулярною чутливістю високий нейротизм 

спостерігався у 17 %, середній – у 50 %, а низький – у 33 %. У юнаків із 

підвищеною вестибулярною чутливістю високий нейротизм був у 44 % 

випадків, середній у 37 %, а низький – у 19 %.  

Також, описано взаємозв’язок між нейротизмом, тривожністю та 

чутливістю вестибулярного аналізатора. Це твердження випливає із того, що 

особи із підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора 

характеризуються підвищеним нейротизмом, що разом впливає на зниження 

самопочуття та настрою, та підвищення особистісної тривожності у стані 

спокою. Після вестибулярного навантаження у них суттєво погіршуються 

самопочуття, активність та настрій, що, також проявляється підвищеною 

тривожністю.  

Ключові слова: вестибулярний аналізатор, нейродинамічні 

властивості, автономна регуляція, тип погоди, система кровообігу, 

психологічні особливості. 
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SUMMARY 

Shmata Roman Mykhailovych. Functional activity of the vestibular analyzer 

in young people. – Qualified scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Candidate of Medical Sciences in specialty 

14.03.03 "Normal Physiology" (222 – Medicine).– I. Horbachevsky Ternopil 

National Medical University, Ternopil, 2020. Danylo Halytsky Lviv National 

Medical University, Lviv, 2021. 

The aim of the study was to establish the psychophysiological basis of the 

functional activity of the vestibular analyzer in young people under different 

conditions. 

The survey was conducted in the city of Ternopil, which is located in a 

temperate-continental climate. We examined 612 students of I. Horbachevsky 

Ternopil National Medical University. All students on the basis of medical 

examinations were classified as almost healthy people. The age of the students 

ranged from 18 to 21 years. Comprehensive examinations were conducted on the 

basis of the certified by the Ministry of Health of Ukraine laboratory of 

psychophysiological research of the Department of Physiology with the basics of 

bioethics and biosafety of I. Horbachevsky Ternopil National Medical University 

(Certificate № 003/18). In organizing the surveys, we were guided by the 

bioethical norms of the Helsinki Declaration adopted by the General Assembly of 

the World Medical Association on Human Rights, the International Code of 

Medical Ethics and the laws of Ukraine (according to the decision of the Bioethics 

Commission of I. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Protocol 

№ 32 of November 25, 2015; according to the decision of the Bioethics 

Commission of I. Horbachevsky Ternopil National Medical University Protocol 

№ 55 of November 4, 2019). 

To solve the tasks set in the work, we used the following methods: 

questionnaire, rotational test on a Baranys chair, assessment of the duration of the 

vestibular illusion of counter-rotation according to the method of 
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B.V. Tolokonnikov, determination of neurodynamic features using the computer 

program Diagnost 1-M, electromyography, analysis of heart rate variability, 

determination of vestibular stability according to the method of N.N. Lozanov and 

I.P. Baichenko, psychological testing (according to the Ayzenck’s questionnaire; 

according to the questionnaire for the diagnosis of operative assessment of health, 

activity and mood; according to the Spielberger-Khanin questionnaire); methods 

of mathematical statistics: determination of Wilcoxon T-test and Mann-Whitney 

U-test. 

In studying the psychophysiological basis of the functional activity of the 

vestibular analyzer under different conditions, we found that the prevalence of 

hypersensitivity of the vestibular analyzer among young people is 18 %, and the 

prevalence of dizziness with changing weather conditions was observed in 63 % 

of these individuals. Also, we found that the increased sensitivity of the vestibular 

analyzer is characterized by low values of functional mobility of nervous 

processes, and features of neurodynamic processes in people with long duration of 

vestibular illusion of counter-rotation, under conditions of excitation of the 

vestibular analyzer, occur more due to reflex response. 

When we studying the effect of vestibular load on the results of the tapping 

test, we found that vestibular sensitivity is characterized by a reduced speed of the 

maximum rate of movement of the hand and reflects changes in the nervous 

system, causing excessive inhibition in the nerve centers. Individuals with a strong 

nervous system are characterized by a low level of sensitivity analyzers, and, 

conversely, for a weak nervous system is characterized by high sensitivity. 

In people with increased vestibular sensitivity with irritation of the 

vestibular system, a greater decrease in the bioelectrical activity of the calf 

muscles of the lower extremities (p<0,05) was observed than in persons with 

adequate sensitivity. The results of our examinations suggest that in persons with 

hypersensitivity of the vestibular analyzer, stimulation of the semicircular canal 

receptors alters the activity of extensor motoneurons in the human spinal cord to a 

greater extent than in persons with proper sensitivity. An increase in the mean 
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frequency when visual control is turned off in individuals with increased 

vestibular sensitivity indicates compensation for maintaining balance. 

A study of the parameters of the heart rate variability showed that in 

individuals with hypersensitivity of the vestibular analyzer, heart rate regulation 

occurs under the influence of the parasympathetic autonomic nervous system. This 

is indicated by the sympathetic-parasympathetic index (ratio LF/HF of 0,59 con. 

un). In determining the classes of rhythmograms according to the classification of 

E.A. Bereznyi, А.М. Rubin, we found that in persons with elevated vestibular 

16 % rhythmograms of the 3-rd class. This indicates a decrease in the level of 

functional reserves and adaptive capabilities of these individuals. 

In studying the change in the functioning of the circulatory system in 

persons with different sensitivity of the vestibular analyzer in types of the I-st and 

III-rd weather, we investigated the decrease in vestibular stability in type III 

weather compared with I-st. In type of the III-rd weather in people with sufficient 

and insufficient vestibular stability deteriorates endurance after vestibular by 

reducing the level of functional reserves of the cardiovascular system. In the group 

with insufficient vestibular stability of the subjects revealed the most unfavorable 

changes in hemodynamics after vestibular load, against the background of reduced 

endurance. We showed a discrepancy in the interaction between vestibular and 

autonomic systems, which occurs under conditions of hypoxic exposure, which 

causes significant changes in the reflex response and leads to a decrease in the 

functional capabilities of the organism. 

Studying the features of higher nervous activity of adolescents with 

different sensitivity of the vestibular analyzer, we investigated that in the group of 

students with proper vestibular sensitivity high neuroticism was observed in 17 %, 

medium – in 50 %, and low – in 33 % . In young men with increased vestibular 

sensitivity, high neuroticism was present in 44 % of cases, medium in 37 %, and 

low in 19 %. 

We also described the relationship between neuroticism, anxiety, and 

vestibular analyzer sensitivity. This statement follows from the fact that 
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individuals with hypersensitivity of the vestibular analyzer are characterized by 

increased neuroticism, which together has the effect of reducing well-being and 

mood, and increasing personal anxiety at rest. After vestibular loading, they 

significantly deteriorate their health, activity and mood, which is also manifested 

by increased anxiety. 

Key words: vestibular analyzer, neurodynamic properties, autonomic 

regulation, type of the weather, circulatory system, psychological features. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Вестибулярний аналізатор виконує функцію 

забезпечення відчуття положення, переміщення тіла в просторі, чим 

обумовлює орієнтацію, підтримку пози при всіх можливих видах діяльності 

людини, як у стані спокою, так і під час руху [8, 14, 16, 97, 115]. Здатність 

підтримувати рівновагу тіла, злагодженість і впорядкованість рухів широко 

вивчаються фізіологами [4-6, 16, 78, 134, 142]. 

Проблема вестибулярної стійкості при подразненні вестибулярного 

аналізатора є предметом досліджень науковців [2, 5, 16, 89, 133]. Є дані, що 

у нетренованих людей унаслідок збудження вестибулярного аналізатора 

розвивається «хвороба руху», що супроводжується нудотою, 

запамороченням, хиткістю ходи, загальною слабкістю та ін. [5, 8, 158, 168, 

170]. Основним проявом підвищеної вестибулярної чутливості є 

запаморочення. Скарги на нього зустрічаються у понад 20 % населення 

Землі [100-102, 172]. У сучасних наукових працях повідомляється про 

поширеність запаморочень до 39 % [101]. Тому, виявлення осіб з 

підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора має важливе значення, 

оскільки вона негативно впливає на якість життя. Це забезпечує можливість 

проведення вибору адекватної профілактичної тактики та терапії. Однак 

досліджень, щодо поширеності підвищеної чутливості вестибулярного 

аналізатора у практично здорових осіб юнацького віку не проводилося.  

Нейродинамічні показники і психофізіологічний стан є першими 

чутливими індикатороми змін, що відбуваються в організмі, і істотно 

впливають на роботу всіх фізіологічних систем [13, 49, 79]. Але це не 

досліджено стосовно вестибулярного аналізатора. Тому, необхідно 

відзначити надзвичайну важливість подальшого вивчення нейродинамічних 

особливостей в умовах подразнення вестибулярного аналізатора в осіб із 

підвищеною його чутливістю. 
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На сьогоднішній день встановлено, що основне значення 

вестибулярної системи – підтримка вертикального положення людини та 

забезпечення координації рухів [97, 138, 142, 155]. Особливе значення при 

цьому належить литковим м’язам [136]. Також доведено, що контроль за 

рівновагою у вертикальній позі – це мультисенсорний процес [114, 130, 135, 

157, 186]. Проте функціональний стан литкового м’яза та взаємозв’язок його 

з іншими сенсорними системами у визначенні вестибулярної стійкості, 

недостатньо вивчено.  

Є дані про роль підвищеної вестибулярної чутливості у розвитку 

артеріальної гіпертензії [103, 152]. Адаптація організму до різних умов 

перебування тісно пов'язана з реакціями серцево-судинної системи [20, 21, 

40-45, 149, 182]. Проте оцінка впливу вестибулярного навантаження, в осіб 

із різною вестибулярною чутливістю, на систему кровообігу при різних 

типах погоди на даний час потребує вивчення. 

На даний час окремі наукові роботи [47, 69, 72, 73, 79], показують 

важливий вплив індивідуальних типологічних особливостей вищих відділів 

центральної нервової системи (ЦНС) на функціональний стан 

вестибулярного аналізатора. Також, не менш важливим питанням є вивчення 

психологічних особливостей в осіб з різною вестибулярною чутливістю, 

оскільки у них формуються певні психологічні стани [14, 127, 218]. Але 

особливості вищої нервової діяльності в осіб з низькою вестибулярною 

резистентністю не встановлені. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації затверджена вченою радою ДВНЗ «Тернопільським державним 

медичним університетом ім. І.Я. Горбачевського» МОЗ України (протокол 

№7 від 15 грудня 2015 р.). Дисертаційна робота є частиною планової 

науково-дослідної роботи кафедри фізіології з основами біоетики та 

біобезпеки Тернопільського національного медичного університету 

ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України «Психофізіологічні аспекти 
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пристосування молодих осіб до навчальних навантажень в сучасних умовах» 

(№ державної реєстрації 0116U000792, термін виконання 2016-2020 рр.). 

Мета дослідження. Мета роботи – встановити психофізіологічні 

основи функціональної активності вестибулярного аналізатора у молодих 

осіб за різних умов.  

Завдання дослідження. Для досягнення вказаної мети в роботі 

вирішуються такі основні завдання:  

1. оцінити функціональну активність вестибулярного аналізатора в 

осіб 18-21 року;  

2. вивчити нейродинамічні особливості у визначенні чутливості 

вестибулярного аналізатора;  

3. дослідити електроміографічні особливості литкового м’яза осіб 

юнацького віку з підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора;  

4. оцінити особливості автономної нервової регуляції осіб 

юнацького віку з різною чутливістю вестибулярного аналізатора; 

5. вивчити зміни системи кровообігу після вестибулярного 

навантаження залежно від функціональної стійкості вестибулярного 

аналізатора за різних погодних умов; 

6. проаналізувати психологічні особливості осіб юнацького віку з 

підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора.  

Об’єкт дослідження: функціональна активність вестибулярного 

аналізатора. 

Предмет дослідження: вестибулярна чутливість; нейродинамічні, 

електроміографічні, психологічні особливості осіб юнацького віку з 

підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора; зміни системи 

кровообігу після вестибулярного навантаження залежно від функціональної 

стійкості вестибулярного аналізатора за різних типів погоди. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань 

використовувалися такі методи: анкетування, обертальна проба на кріслі 

Барані, оцінка тривалості вестибулярної ілюзії протиобертання за 
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методикою Б.В. Толоконникова, визначення нейродинамічних особливостей 

за допомогою комп’ютерної програми Діагност 1-М, електроміографія, 

аналіз варіабельності серцевого ритму, визначення вестибулярної стійкості 

за методикою Н.Н. Лозанова і І.П. Байченка, психологічне тестування (за 

опитувальником Айзенка; за опитувальником для діагностики оперативної 

оцінки самопочуття, активності і настрою; за опитувальником Спілбергера-

Ханіна); методи математичної статистики: визначення Т-критерію 

Вілкоксона та U-критерію Манна-Уітні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Отримано нові дані про 

підвищену вестибулярну чутливість серед осіб юнацького віку, вплив 

погоди на функціональну активність вестибулярного аналізатора, стан 

нейродинамічних, біоелектричних та психологічних особливостей осіб із 

підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора.  

З’ясовано, що розповсюдженість підвищеної чутливості 

вестибулярного аналізатора серед осіб молодого віку (18-21 років) становить 

18 %, а поширеність запаморочення при зміні погодніх умов спостерігалося 

у 63 % цих осіб. 

Вперше виявлено, що підвищена вестибулярна чутливість 

характеризується низькою функціональною рухливістю нервових процесів, з 

превалюванням внутрішнього гальмування, що свідчить про слабку нервову 

систему. А, особи, які володіють сильною нервовою системою, 

характеризуються низьким рівнем чутливості аналізатора. 

Також після вестибулярного навантаження із закритими очима при 

виконанні проби Ромберга спостерігали нижчі значення амплітуди 

електроміограми литкового м’яза та одночасно вищі значення її частоти, на 

відміну від осіб з належною чутливістю. 

В осіб з підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора у стані 

фізіологічного спокою рівень середнього артеріального тиску нижчий, ніж в 

обстежених з належною. Також, у них регуляція серцевого ритму 

відбувається під впливом парасимпатичної автономної нервової системи. 
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Термінова адаптація до вестибулярного навантаження забезпечується 

переважно за рахунок збільшення частоти серцевих скорочень. Проводячи 

оцінку зміни системи кровообігу на вестибулярне навантаження при І і ІІІ 

типах погоди, ми встановили зниження вестибулярної стійкості при ІІІ типі 

погоди у порівнянні з І. Також, дослідили, що особи із підвищеною 

вестибулярною чутливістю характеризуються підвищеним нейротизмом, що 

впливає на зниження самопочуття та настрою, та підвищення особистісної 

тривожності у стані спокою. Після вестибулярного навантаження у них 

суттєво погіршуються самопочуття, активність та настрій, що проявляється 

підвищеною тривожністю.  

Практичне значення одержаних результатів. Результати, отримані в 

процесі дослідження, можуть бути використані для встановлення підвищеної 

чутливості вестибулярного аналізатора у молодих осіб.  

Оскільки, виявлення причин вестибулярних розладів дуже важливе, 

наші результати і висновки можуть використовуватись для вибору 

адекватної профілактичної тактики, для профвідбору, в практичній 

діяльності оториноларинголога, невролога, терапевта, лікаря загальної 

практики сімейної медицини. 

Отримані дані є фундаментальним підґрунтям для проведення 

ефективної терапії розладів життєдіяльності пов’язаних з підвищеною 

чутливістю вестибулярного аналізатора.  

Також, наші дані можна використати в навчальному процесі на 

кафедрах нормальної фізіології, неврології та оториноларингології вищих 

медичних навчальних закладів, при читанні лекцій та проведенні 

практичних занять. Результати дисертаційної роботи впроваджено в 

навчальний процес профільних кафедр фізіології ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет» (2019 р.); Української 

медичної стоматологічної академії (2019 р.); Івано-Франківського 

національного медичного університету (2020 р.); ДЗ «Дніпровська медична 
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академія МОЗ України» (2020 р.); Вінницького національного медичного 

університету ім. М.І. Пирогова (2020 р.)(додаток А). 

Особистий внесок здобувача. Автором здійснено розробку основних 

практичних і теоретичних положень даної наукової роботи та проведено 

патентно-інформаційний пошук, у повному обсязі проведено обстеження з 

подальшою обробкою отриманих результатів, самостійно написані всі 

розділи власних досліджень. Обґрунтування висновків, а також аналіз та 

узагальнення результатів наукового дослідження проведено разом із 

науковим керівником. 

Комплексні обстеження проводились на базі атестованої МОЗ України 

лабораторії психофізіологічних досліджень кафедри фізіології з основами 

біоетики та біобезпеки Тернопільського національного медичного 

університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (Свідоцтво № 003/18).  

Наші дослідження не суперечать прийнятим біоетичним нормам 

Гельсінської декларації прийнятої Генеральною асамблеєю Всесвітньої 

медичної асоціації про права людини, Міжнародному кодексу медичної 

етики та законам України і можуть бути використані в науковій роботі 

(рішення комісії з біоетики ДВНЗ «Тернопільського державного медичного 

університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», протокол № 32 від 25 

листопада 2015 р.; рішення комісії з біоетики Тернопільського національго 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, протокол 

№ 55 від 4 листопада 2019 р.). 

За темою дисертаційного дослідження опубліковано 25 наукових 

робіт, у яких автору належать основні ідеї та розробки стосовно аналізу 

адаптаційних реакцій організму на вестибулярне навантаження. В 

опублікованих у співавторстві наукових працях не використані ідеї або 

розробки співавторів.  

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень та основні 

положення роботи висвітлені в доповідях на регіональному та галузевому 

рівнях, зокрема на конгресах та науково-практичних конференціях: Довкілля 
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і здоров’я присвячена 30-річчю Чорнобильської катастрофи – Тернопіль, 

2016; «Довкілля і здоров’я» Науково-практична конференція – Тернопіль, 

2017 р.; Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю 

«Довкілля і здоров’я» – Тернопіль, 2018; Здобутки клінічної та 

експериментальної медицини – Тернопіль, 2018; Науково-практична 

конференція «Довкілля і здоров’я» – Тернопіль 2019; ХVII конгрес Світової 

Федерації Українських Лікарських Товариств» – Тернопіль, 2018; XX з'їзд 

Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю, 

присвяченого 95-річчю від дня народження академіка П.Г. Костюка – Київ, 

2019; Науково-практична конференція ХХІІІ міжнародного медичного 

конгресу студентів і молодих вчених – Тернопіль 2019; 88 науково-

практична конференція студентів та молодих вчених із міжнародною участю 

"Інновації в медицині" – Івано-Франківськ, 2019; Науково-практична 

конференція з міжнародною участю "Фізіологічні та клінічні аспекти 

ендокринної патології" – м. Яремче, 2019; XVII З’їзд Всеукраїнського 

Лікарського Товариства – Полтава, 2019; ХХІV Міжнародного конгресу 

студентів та молодих вчених – Тернопіль, 2020; «Довкілля і здоров’я» 

Науково-практична конференція – Тернопіль 2020 (Додаток Б). 

Публікації. Автором опубліковано 25 наукових робіт, із них: 8 статей 

вийшли в наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН України для 

публікації основних результатів дисертаційних досліджень (5 з них у 

виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз, та 3 – у 

зарубіжних виданнях, які включено до бази Eurasian Scientific Journal Index, 

ResearchBib, Index Copernicus, Google Scholar, WorldCat); 17 робіт – у 

збірниках матеріалів конференцій і з’їзду (Додаток В). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 

174 сторінках тексту і складається з розділів: «Вступ», «Сучасні уявлення 

про функціонування вестибулярного аналізатора. Огляд літератури», 

«Матеріали та методи дослідження», «Стан чутливості вестибулярного 

аналізатора та її прояви у вестибуло-сенсорній, вестибуло-соматичній та 
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вестибуло-вегетативній проєкціях», «Зміни функціонування системи 

кровообігу в осіб з різною чутливістю вестибулярного аналізатора при І та 

ІІІ типах погоди» «Особливості вищої нервової діяльності осіб юнацького 

віку з різною чутливістю вестибулярного аналізатора» «Аналіз та 

узагальнення результатів», «Висновки», «Список використаної літератури» 

(228 найменувань) та 4 додатки. Робота містить 19 таблиць та 19 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛІЗАТОРА 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ  

 

1.1 Особливості фізіології вестибулярного аналізатора 

 

Людський організм не може існувати і функціонувати без інформації, 

яка поступає як із зовнішнього, так із внутрішнього середовища. Ці два види 

інформації взаємодіють завдяки функціонуванню сенсорних систем. Вони 

забезпечують сприймання та перетворення адекватних подразників в нервові 

імпульси, що йдуть в ЦНС. На різних рівнях мозку ця інформація 

фільтрується, аналізується, впізнається та перетворюється в сенсорні 

відчуття, які усвідомлюються і створюється образ подразника [59, 72, 112-

114]. 

Формування вестибулярного апарату проходить швидше інших 

рецепторів, його збудливість існує від народження і розвивається та 

адаптується до подразників у процесі його становлення [112]. Вестибулярна 

сенсорна система є необхідною для збереження орієнтації у просторі, 

оскільки бере участь у забезпеченні сприйняття положень і рухів тіла, та є 

основою рівноваги [59, 60, 72, 74, 154]. 

Що стосується анатомічної будови вестибулярного аналізатора, то 

автори вказують, що саме її складність та оригінальність, забезпечують 

специфічні функції, властиві периферичному, провідниковому та 

центральному відділів даного органу [8, 61, 62, 77, 112]. У своїх працях вони 

описують кістковий присінок, у якому знаходяться два розширення 

перетинчастого лабіринту, які прийнято називати – круглий мішечок та 

овальна маточка. Однією із особливостей є те, що вони заповнені 

ендолімфою і мають невеликі підвищення, а саме чутливі плями. Ці плями є 

накопиченням чутливих нервових клітин, які різні за формою та розміром. 



 

 

 

26 

 

Що стосується субмікроскопічних волосків, які виступають на вільній 

поверхні клітин, то саме вони є рецепторами рівноваги та основою для 

утворення отолітового апарату. Волоски цих клітин, які занурені в драглисту 

масу разом з вапняними кристалами, які прийнято називати – отолітами, 

формують отолітову мембрану. На початку та вкінці руху виникає лінійне 

прискорення цих кристалів, які веде до зміщення [61, 63, 101, 175]. 

Іншою особливістю будови та функціонування є те, що даний орган 

має три півколові канали, які заповнені ендолімфою і розташовані у трьох 

взаємно перпендикулярних площинах. Саме вони дають точну інформацію 

про переміщення тіла у трьох вимірах, та збуджуються під час кутових 

прискорень [14, 77, 106, 121, 144]. 

Рефлекторна діяльність вестибулярного аналізатора розпочинається із 

потенціалів дії, які генеруються в закінченнях волокон вестибулярного 

нерва, та розповсюджуються в його складі до ганглія Скарпа. Там 

розташовані тіла перших нейронів. Звідти, по центральних відростках 

імпульс доходить до довгастого мозку з обох боків і передається у 

вестибулярні ядра своєї сторони, де закладені тіла других нейронів [14, 155, 

228]. 

Вестибулярні ядра є першим рівнем ЦНС, у якому іде обробка 

інформації про рухи, або діяльність, при якій змінюється положення тіла в 

просторі [174]. Саме вони створюють бульбарний вестибулярний комплекс. 

Вестибулярні ядра, прийнято називати двома визначеннями: за 

розміщенням, та за автором. Тому, у літературі їх описують як: латеральне – 

Дейтерса, медіальне – Швальбе, верхнє – Бехтерева, нижнє – Роллера. Від 

тіл других нейронів, які закладені у вестибулярних ядрах, імпульси 

прямують по центральних відростках до третього нейрона у таламусі [77, 

100, 154, 163, 174]. 

Специфічність та оригінальність вестибулярного аналізатора, на 

відміну від інших аналізаторів, полягає у тому, що він ніколи не перебуває в 

стані спокою, а постійно зазнає подразнення в результаті дії на нього сили 
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земного тяжіння [97, 159]. Відомо, що у стані спокою поза тіла 

підтримується нервовими імпульсами, які йдуть від вестибулярного 

аналізатора. Численні дослідження вестибулярної сенсорної системи довели, 

що дія вестибулярного апарату можлива лише за умов земного тяжіння. 

Автори дослідили, що відсутність постійного подразнення отолітового 

апарату, яке відбувається за рахунок сили земного тяжіння, в стані 

невагомості призводить до значних порушень в організмі, які є наслідком 

розбалансування взаємовідносин ампулярного та отолітового апаратів [16, 

77, 100, 112, 159].  

Виходячи із цих особливостей функціонування вестибулярного 

аналізатора є побудовані дві теорії, які пояснюють зміни в організмі в стані 

невагомості: 

– мінус-подразник; 

– функціональної деаферентації [175]. 

Отже, якщо земного тяжіння не буде, кристалики та рідина не 

тиснутимуть на стінки мішечків і каналів, людина внаслідок цього може 

втратити рівновагу, через відсутність інформації про положення тіла. Таке 

відчуття у літературі називають невагомістю і спостерігають у космонавтів. 

Збільшення сили тяжіння відбувається під час виходу космічного шаттлу на 

орбіту. При цьому виникають перевантаження, які сильно впливають на 

вестибулярний аналізатор. Щоб витримати ці навантаження, з якими 

зустрічаються у своїй професійній діяльності космонавти та пілоти, їхній 

вестибулярний аналізатор має функціонувати бездоганно [148].  

У літературі зустрічаються дані про людей, вестибулярний апарат яких 

працює погано, що може бути вродженим дефектом або набутою 

дисфункцією. Такі люди зазвичай погано переносять поїздки сухопутним, 

водним та повітряним видами транспорту. Також, у дитинстві першими 

ознаками підвищеної чутливості може бути виникнення вестибулярних 

реакцій під час та після катання дитини на каруселі. Тому, явище, яке 

супроводжується нудотою, запамороченням і навіть втратою свідомості у 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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літературних джерелах називається захитування або "морська хвороба" [184, 

227]. 

Отже, виходячи із анатомічної будови, вестибулярний аналізатор, є 

органом рівноваги, який забезпечує відчуття положення і переміщення тіла 

людини і його частин в просторі, обумовлює орієнтацію і підтримку пози 

при всіх можливих видах діяльності людини [138]. А також, він здійснює 

функцію рівноваги тіла, як у стані спокою, так і під час руху та надає 

аферентну інформацію для підтримання вегетативного балансу [14, 77, 154, 

155]. 

Аналізуючи попередні дослідження, ми знайшли ще одну важливу 

особливість функціонування вестибулярного аналізатора, а саме, його 

двобічний зв'язок з внутрішніми органами. Прикладом цього, є його 

взаємозв’язок із шлунково-кишковим трактом, який підтверджений 

реакціями на подразнення вестибулярного аналізатора, а саме нудоту та 

блювоту. В цей же час, у літературі знаходимо припущення, що такі 

захворювання, як виразка шлунку та дванадцятипалої кишки, панкреатит, 

гепатохолецистит можуть викликати запаморочення, оскільки інформація 

від вісцеральних і вестибулярних рецепторів надходить для спільного 

аналізу до гомеостатичних центрів головного мозку [155, 214]. 

 

1.2 Проєкції вестибулярного аналізатора 

 

Провідникові шляхи вестибулярного апарату досить чисельні і складні 

[80, 100, 129, 154, 162]. До них відносять: вестибуло-кортикальний, 

вестибуло-окуломоторний, вестибуло-спінальний та вестибуло-вегетативно-

лімбічний. Вони є основою для проєкцій вестибулярного аналізатора, якими 

забезпечуються вестибулярні рефлекси, які автори, називають 

вестибулярними реакціями [2, 67, 70, 75, 89, 96].  

Схема рефлекторної дуги даних рефлексів нічим не відрізняється від 

інших, однак, рефлекси вестибулярної системи мають певні особливості, 
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оскільки залежно від проєкції вони є соматичними або автономними [67, 

100, 111, 163, 228]. 

 

1.2.1 Вестибуло-сенсорна проєкція 

Роль вестибулярної системи у регулюванні положення очей, голови та 

тіла в просторі для компенсації лінійних та кутових прискорень, які 

виникають під час довільних чи несподіваних рухів, досліджується протягом 

багатьох десятиліть [121, 173, 185]. Вестибуло-сенсорна проєкція забезпечує 

виникнення вестибуло-сенсорних реакцій. Саме вона є тією структурою 

мозку, яка сприймає рух, де формується орієнтація в просторі та часі [70, 

131, 173]. 

Ці реакції супроводжуються відчуттям запаморочення при 

подразненні вестибулярних ядер [8, 14, 67, 76]. Після обертання в кріслі 

Барані виникає дисбаланс між зоровими й вестибулярними подразненнями, 

що відбувається в осіб із підвищеною збудливістю вестибулярного апарату. 

Проявом вестибуло-сенсорних реакцій, в даних осіб можуть бути 

короткочасні потемніння в очах [8, 78, 79, 218]. 

Автори також описують вестибуло-сенсорні реакції, які при 

патологічних станах проявляються запамороченням та головокружінням, 

порушенням сприйняття простору та часу. Є дані, що ці стани можуть 

супроводжуватись загальним загальмовуванням або навпаки, сильною 

дратівливістю [46, 101-103, 218].  

На основі фізіологічних досліджень вестибуло-сенсорної проєкції, 

дослідники вважають, що вона забезпечується трьома провідниковими 

шляхами [100, 152, 218] : 

– трьохнейронного найкоротшого провідникового шляху до 

контралатеральної півкулі;  

– п’ятинейронного провідникового шляху до іпсілатеральної півкулі;  
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– багатонейронного провідникового шляху до контралатеральної 

півкулі. 

Наявність вестибулярної проєкції у зоровій кірковій зоні доводять 

дослідження, у яких описуються вплив подразнення півколових каналів на 

фонову частоту розрядів зорової кори, а також на комплексне зорове 

рецептивне поле [153]. Сомато-сенсорну частину проєкції дослідники 

вважають представництвом соматичних аферентів, що беруть участь у 

забезпеченні координації рухів. Дослідники вважають, що саме тут 

відбувається складна інтеграція сигналів лабіринту та соматичних 

пропріоцептивних сигналів, яка забезпечує усвідомлення та орієнтацію тіла 

[78, 79, 100, 171, 172].  

Також відомо, що нейрони таламуса, які передають вестибулярну 

інформацію до парієтальної долі, також проводять соматосенсорні сигнали, 

які надходять від проксимальних суглобів та м’язів [100, 201]. Цю 

інформацію підтверджують дані авторів, які доводять, що люди та тварини з 

видаленими лабіринтами не можуть запам’ятати того шляху, яким їх 

транспортували до того. Це є ще однією особливістю функціонування 

провідних шляхів, які формуються через присінкові ядра ромбоподібної 

ямки, гігантоклітинного ядра медіального колінчатого тіла та каудальної 

частини хвостатого ядра, таким чином забезпечують здатність до орієнтації 

у просторі [100, 128, 153].  

У науковій літературі є окремі дані про значний зв’язок та тісну 

взаємодію вестибулярного аналізатора з слуховою сенсорною системою, які 

доводять те, що він бере участь у формуванні вушних шумів. Отже, ці 

проєкції і утворюють ті структури, де формуються симптоми вестибулярної 

дисфункції, а саме відчуття типу занімінь, затьмарень, вушні шуми 

присінкового походження [14, 100, 218]. 

Виходячи із цих даних можемо зробити висновок, що вестибуло-

сенсорна проєкція необхідна для забезпечення орієнтації в просторі та 

вестибулярної пам’яті [100, 131, 152, 153]. 
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1.2.2 Вестибуло-соматична проєкція 

Зміни положення тіла та голови після надходження імпульсів від 

вестибулярних рецепторів до вестибулярних ядер забезпечуються завдяки 

численним зв'язкам їх з іншими центрами головного і спинного мозку [8, 

106, 134, 162, 177]. Чисельність зв'язків вестибулярних ядер з багатьма 

руховими центрами нервової системи забезпечує підтримку положення тіла, 

тонусу м'язів, а також рухів очних яблук [67, 134, 162, 192]. 

Відповідальною за ці функції є вестибуло-соматична проєкція. У її 

склад входять вестибуло-спінальні та вестибуло-окулярні провідникові 

шляхи [14, 97, 100, 162]. В нормі вони забезпечують фізіологічний механізм 

вестибуло-соматичних реакцій.  

Дослідження спортсменів, танцюристів, каскадерів показують, що 

застосування вправ координаційної спрямованості підвищують ефективність 

змагальної діяльності спортсменів, а отже, забезпечують кращий перебіг 

вестибуло-соматичних реакцій [60, 78, 79].  

У науковій літературі описано, що у здійсненні координаційної 

функції присінок взаємодіє із іншими органами чуття та вестибуло-

моторними провідниковими шляхами, які разом забезпечують ефекторну 

відповідь моторної системи [225]. Саме ці знання допомагають 

диференціювати причину таких порушень рухів, як розхитування, 

заточування або штампована хода [14, 46, 100-103]. 

Тому, більшість наукових досліджень доводять, що на підримання 

вертикальної пози та забезпечення рівноваги під час руху впливає, головним 

чином, статолітовий апарат [14, 100, 218]. Це припущення обґрунтовано тим, 

що при інтенсивному його подразненні виникають рухові реакції у вигляді 

статичних та статокінетичних рефлексів. Механізм виникнення цих 

рефлексів ґрунтується на перерозподілі м'язового тонусу та зміні напрямків 

руху. Такий висновок описаний після проведення обертальної 

навантажувальної проби в кріслі Барані. Він вказує на підсилення тонусу 
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розгиначів, і гальмування тонусу згиначів, внаслідок чого обстежуваний 

"виїжджає" з крісла. При цьому також виникають інші реакції, такі як, 

відхилення тулуба та голови назад. В єдиному комплексі, ці реакції 

спричинюють порушення рівноваги під час руху. Однак, як описується у 

літературних джерелах, це буде відбуватись при підвищеній чутливості 

вестибулярних рецепторів до кутового та прямолінійного прискорення та 

зміненій взаємодії ядер вестибулярної сенсорної системи з руховими 

центрами [14, 46, 101-103].  

Також, особливим типом рухів, який описаний та досліджений у 

вітчизняній та закордонній науковій літературі є ністагм [67, 100]. Даний рух 

забезпечує вестибуло-соматична проєкція. Він полягає в ритмічних 

чергуваннях протилежно спрямованих повільних і швидких рухів очних 

яблук, котрі виникають при подразненнях вестибулярних ядер, а також 

зорових рецепторів. Ністагм після обертання в кріслі Барані називається 

післяобертовим. Механізм його виникнення полягає в зв’язку ядер Бєхтєрєва 

з ядрами ІІІ, IV, VI черепно-мозкових нервів та ретикулярною формацією. 

Саме ця реакція оцінюється як додатковий показник збудливості 

вестибулярного апарату в медичній практиці [14]. 

Що стосується діагностики підвищеної чутливості вестибулярного 

аналізатора, то її будуть характеризувати патологічні рухи очей та тривалий 

післяобертовий ністагм [67, 77, 101, 218]. Особи з такими симптомами 

скаржаться на розлади зору, складність концентрації при читанні та письмі, 

зниження контрасності предметів навіть при нормальному освітленні, 

«стрибання чи мерехтіння» предметів, як у стані спокою, так і під час ходьби 

та користуванням різними видами транспорту [67, 101]. 

 

1.2.3 Вестибуло-вегетативна проєкція 

Реакції організму, які виникають внаслідок подразнення 

вестибулярного аналізатора, та пов’язані із рефлекторними реакціями 
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автономної нервової системи у літературі називають вестибуло-

вегетативними реакціями [2, 8, 67]. За нормальних обставин аферентна 

інформація від вестибулярного аналізатора використовується для 

забезпечення належного обміну речовин в працюючих м’язах, що необхідно 

для нормального та правильного функціонування організму [5, 14, 59, 67, 

176]. В звичайному ритмі впродовж життя, для забезпечення таких 

рефлексів, як зміна горизонтального положення на вертикальне, дана 

проєкція демонструє чітку запрограмовану поведінку [46, 102, 149, 176, 218]. 

Однак, надмірне подразнення призводить до зриву адаптації виникнення 

специфічних реакцій автономної системи, які зокрема виникають в осіб із 

підвищеною збудливістю вестибулярного аналізатора. В літературі описані 

зміни показників системи кровообігу та дихання [16, 129, 146, 149, 154]. 

Серед таких проявів є зміни частоти серцевих скорочень, артеріального 

тиску, тонусу судин, частоти дихальних рухів, збільшення потовиділення [2, 

98, 154, 170, 172]. Також може змінюватись збудливість центрів 

автономного контролю моторики шлунково-кишкового тракту і, як наслідок, 

виникати нудота та блювання [5, 214].  

Механізми виникнення цих реакцій обумовлені зв'язками 

вестибулярних ядер з нейронами ретикулярної формації, які належать до 

автономних центрів стовбура головного мозку, з ядрами блукаючих нервів 

та гіпоталамуса [14, 149, 170, 218]. 

У науковій літературі такі зрушення вестибуло-автономних рефлексів 

при надмірній збудливості вестибулярного аналізатора, називають хворобою 

руху, або кінетозом [5, 158, 168, 214]. Отже, у людей з підвищеною 

чутливістю вестибулярного аналізатора, її можуть супроводжувати такі 

автономні розлади як серцева аритмія, артеріальна гіпертензія, спазм 

кровоносних судин, тахікардія, пітливість, спазм стравоходу, ларингоспазм, 

інтенсивна нудота та напади блювоти [5, 83, 103, 149, 170, 176].  
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1.2.4 Вестибуло-лімбічна проєкція 

Аферентна інформація від вестибулярної системи інтегрується у ЦНС 

висхідними імпульсами інших сенсорних систем, таких як тактильна та 

пропріоцепція, а також тісно пов'язана з лімбічною системою [151, 188, 189, 

203, 216]. Лімбічна система в першу чергу бере участь у регуляції емоцій. 

Враховуючи розгалужену мережу між вестибулярною та лімбічною 

системою, автори припускають, що методи вестибулярної стимуляції 

можуть впливати на емоції, стрес та когнітивні функції [167, 190, 191, 195, 

196, 204]. Однак, типи вестибулярної стимуляції по-різному впливають на 

лімбічну систему, що проявляється покращенням або погіршенням настрою 

обстежуваних [226]. Вестибуло-лімбічна проєкція на сьогодні вивчена 

найменше [14, 102, 125, 207, 218]. 

Як вказують О.М. Барна та А.В. Кірган вестибулярні реакції по-

різному фігурують у повсякденному житті. Щодо професійної діяльності, 

вони вважають, що більше значення мають вестибуло-вегетативні та 

вестибуло-сенсорні реакції [8]. 

Вестибулярна сенсорна система відіграє важливу роль для подальшого 

фізичного, емоційного та психосоціального розвитку [140, 168, 201, 203, 

205]. Вестибулярні дисфункції не завжди розпізнаються в молодому віці, 

хоча вони сприймаються як психосоціальна поведінка. Вони можуть бути 

малопомітними, оскільки набагато частіше вони мають вигляд "просто 

високих емоційних реакцій", як плач, відмова, прихильність до матері, що 

може сприйматися як нормальна реакція маленької дитини [166, 213]. 

Аналізуючи дані із досліджень, проведених у сфері авіаційної та 

космічної медицини можна зробити висновок, що з одного боку, будучи 

тісно пов’язані, а з іншого боку, вестибулярні проєкції можуть бути досить 

автономними. Це означає, що виражені порушення в одній проєкції 

вестибулярного аналізатора, не обов’язково супроводжуються розладами 

такої ж виразності в інших проєкціях [100]. У випадках хронічної дисфункції 
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це означає, що можуть спостерігатись ситуації, коли досить виражені 

симптоми автономної чи лімбічної проєкції супроводжуються мінімальними 

вестибулярними симптомами в інших проєкціях [14, 218]. 

 

1.3 Особливості впливу вестибулярної стійкості на функціонування 

організму  

 

В процесі вивчення стійкості вестибулярного аналізатора, науковці 

дійшли висновків, що параметри, які відповідають за підтримання 

вертикальної пози в стані спокою та під час руху людини, є дуже чутливими 

до змін системних зв’язків із зовнішнім та внутрішнім середовищем 

організму [5, 144, 216]. Однак, незважаючи на умовно-рефлекторні 

механізми регуляції функції рівноваги, людині необхідно постійно 

тренувати міжсистемну взаємодію органів та систем, які регулюють та 

забезпечують рівновагу тіла [57, 77, 82, 97].  

Вестибулярною стійкістю у науковій літературі називають здатність 

зберігати працездатність при подразненні вестибулярного аналізатора [5]. 

Тому, потреба вивчення і дослідження стійкості вестибулярного аналізатора 

визначається тим, що її зниження часто зустрічається серед осіб різного віку. 

Також, це має важливе значення для соціальної сфери науки, оскільки, є 

дані, що у таких осіб може на тривалий термін знизитись працездатність та 

якість життя [5, 14, 101, 218]. Автори стверджують, що найголовнішою 

системою, яка надає аферентні сигнали для забезпечення рухової діяльності 

є вестибулярна система. Від його чутливості та стійкості залежить не тільки 

якість програми при упралінні та побудові основних рухових дій для 

самозбереження організму, а й оптимальний рівень автономного 

забезпечення та реагування, яке супроводжує ці процеси [16, 77, 82]. 
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1.3.1 Характеристика вестибулярної стійкості у дітей 

 

При досліджені проблеми взаємозв`язку, який існує між сенсорними 

системами, у розвитку координаційних здібностей дітей шкільного віку з 

вадами зору Л.О. Магомедова та Л.Є. Шестерова у своїй роботі дійшли до 

висновку про значний влив функціонального стану сенсорних систем на 

рівень та стан розвитку окремих видів координаційних здібностей у дітей 

шкільного віку, та вказують на необхідність введення в заняття фізичної 

культури вправ, які будуть забезпечувати підвищення окремих показників 

функціонального стану зорового, слухового, вестибулярного і тактильного 

аналізаторів [72, 113, 114, 183]. 

При дослідженні вікових особливостей функціонування 

вестибулярного апарату та їх впливу на координацію рухів, швидкість 

реакції у дитячому віці показали, що у дітей з належною вестибулярною 

стійкістю краще сформовані функції виконання специфічних рухів, та 

встановлено, що у них швидше формуються і проявляються координаційні 

здібності [60, 65, 133]. 

Крім цього є ряд робіт, в яких описані дослідження впливу 

вестибулярного навантаження на організм дошкільнят, учнів молодших і 

середніх класів, учнів та студентів з порушеннями опорно-рухового апарату 

[52, 187]. 

Вплив спеціальних вправ на підвищення стійкості вестибулярного 

аналізатора у дітей 2-5 років дослідила О.У. Холтобіна (1994) [78] 

За даними авторів [9, 69], у 7-річних дітей зустрічаються показники 

статичної рівноваги, які є характерними для людей дорослого віку. Однак, 

ця здібність від 1-го до 2-го класу істотно погіршується, а потім, протягом 

двох років знову зростає. Тому, на думку автора, динамічна рівновага, 

бурхливо розвивається у два періоди шкільного віку: з 7-9 і з 10-11 років. 

Аналогічні відомості наведені в роботі [72], де також наголошується, що 

значна функціональна активність та інтенсивний розвиток функції 
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динамічної рівноваги у дітей припадає на вік 7-10 років. Тому, що стосується 

адаптаційних процесів вестибулярної стійкості, то автори описують, що її 

механізм адаптації та розвитку лежить в основі вдосконалення рефлекторних 

процесів під час дозрівання та становлення основних функцій 

вестибулярного аналізатора. Тому, виходячи із наведеного, сенситивним 

періодом розвитку даної здатності є вік від 7 до 12-13 років. 

Отже, дані дослідження свідчать про те, що у молодших школярів 

недостатній рівень розвитку рівноваги, однак він підвищується під впливом 

спеціальних вправ. Також, автори вважають, що у хлопчиків показники 

рівноваги гірші, ніж у дівчаток, але з віком ці показники покращуються.  

Ці та інші дані, доводять те, що адекватні та помірні подразнення 

вестибулярного аналізатора не обмежує рухові можливості дітей, а є 

корисними для розширення та збільшення їх рухових можливостей [47, 85]. 

Про це також свідчать результати дослідження при використанні вправ 

акробатичної спрямованості [15]. Автори, рекомендуючи їх, аргументують 

це тим, що ці вправи дозволяють забезпечити належний розвиток стійкості 

вестибулярного апарату у дітей молодшого шкільного віку [47].  

У своїх роботах автори Сишко Д.В. (2005), Воропай С.М., 

Бур’яноватий О.М. (2014), приходять до висновку, що динаміка підвищення 

стійкості вестибулярного аналізатора у дітей з 7 до 17 років проходить 

фазно: найбільш інтенсивно підвищення стійкості проходить у 

передпубертатному періоді [16].  

 

1.3.2 Стан вестибулярної стійкості у спортсменів 

 

Оскільки, здатність зберігати координацію при вертикальному 

положенні тіла є одним із головних показників здоров’я, рівня 

функціональних резервів організму, фізичної активності та підготовки, і на 

кінець, рівня спортивної майстерності та кваліфікації, тому дослідження для 

вивчення впливу функціонального стану вестибулярної системи на прояв 
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рухових можливостей спортсменів займає важливе положення у вивченні 

фізіології спорту [3, 6, 98, 108, 115, 225].  

Відомо, що у всіх видах спорту, у яких є поєднання рухів з 

переміщенням тіла людини або його голови в просторі, вестибулярний 

аналізатор піддається сильному навантаженню, внаслідок впливу різного 

роду подразнень та прискорень. В таких випадках подразнення 

вестибулярного аналізатору може викликати уповільнення швидкості руху, 

порушення координації, погіршення зорових сприйнять і значно вплинути 

на показники уваги [78, 79, 147, 225]. Тому, векторальна закономірність та 

інші особливості вестибуло-сенсорних і вестибуло-соматичних рефлексів, 

що виникають при цьому, повинні обов'язково враховуватись в методиках 

тренування кожного виду спорту та на заняттях фізичною культурою [10, 11, 

219] 

Саме це спонукало фахівців у галузі спортивної медицини до вивчення 

доцільності та ефективності тренування вестибулярного апарату, адже, як 

відомо, більшість видів спорту пред’являють до людини дуже високі вимоги 

стану органів, збереження функцій та взаємодії систем організму між собою. 

Під час таких досліджень, авторами було встановлено, що оцінка 

вестибулярної стійкості має пряму залежність від зростання тренованості 

людини [3, 5, 7, 10, 11]. Вони дійшли висновку, що тренований організм 

краще захищається від надмірно великого впливу вестибулярної системи під 

час сильного її подразнення і забезпечує гомеостаз серцево-судинної 

системи і всього організму в цілому.  

Особливо наочно це проявилося при дослідженні вестибулярної 

стійкості у спортсменів-єдиноборців [60]. Для них подразнення 

вестибулярного аналізатора є ключовим та невід’ємним елементом при 

руховій активності, а під час тренувальних занять, на всіх етапах вони 

виконують вправи, які супроводжуються постійним навантаженням на 

вестибулярний аналізатор. Також, це стосується і фехтувальників, які під час 

виконання бою піддаються впливу на них вестибулярних подразників, 
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внаслідок дуже швидких змін напрямку при пересуванні і здійсненні різких 

поворотів. Тому, відмінна вестибулярна стійкість забезпечує точність рухів 

спортсмена, що є однією з найважливіших умов отримання гідного 

результату.  

З огляду на це, за останні роки у спортивній науці і практиці 

появились нові знання та висновки, щодо ролі та взаємодії між собою 

сенсорних систем організму в забезпеченні належної та ефективної рухової 

діяльності як під час тренування, так і за екстремальних умов під час 

змагання [5, 59, 69, 72, 108, 219]. У цьому аспекті, науковці, найбільше уваги 

приділяють вивченню функцій вестибулярного аналізатора, який, за рахунок 

своєї будови, розглядається як біологічний перетворювач механічної енергії, 

яка надходить під час кутових та прямолінійних прискорень, у сигнали про 

положення та рух тіла. Тому, вестибулярний аналізатор є компонентом 

складної функціональної системи, що здійснює функцію рівноваги та 

просторової орієнтації (О.М.Кехайов, 1991; В.А. Дубовик, 1996 та ін.) [115]. 

Утримання рівноваги є динамічним феноменом, який вимагає 

безперервного руху тіла, та є результатом взаємодії вестибулярного та 

зорового аналізаторів, суглобово-м’язової пропріорецепції, центральної та 

периферичної нервової системи [166, 168, 219]. В літературі наведені дані 

дослідження особливостей статодинамічної стійкості спортсменів, які 

займаються спортивними танцями [97]. На думку авторів, для досягнення 

високих спортивних результатів танцюристам необхідно безперервно 

тренувати та розвивати функцію рівноваги, за допомогою якої вони можуть 

виконувати складні обертальні та поступові рухи на високому технічному 

рівні. 

Також, питаннями взаємозв’язку фізичної підготовленості з 

функціональним станом сенсорних систем займалися А.С. Ровний, (2001), 

Л.Є.Шестерова, (2004), І.М.Масляк, (2007), О.К.Моісенко, (2012). У своїх 

наукових роботах дані автори знаходять відносно високу ступінь 
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взємозв’язку між показниками розвитку фізичних якостей і окремих 

показників сенсорних систем [78, 79]. 

Н.О. Чертихіна (2013) досліджувала комплексний розвиток 

вестибулярної стійкості в художній гімнастиці. Автор встановила, що у 

гімнасток найбільше навантаження отримують горизонтальний та 

сагітальний півколові канали. Також, автор встановила тісний зв'язок між 

відділами вестибулярного аналізатора і виходячи з цього відзначила, що для 

покращення вестибулярної стійкості потрібно навантажувати всі відділи 

вестибулярного аналізатора [106, 107]. Також, у літературі описано 

використання засобів художньої гімнастики в процесі фізичного виховання 

старшокласниць [91]. 

Дослідженням типологічних особливостей вестибуло-вегетативних 

реакцій у спортсменів займався Д.В. Сишко (2005). Автор дослідив, що 

спортсмени з різним типом вестибуло-вегетативної реакції мають не тільки 

різні параметри реакцій кардіо-респіраторної і нервової систем при 

вестибулярних подразненнях, але й визначаються різним рівнем 

координаційних здібностей, вестибулярної стійкості і працездатності, а 

також мають різну кількість травм і захворювань. Також, автор зазначив, що 

при зростанні спортивної майстерності відсоткове співвідношення типів 

вестибуло-вегетативних реакцій змінюється, та дійшов висновку, що 

особливо важливим для об’єктивної оцінки функціонального діапазону 

спортсмена, а також ступеня його тренованості є вплив вестибулярного 

навантаження на реакцію системи кровообігу [2]. 

Отже, аналіз наукової і методичної літератури показав роль 

вестибулярних функцій у фізіології людини, через виявлення значення 

вестибулярного тренування для результативності різних видів спорту. 

Тренування функцій аналізатора вестибулярної стійкості за допомогою 

фізичних вправ, особливо пов’язаних із збереженням рівноваги тіла і 

обертальними рухами, знижує поріг вестибулярної чутливості і підвищує 

стійкість організму до обертальних навантажень і заколисувань [3, 65, 66]. 
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1.3.3 Прояви підвищеної чутливості вестибулярного аналізатора  

 

Запаморочення – доволі поширений і часто болісний для пацієнта 

симптом [100-102, 161, 179, 209, 211, 215], однак, проблема 

розповсюдженості і діагностики його виникнення на даний час вивчена 

недостатньо.  

Визначення поняття “запаморочення” та його характеристика 

висвітлені у наукових працях Н.К. Мурашко, Р.В. Сулік [80], К.Ф. Трінуса із 

співавторами [46, 51, 100-104, 218]. Усі ці автори вважають, що 

запаморочення це порушення сприйняття простору руху та часу. 

Аналізуючи літературу, ми встановили, що запаморочення є однією з 

найчастіших скарг при зверненні пацієнтів до лікаря [70, 80, 100-102, 161, 

221].  

Що стосується причини, яка викликала запаморочення – фізологічна 

стимуляція або патологічна дисфункція – виникає один і той же 

симптомокомплекс: запаморочення, нудота, ністагм та атаксія [5, 57, 172]. 

Даний симптомокомплекс, як стверджують автори, спричинений 

порушенням основних функцій вестибулярної системи і свідчить про 

знижену вестибулярну стійкість [57]. Тому, це обумовлює виникнення 

певних труднощів при правильній і своєчасній діагностиці [96, 143, 164, 194, 

210, 212].  

У літературі також перераховано достатню кількість доказів, що всі 

запаморочення пов’язані зі станом вестибулярного аналізатора [51, 77, 100-

102, 104, 172], а саме, що вушні шуми пов’язані з вестибулярними 

порушеннями [218].  

У хворих з діабетом за допомогою полімодальних викликаних 

потенціалів при виявиленні дисфункції всіх периферичних нервів, 

дослідники дійшли висновку, що найбільша з них виражена у 

вестибулярному периферичному органі [8]. Проводячи дослідження серед 

хворих на аритмії, науковці виявили, що 15-30 % є залежними від 
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вестибулярної дисфункції. Також, є статистичні дані, що у хворих зі 

скаргами на запаморочення, яким встановлено діагнози невроз, енцефаліт, 

епілепсія, також присутня вестибулярна дисфункція [218].  

В процесі дослідження вестибулярної стійкості, дослідниками 

встановлено вплив вестибулярного аналізатора на інші аналізатори, а саме, 

що при подразненні вестибулярного аналізатора знижується збуджуваність 

інших аналізаторів, і як наслідок, це призводить до зниження точності рухів, 

порушення рівноваги та погіршення працездатності [79, 159, 164].  

У наукових працях Г.В. Бикової, І.П. Закорко та В.В Білика ми 

знайшли комплекс фізичних вправ спрямованих на підвищення 

статодинамічної стійкості у студентів [10, 11]. Науковці провели 

психологічну і психофізичну підготовку студентів-залізничників за 

допомогою блоків професійно-значимих видів спорту, спеціальних фізичних 

вправ для розвитку вестибулярної стійкості, спеціальних психо-

тренувальних засобів і встановили, що вони є ефективними для покращення 

вестибулярної стійкості. Із даних досліджень автори зазначили, що 

традиційні заняття з фізичного виховання не забезпечують ефективний 

розвиток вестибулярної стійкості у студентів [72]. 

Здатність вестибулярної сенсорної системи до адаптації низька. Однак 

доведено, що у 2/3 волокон вестибулярного нерва, внаслідок тривалого 

подразнення кутовими прискореннями, спостерігається зменшення частоти 

потенціалів дії, тобто певна адаптація можлива [111, 150]. Більшість 

спостережень показує, що якщо у деяких льотчиків на початку льотної 

діяльності спостерігались симптоми повітряної хвороби, то через певний час 

вони зникали [3]. Тому, проводити тренування функцій аналізатора 

вестибулярної стійкості за допомогою фізичних вправ, які пов’язані із 

збереженням рівноваги тіла і обертальними рухами, корисно, оскільки це 

знижує поріг вестибулярної чутливості і підвищує стійкість організму до 

обертальних навантажень і заколисувань [2, 3, 16, 47, 57]. Завдяки 

тренуванню деяка адаптація спостерігається у моряків, пілотів, спортсменів, 
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космонавтів, акробатів, балерин [4, 75]. Також, вестибулярну реабілітацію 

слід проводити при лікуванні осіб які постраждали від струсу мозку і 

внаслідок цього відчувають запаморочення [124, 150]. Однак, разом з тим 

відомо, що у 5 % здорових людей адаптації не відбувається, незважаючи на 

тренування. Для полегшення автономних розладів, пов'язаних з 

подразненням вестибулярного апарату, рекомендовано ряд фармакологічних 

засобів [111, 206].  

Проте, усі висвітлені в науковій літературі дані не описують 

розповсюдженості симптомів підвищеної чутливості вестибулярного 

аналізатора серед осіб молодого віку. Також, не до кінця досліджено 

вестибулярну і пропріоцептивну чутливість, здатність до підтримання 

скоординованої м’язової активності протягом виконання поведінкових рухових 

програм, оскільки у сучасному світі високих швидкостей і інформаційних 

технологій це набуває все більшого значення. 

У сучасній літературі відсутні комплексні дослідження перебігу 

адаптаційних реакцій серцево-судинної системи, нейродинамічних, 

біоелектричних та психофізіологічних особливостей за умов вестибулярного 

навантаження в осіб молодого віку з підвищеною чутливістю вестибулярного 

аналізатора.  

Не вивчинеми залишаються проблеми змін активності вестибулярного 

аналізатора людини за різних типів погоди. Тому, наші дослідження є 

спробою розширити знання з даної проблеми. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Об’єкт і організація обстежень 

 

Нами було обстежено 612 студентів Тернопільського національного 

медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. Усіх 

студентів на основі медичних оглядів було віднесено до групи практично 

здорових людей. Вік обстежуваних становив від 18 до 21 років. Дані про 

кількість виконаних обстежень наведено в таблиці 2.1. Дизайн дослідження 

зображений на рисунку 2.1. 

Комплексні обстеження проводились на базі атестованої МОЗ України 

лабораторії психофізіологічних досліджень кафедри фізіології з основами 

біоетики та біобезпеки Тернопільського національного медичного 

університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (Свідоцтво № 003/18).  

При організації обстежень ми керувалися біоетичними нормами 

Гельсінської декларації прийнятої Генеральною асамблеєю Всесвітньої 

медичної асоціації про права людини, Міжнародного кодексу медичної 

етики та законами України (рішення комісії з біоетики 

ДВНЗ «Тернопільського державного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України», протокол № 32 від 25 листопада 2015 р.; 

рішення комісії з біоетики Тернопільського національго медичного 

університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, протокол № 55 від 4 

листопада 2019 р.). 

Обстеження проводилися в місті Тернополі, яке розміщене в умовах 

помірно-континентального клімату. Згідно з класифікацією І. І. Григор’єва 

40-45 на території міста спостерігається погода І, ІІ і ІІІ типів. Дані про тип 

погоди отримували протягом проведення обстеження, зі зведень 

метеорологічної станції міста Тернополя [20, 21, 40-45, 77].  
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Рисунок 2.1 – Дизайн дослідження 

 

Погоду можна визначити як динамічну сукупність фізичних 

властивостей наземного шару атмосфери, які мають місце у даній місцевості 

у відносно короткому часовому інтервалі, що зумовлена комплексом 

взаємозв’язаних процесів, які відбуваються у атмосфері, земній поверхні і в 

космічному просторі. 

Визначення впливу погоди на вестибулярну стійкість  

n – 174  

Анкетування  

n – 612  

І тип погоди ІІІ тип погоди 
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Таблиця 2.1 – Зведені дані про кількість виконаних досліджень 
Назва методики n 

Анкетування  612 

Оцінка тривалості вестибулярної ілюзії протиобертання за методикою 

Б.В. Толоконникова 

60 

Визначення функціональної рухливості нервових процесів 60 

Дослідження мінімального та максимального часу простої зорово-

моторної реакції 

120 

Вивчення латентних періодів простої зорово-моторної реакції 120 

Оцінювання латентних періодів реакції вибору 1 із 3 120 

Визначення латентних періодів реакції вибору 2 із 3 120 

Проба Воячека 60 

«Письмова проба Фукуди» 60 

Проведення реєстрації інтерференційної електроміографії 60 

Визначення психомоторних показників 120 

Запис 5-хвилинних відрізків ритмограм ЕКГ в II стандартному відведенні 60 

Визначення ВС у вестибуло-вегетативній проєкції за методикою Н.Н. 

Лозанова і І.П. Байченка 

348 

Вимірювання артеріального тиску за методом Короткова 696 

Визначення частоти пульсу 696 

Розрахунок пульсового тиску, загального периферичного опору, індексу 

Робінсона, визначення типу саморегуляції кровообігу 

696 

Тестування за опитувальником Айзенка, форма А. 174 

Тестування для діагностики оперативної оцінки самопочуття, активності і 

настрою 

348 

Тестування для діагностики особистісної та ситуативної тривожності за 

опитувальником Спілбергера-Ханіна 

174 

 

Головними метеорологічними елементами погоди є: 

 температура повітря; 

 атмосферний тиск; 

 вологість повітря; 

 хмарність; 

 атмосферні осади; 

 температура ґрунту; 
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 вміст кисню в повітрі; 

 атмосферна електроенергія; 

 іонізація атмосфери; 

 електричне поле землі. 

Температура повітря – це важливий метеоелемент погоди, який 

суттєво впливає на інші її характеристики (атмосферний тиск, вологість і 

ін.), і в сукупності з ними визначає тепловий стан людини. Вона зазнає 

періодичних добових і річних змін, які зумовлені добовими і сезонними 

коливаннями висоти Сонця і потоку сонячної радіації в конкретних 

географічних широтах.  

Для оцінки погоди особливе значення має величина перепаду 

абсолютного значення температури повітря протягом доби и міждобові 

перепади, а також зміни температури (потепління чи похолодання).  

Для кількісної оцінки вологості використовують наступні показники: 

 абсолютна вологість – фізичний склад водяних парів в одиниці об’єму 

повітря (г/м³, мм рт. ст., Мб або Па); 

 максимальна вологість – максимально можливе насичення повітря 

водяними парами при певній температурі (г/м³, мм рт. ст., Па); 

 відносна вологість – відношення абсолютної вологості до максимально 

можливої при даній температурі повітря (%). 

Також, для оцінки вологості погоди неменш важливим показником є 

хмарність. Кількісно її оцінюють за десятибальною шкалою (орієнтуючись 

на ступінь покриття небосхилу хмарами). Повному покриттю його хмарами 

відповідає 10 балів, безхмарному небу – 0 балів. 

Атмосферні опади – це вода, що перебуває у крапельно-рідкому або 

твердому стані, яка випала із хмар у вигляді дощу, снігу, граду і ін. або осіла 

безпосередньо на поверхні Землі і предметів у вигляді роси, голо льоду, інею 

і ін. 

Як метеорологічний елемент погоди головний інтерес викликає 

температура поверхні ґрунту. Вона має важливу сезонну і добову динаміку 
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(максимум – середина другої половини дня, мінімум – перед сходом сонця, 

амплітуда коливань може сягати 20°С і більше).  

При збереженні практично постійного процентного вмісту кисню у 

суміші газів повітря, парціальний тиск і фактичний ваговий вміст кисню 

залежать від термобаричних характеристик повітряних мас. Так, при 

атмосферному тиску 933 гПа, пружності водяних парів 40 мб і температурі 

повітря +30 °С ваговий вміст кисню дорівнює 239 г/м³; при атмосферному 

тиску 1040 гПа, пружності водяних парів 5 мб, температурі –30°С його вміст 

збільшується до 348 г/м³.  

І тип погоди характеризується малоградієнтним баричним полем біля 

поверхні землі і по висотах тропосфери, відсутністю фронтальних зон, 

струменевих течій, висотних переносів. Вертикальні рухи повітряних мас по 

висоті не виражені – до (500-1000 Па) за 12 годин.  

Стійкий нормальний хід основних метеоелементів. Зміни 

атмосферного тиску за три години – не більше 1 мбар. Зміни температури за 

12 годин (дня, ночі) – до 5-10 0С, відносної вологості – до 5-15 %. Вітер 

слабкий. Відсутня динаміка числових показників іонізації повітря. Зміни 

вагового вмісту кисню в атмосферному повітрі коливаються від 0 до 5 г/м3 за 

12-24 години. При стійкій стратифікації повітряної маси спостерігаються 

хмарність, слабкі опади, адвентивні тумани. 

ІІ тип погоди характеризується малим баричним градієнтом біля 

поверхні землі і по висотах тропосфери, проходженням фронтальних 

розділів із слабкою динамічною структурою. Струменеві течії (слабкі 

переноси) зі швидкістю руху повітря до 30-50 км/год. Наявні слабкі 

вертикальні рухи повітря до (2*103 Па) за 12 годин. Електричні і магнітні 

поля слабо виражені. Зміни метеоелементів мають помірний характер: 

атмосферний тиск коливається до (100-150 Па) за 3 години, температура 

повітря — до 10-15 0С за 12 годин, відносна вологість — до 10-25 %. Вітер 

помірний, силою до 5 балів. Можлива внутрімасова грозова діяльність і 
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слабкі опади на межах фронтів. Іонний склад повітря слабо виражений. 

Зміни вагового вмісту кисню в атмосферному повітрі становлять до 10 г/м3. 

ІІІ тип погоди характеризується проходженням основних фронтальних 

розділів із швидкою зміною повітряних мас, розвитком циклонічної 

діяльності з великими перепадами метеоелементів, вираженим баричним 

полем, циклонами зі значним нахилом вертикальної осі. 

При зміні різних за фізичними властивостями повітряних мас 

виникають фронтальні зони зі значними перепадами температур в межах 10-

20 0С на 1000 км. Наявні добре виражені ділянки динамічних змін тиску. 

Характерні струменеві течії (середні переноси) зі швидкістю до 50-100 км за 

годину. Вертикальні рухи повітряних мас сягають ((40-80)*10² Па) за 12 

годин. Слабо або середньо виражені зміни електричного поля землі. Помірні 

магнітні коливання в тропосфері.  

Нестійкий хід метеоелементів. Очікувані зміни атмосферного тиску до 

(200-500 Па) за 3 години. Зміни в інтервалі за 12 годин температури повітря 

– до 10-20 0С, відносної вологості до 20-40 %. Вітер силою більше 6 балів. 

Сильні опади з грозовими дощами. Виражені коливання іонів різного знаку 

та зміни вагового вмісту кисню в атмосферному повітрі до 10-20 г/м3. 

 

2.2 Визначення підвищеної чутливості вестибулярного аналізатора 

методом анкетування 

 

Для виявлення проявів підвищеної вестибулярної чутливості, було 

проведено анкетування. Анкетування складено на основі симптомів 

вестибулярної дисфункції описаних у міжнародному неврологічному 

протоколі та наукових працях К.Ф. Трінуса [100-103, 218]. 

Анкета містила 20 запитань (15 основних та 5 додаткових запитань 

(додаток Г). 

Анкетування проводилось з 9 до 15 години. За їх результатами ми 

відібрали 114 осіб з підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора, що 
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складало 18 % від загальної кількості обстежуваних. Групу контролю 

складали 60 осіб, які на запитання анкети дали всі негативні відповіді.  

За допомогою анкети  ми досліджували такі ознаки підвищеної 

вестибулярної чутливості: кінетозу, виникнення затьмарення, десцендофобії, 

оптокінезу, шуму у вухах, агорафобії, клаустрофобії та асцендофобії, а 

також встановлювали наявність порушень рівноваги, особливості 

ортостатики та виникнення суб’єктивного головокружіння [156, 158].  

У літературі знаходимо пояснення, щодо поділу головокружіння на 

два типи: об’єктивне головокружіння – це відчуття, що предмети рухаються 

довколо хворого, і суб’єктивне головокружіння – ілюзія неіснуючого руху, 

хворий відчуває, що він рухається сам. Також, у неврології часто 

зустрічається термін «псевдоголовокружіння» – головокружіння, яке не 

подібне ні до об’єктивного, ні до суб’єктивного. Часто хворим важко 

описати цей симптом, вони скаржаться, що щось (часом мозок) рухається 

всередині голови [101, 218].  

Що стосується порушень координації рухів, то це іноді зустрічається 

як окремий симптом. Хворі скаржаться на те що їх заносить та захитує. 

Відчуття дискомфорту, яке виникає при різкому вставанні називають 

порушенням ортостатики. Частим розладом, що може виникати внаслідок 

повторної дії кутових чи лінійних прискорень та уповільнень у 

транспортних засобах є кінетоз [158]. Він первинно може характеризуватись 

нудотою, а у складніших випадках – блювотою. Схожим сиптомом є 

короткочасне потемніння в очах, що може виникати при різких рухах 

голови, фізичних навантаженнях чи само по собі. Даний симптом 

називається затьмаренням [101, 218].  

Є також комплекс симптомів, що характеризують вестибулярну 

дисфункцію, пов’язаних із висотою. Серед них:  

 акрофобія – дискомфорт, що виникає на висоті;  

 асцендофобія – дискомфорт при русі вгору;  

 десцендофобія – дискомфорт при ході з гори чи донизу по східцях. 
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У всіх трьох випадках особи з підвищеною вестибулярною чутливістю 

розповідають про необхідність зорового контролю [101, 218].  

Серед дискомфортів, які виникають у спокійному стані і 

характеризують підвищену чутливість вестибулярного аналізатора є: 

 агорафобія – запаморочення, що виникає на відкритих площах, 

людних місцях;  

 ніктофобія – непевність, що виникає при недостатній освітленості; 

 клаустрофобія – дискомфорт та страх малих закритих просторів; 

 оптокінез – запаморочення, що виникає на фоні блимання світла, 

внаслідок руху потяга чи автомобілів перед очима, мерехтіння сонячних 

променів між деревами при рухах повз них [100-102, 156, 218]. 

За допомогою анкетування ми встановили належність функціональних 

розладів вестибулярного аналізатора до вестибуло-сенсорної, вестибуло-

соматичної та вестибуло-вегетативної проєкцій. 

Запитання, за допомогою яких ми визначали належність проявів до 

вестибуло-сенсорної проекції характеризували наявність порушень 

сприйняття простору, руху та часу [101]. У обстежуваних ми запитували чи 

було короткочасне потемніння в очах при різких рухах голови, при зміні 

положення тіла, при фізичних навантаженнях або само по собі. Також, чи 

відчували вони шум у вухах, невпевненість, страх, втрату рівноваги у 

темряві або сутінках та страх у малих закритих просторах. У анкеті ці 

запитання були під номерами 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 (див. Додаток Г). 

Для ідентифікації проявів вестибулярної чутливості у вестибуло-

соматичній проєкції, при формулюванні запитань ми враховували скарги на 

дискомфорт при спусканні з гори чи по сходах, на дискомфорт при русі 

потяга чи автотранспорту перед очима, на дискомфорт від мерехтіння 

сонячних променів між деревами при переміщенні повз них, дискомфорт 

при переміщенні вгору та дискомфорт на неіснуючий рух тіла у стані 

фізіологічного спокою. У анкеті ці запитання були під номерами 5, 6, 7, 11, 

14 (див. Додаток Г). 
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Запитання для виявлення проявів вестибулярної чутливості у 

вестибуло-вегетативній проекції виявляли скарги на запаморочення при 

переході з горизонтального у вертикальне положення та скарги на 

порушення самопочуття (виникнення запаморочення, нудоти, 

головокружіння) пересуваючись в транспортних засобах. У анкеті ці 

запитання були під номерами 12 та 15 (див. Додаток Г). 

Крім цього, ми досліджували збільшення частоти виникнення 

запаморочення, напередодні та у день зміни погоди.  

Результати представлені у відсотках та в абсолютних одиницях. 

 

2.3 Проведення обертальної проби 

 

Визначення ступеня вестибуло-соматичних, вестибуло-сенсорних та 

вестибуло-вегетативних реакцій ми проводили методом обертальної проби, 

використовуючи крісло Барані [78, 79, 82]. ЇЇ проведення полягало у 

наступному: обстежуваному пропонували сісти у крісло Барані із закритими 

очима, нахиливши тулуб вперед на 90о. Робили 5 обертань за 10 секунд і 

після 5-секундної паузи пропонували різко випростатися і відкрити очі.  

Обертальна проба ґрунтується на тому, що в результаті обертання тіла 

виникає переміщення ендолімфи в півколових каналах. Це переміщення 

викликає подразнення рецепторів ампулярного апарату, що 

супроводжується появою вестибулярних явищ (ністагм, нудота, 

запаморочення тощо).  

 

2.4 Дослідження тривалості вестибулярної ілюзії протиобертання 

 

Оцінку тривалості вестибулярної ілюзії протиобертання (ВІП) 

проводили за методикою Б.В. Толоконникова [70, 82, 100]. Після проведення 

обертальної проби (див. п. 2.3), реєстрували час суб’єктивних відчуттів 

головокружіння. Результати тривалості ВІП оцінювали за 4 ступенями :  
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І – коротка (від 0,5 до 9 с);  

ІІ – середня (від 10 до 19 с);  

ІІІ – довга (від 24 до 34 с); 

ІV – дуже довга (від 35 с).  

Даний метод нам дозволив дослідити суб’єктивні відчуття, які 

виникали під час прямолінійних і кутових переміщень, що дало нам змогу 

отримати інформацію про вестибуло-сенсорні реакції і процеси їх інтеграції 

у корі великих півкуль з інформацією від інших сенсорних систем, для 

забезпечення рівноваги тіла у просторі. 

 

2.5 Вивчення нейродинамічних особливостей  

 

Для вивчення нейродинамічних властивостей ми використали 

комп’ютерну систему «Діагност-1М», за допомогою якої ми оцінювали 

функціональну рухливість нервових процесів (ФРНП), мінімальний та 

максимальний час простої зорово-моторної реакції (ПЗМР) та латентні 

періоди ПЗМР, реакції вибору 1 із 3 (РВ 1-3), реакції вибору 2 із 3 (РВ 2-3) 

до і після обертальної проби (див. п. 2.3) [13]. 

 

2.5.1 Оцінка рівня ФРНП в осіб з різною тривалістю ВІП 

 

ФРНП визначали за показниками швидкості, якості та кількості 

переробки інформації в режимі «зворотного зв’язку». У даному режимі при 

виконанні тестового завдання експозиція сигналу змінювалась автоматично 

залежно від характеру відповідей: після правильної відповіді експозиція 

наступного сигналу скорочувалась на 20 мс, а після неправильної, навпаки, 

подовжувалась на те ж значення. Ми використовували діапазон коливань 

експозиції сигналу під час роботи в межах 900-920 мс.  

При аналізі та інтерпретації результатів ми звертали увагу на 

максимальну швидкість та мінімальний час переробки інформації з 
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диференціювання позитивних і гальмівних подразників. Ці показники 

надають можливість оцінити здатність вищих відділів ЦНС забезпечувати 

максимально можливий для кожного індивіда рівень швидкої дії за 

безпомилковим диференціюванням позитивних і гальмівних подразників з 

урахуванням швидкості, якості та кількості їх переробки, які зумовлені не 

лише високо генетично детермінованими типологічними властивостями 

вищої нервової діяльності, а й властивостями функції пам’яті, мислення, 

сприйняття та уваги. 

На основі отриманих даних оцінювали рівень ФРНП (с): 

 високий – < 57; 

 вище середнього – 57,1-63,5; 

 середній – 63,6-73,7; 

 нижче середнього – 73,8-79,9; 

 низький – > 80. 

Результати представлені у секундах. 

 

2.5.2 Визначення мінімального та максимального часу ПЗМР та 

латентних періодів ПЗМР, РВ 1-3, РВ 2-3 

 

У режимі «оптимального ритму» ми проводили вивчення параметрів 

сенсомоторних реакцій у залежності від ступеня складності, а саме: ЛП 

ПЗМР, ЛП РВ1-3 та ЛП РВ2-3 [7].  

Для визначення ЛП ПЗМР ми пропунували (згідно методики) 

обстежуваним при появі на екрані монітора сигналу у вигляді будь-якої 

геометричної фігури якнайшвидше правою (лівою) рукою натискати та 

відпускати кнопку пристрою.  

На основі отриманих даних у режимі ЛП ПЗМР оцінювали рівень 

сенсомоторної реакції (мс): 

 високий – < 182; 

 вище середнього – 183-226; 
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 середній – 227-292; 

 нижче середнього – 293-330; 

 низький – > 331. 

Для визначення ЛП РВ1-3 ми пропонували (згідно методики) при 

появі на екрані монітора сигналу фігури «квадрат» якнайшвидше натискати 

та відпускати праву кнопку, а на інші сигнали кнопку не натискати.  

На основі отриманих даних у режимі ЛП РВ 1-3 оцінювали рівень 

сенсомоторної реакції (мс): 

 високий – < 280; 

 вище середнього – 281-323; 

 середній – 324-398; 

 нижче середнього – 399-433; 

 низький – > 434. 

Для визначення ЛП РВ2-3 ми пропонували (згідно методики) при 

появі на екрані монітора сигналу фігури «квадрат» якнайшвидше натискати 

та відпускати праву кнопку, а при появі на екрані монітора сигналу фігури 

«круг» якнайшвидше натискати та відпускати ліву кнопку. На інші сигнали 

кнопку не натискати.  

На основі отриманих даних у режимі ЛП РВ 1-2 оцінювали рівень 

сенсомоторної реакції (мс): 

 високий – < 335; 

 вище середнього – 336-390; 

 середній – 391-463; 

 нижче середнього – 464-501; 

 низький – > 502. 

Також, за допомогою даних режимів ми реєстрували кількість 

помилкових реакцій.  

Результати представлені у мілісекундах (при визначенні латентного 

періоду) та у відсотках (при визначенні помилок). 
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2.5.3 Вивчення психомоторних показників 

 

За допомогою комп’ютерної системи «Діагност-1М» в режимі 

«теппінг-тесту» визначали психомоторні особливості до та після 

вестибулярного навантаження (рис. 2.2) [13, 60]. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Приклад отриманого графіку з результатами теппінг-

тесту 

 

Примітки: А – шкала кількості натискань (відображена в умовних 

одиницях). Б – графік з результатами теппінг-тесту. В – шкала часу 

(відображена у секундах). 

Метод теппінг-тесту ґрунтується на реєстрації змін у часі 

максимального темпу рухів кисті: обстежуваному пропонували упродовж 30 

секунд тесту підтримувати максимально можливий темп рухів кисті.  

Згідно з методикою, виокремлювали такі типи кривих працездатності 

(рис. 2.2): 

А 

Б 

В 
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– опуклий тип – сильна нервова система – максимальний темп 

рухів реєструється в перші 10-15 с, потім знижується;  

– рівний тип – середня сила нервової системи – максимальний 

темп рухів спостерігається впродовж всього періоду обстеження;  

– низхідний тип – слабка нервова система – максимальний темп 

рухів послідовно знижується вже з другого 5-секундного відрізка;  

– увігнутий тип – середньо-сильна нервова система – первинне 

зниження темпу рухів змінюється його наростанням аж до початкового 

рівня;  

– проміжний тип – середньо-слабка нервова система – упродовж 

перші 10-15 секунд темп рухів утримується на одному рівні, а потім 

знижується.  

Результати представлені в абсолютних одиницях. 

 

2.6 Дослідження ВС у вестибуло-соматичній проєкції за 

функціональною пробою Воячека  

 

Оцінювання стійкості у вестибуло-соматичній проекції проводили 

після проведення обертальної проби (табл. 2.2) (див. п. 2.3).  

 

Таблиця 2.2 – Визначення вестибулярної чутливості у вестибуло-

соматичній проєкції 

Ступінь вестибуло-

соматичної реакції 

Соматичний прояв 

0 ступінь відсутність реакції 

1 ступінь відхилення тулуба від вертикалі до 5° 

2 ступінь відхилення тулуба від вертикалі на 5-30° 

3 ступінь відхилення тулуба від вертикалі більше ніж 

на 30°, падіння обстежуваного 
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Обстежуваному пропонували різко випростатися і відкрити очі [67, 78, 

79]. Результати проби оцінювали за соматичним проявом (див. табл. 2.2). 

Нульовий ступінь реакції розглядали як фізіологічну норму. Осіб з 

таким типом соматичного прояву відносили у групу із належною 

вестибулярною чутливістю. 

 

2.7 «Письмова проба Фукуди» 

 

Обстежуваному пропонували написати число «33» у стовпчик із 

заплющеними очима, при цьому рука не торкалась столу та паперу [67, 101, 

184].  

Результати проби оцінювали за такою шкалою: 

0 балів – стовпчик прямий; 

1 – стовпчик непрямий; 

2 – стовпчик відхилявся більше ніж на 30°; 

3 – дисметрія. 

 

2.8 Реєстрація інтерференційної електроміографії 

 

Для оцінки біоелектричної активності литкового м’яза 

використовували комп’ютерний DX комплекс для проведення 

інтерференційної електроміографії [38, 39, 95, 136] (рис. 2.3). Реєстрацію 

проводили при виконанні проби Ромберга (див. п. 2.9), до та після 

обертальної проби (див. п. 2.3) [74].  

Методика інтерференційної електроміографії полягає у реєстрації 

сумарної біоелектричної активності м’яза за допомогою поверхневих 

електродів. Активний електрод розміщували в проєкції рухової точки м’яза, 

референтний – над сухожиллям; заземлюючий – на протилежній стороні 

кінцівки. Визначали такі показники як: середня амплітуда (мкВ) та середня 
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частота (Гц) (рис. 2.3). Запис електроміограми здійснювали при швидкості 

200 см/мс. 

 a 

   А.макс.,мкВ   А.ср.,мкВ   F.ср.,Гц   A/F,мкВ*с 

 1  313,92  107,11  114,8  0,93 

 2  247,68  107,24  114,4  0,94 

 

 b 

   А.макс.,мкВ   А.ср.,мкВ   F.ср.,Гц   A/F,мкВ*с 

 1  227,52  102,18  115,6  0,88 

 2  247,68  95,71  110,6  0,87 
 

 

Рисунок 2.3 – Записана електроміограма обстежуваного з підвищеною 

чутливістю вестибулярного аналізатора. 

Примітки: a) до вестибулярного навантаження при виконанні проби 

Ромберга: 1 – з відкритими очима; 2 – з закритими очима; b) після 

вестибулярного навантаження при виконанні проби Ромберга: 1– з 

відкритими очима; 2 – з закритими очима. 

 

Результати представлені у мкВ (амплітуда) та Гц (частота). 

 

2.9 Проба Ромберга  

 

Для виконання поставленого завдання, ми вибрали просту пробу 

Ромберга. Обстежуваний стояв із звединими стопами і витягнутими руками 
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вперед, спочатку із відкритими очима, а потім із закритими. Даний метод 

базується на принципах збереження рівноваги за допомогою 

пропріоцептивної чутливості, вестибулярної функції та зору [67, 75, 82, 180]. 

 

2.10 Аналіз варіабельності ритму серця 

 

Для оцінки функціонального стану організму ми використали аналіз 

варіабельності ритму серця, зміни параметрів якого відображають адаптивні 

можливості регуляторних систем організму і динаміку їх розвитку [84, 98]. 

Застосовували методику 5-хвилинної реєстрації ЕКГ за допомогою 

комп’ютерного програмного комплексу «Спектр +» (ООО «Спектрометр-

Украина», Харків, Україна). Обстеження проводили після 10-хвилинного 

перебування обстежуваного у лежачому положенні на кушетці.  

Запис 5-хвилинних відрізків ритмограм проводили реєструючи ЕКГ в 

II стандартному відведенні при швидкості руху стрічки 50 мм/c. Результати 

оцінювали у вигляді ритмограми часового аналізу, спектрограми та 

кардіоінтервалографії за Р.М. Баєвським [18, 37, 41, 44]. 

Оцінку проводили за значеннями таких показників, як:  

– часові: R-Rmin, мс – найменша тривалість R-R інтервалів в 

обстеженні; R-Rmax, мс – найбільша тривалість R-R інтервалів в обстеженні; 

RRNN, мс – середня тривалість R-R інтервалів; SDNN, мс – стандартне 

відхилення величин нормальних R-R інтервалів (RRNN) 

– показники спектрального аналізу – ТР, мс2 – загальна потужність 

спектра, відображає сумарну активність впливу автономної нервової 

системи на серцевий ритм, HF, мс2 – високочастотні коливання ритму серця 

в діапазоні 0,15 – 0,4 Гц, LF, мс2 – низькочастотні коливання ритму серця в 

діапазоні 0,04 – 0,15 Гц, VLF, мс2 – коливання ритму серця в діапазоні дуже 

низьких частот – 0,003 – 0,04 Гц.  

– кардіоінтервалографія за Р.М. Баєвським – (М), середнє 

арифметичне тривалості кардiоiнтервалiв, с; (СК), – середньоквадратичне 
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відхилення тривалості R-R інтервалів, с2; Мода (Мо) – діапазон значень (R-

R) інтервалів, якi найчастіше зустрічаються, с; число кардiоiнтервалiв, якi 

відповідають діапазону моди, %. 

На основі отриманих даних встановили класи ритмограм за 

класифікацією Є.А. Березного, А.М. Рубіна (1997), згідно якої виділяють 4 

класи:  

 до 1 класу ритмограм відносять ті, які характеризуються добре 

вираженими хвилями в діапазоні високих, низьких і дуже низьких частот. 

При цьому модулюючі симпато-парасимпатичні впливи переважають над 

гуморально-метаболічними і церебральними ерготропними впливами. 

Найбільший внесок в регуляцію серцевого ритму здійснює парасимпатична 

нервова система;  

 До 2 класу ми відносять ті ритмограми, в яких варіабельність 

серцевого ритму відображає переважання хвиль в діапазоні низьких частот 

над високими і зумовлене підсиленим симпатичним впливом на модуляцію 

серцевого ритму;  

 3 клас ритмограм варіабельності ритму серця характеризується 

значним зниженням потужності хвиль у спектрі високих і низьких частот на 

фоні зростання потужності хвиль у діапазоні дуже низьких частот. Даний 

варіант ритмограми вказує на перехід в регуляції серцевого ритму з 

автономного рівня на гуморально-метаболічний.  

 4 клас характеризується стабільним ритмом при відсутності 

хвильвої структури. 

 

2.11 Вивчення ВС у вестибуло-вегетативній проєкції за методикою 

Н.Н. Лозанова і І.П. Байченка 

 

ВС оцінювали за методикою Н.Н. Лозанова і І.П. Байченка (табл. 2.3) 

[75, 81, 82, 98], здійснюючи обертальну пробу (див. п. 2.3) на кріслі Барані.  
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До обертального навантаження вимірювали артеріальний тиск і 

триразово за 10 секунд підраховували пульс. Потім проводили обертальну 

пробу. Такі ж зміни повторювали відразу після зупинки обертання й 

обчислювали різницю у величинах артеріального тиску й пульсу (табл. 2.3). 

ВС оцінювали в балах за такою шкалою: 
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–  вище 4,5 балів – висока стійкість вестибулярного аналізатора;  

–  від 3,0 до 4,5 балів – достатня; 

–  нижче 3,0 балів – недостатня. 

Результати представлені в балах. 

 

2.12 Оцінка гемодинамічних показників 

 

Систолічний артеріальний тиск (САТ, мм.рт.ст.) та діастолічний 

артеріальний тиск (ДАТ, мм.рт.ст.) визначали за методом М.С. Короткова, 

який базується на вислуховуванні судинних тонів, які виникають в артерії на 

периферії від місця накладеної на плече манжетки [20].  

САТ – це найбільший тиск крові в артеріальних судинах під час 

серцевого циклу, обумовлений систолою лівого шлуночка серця. Показник 

100-139 мм.рт.ст розглядали як фізіологічну норму [111]. 

ДАТ – це найменший тиск крові в артеріальних судинах під час 

серцевого циклу, обумовлений діастолою лівого шлуночка серця. Показник 

в межах 60-89 мм.рт.ст розглядали як фізіологічну норму[111]. 

Частоту серцевих скорочень (ЧСС уд/хв) визначали пальпаторним 

методом. Показник 75±15 уд/хв розглядали як фізіологічну норму. 

Параметри, отримані під час об’єктивного обстеження серцево-

судинної системи (CАТ, ДАТ і ЧСС), було використано для розрахунку 

наступних показників: 

 пульсового тиску (ПТ);  

 загального судинного периферичного опору (ЗСПО); 

 рівня обмінно-енергетичних процесів (ОЕП) у міокарді, за індексом 

Робінсона (ІР);  

 тип саморегуляції кровообігу (ТСК) [50, 105]. 

ПТ = САТ – ДАТ [71].  
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Пульсовий тиск – це різниця між систолічним та діастолічним тиском, 

відображає кінетичну енергію кровотоку. В нормі ПТ становить від 30 мм 

рт. ст. до 45 мм рт. cт. 

ЗСПО визначали за формулою [105]: 

ЗСПО = АТсер×1,330×60/ХОК, де 1,330 – коефіцієнт переводу мм рт. 

ст. в дини.  

Показник ЗПСО 900-2500 дин*с*см-5 розглядали як фізіологічну 

норму. 

АТсер – середньодинамічний тиск – тиск крові протягом серцевого 

циклу, величина якого залежить від систолічного, діастолічного тисків і 

тривалості серцевого циклу. Його розраховували, як суму діастолічного 

тиску та 1/3 пульсового тиску. 

АТсер. = ПТ:3 + ДАТ.  

ХОК – хвилинний об’єм крові – кількість крові, що викидають 

шлуночки серця за 1 хвилину. Його розраховували за формулою: 

ХОК = ЧСС×(ПТ×100): АТсер. 

Показник 4,0-6,5 л розглядали як фізіологічну норму.  

Для оцінки рівня обмінно-енергетичних процесів у міокарді ми 

розраховували індекс Робінсона за такою формулою [53, 71]: 

ІР = ЧСС*САТ/100. 

Після розрахунку, ми провели оцінка рівня обмінно-енергетичних 

процесів у міокарді за індексом Робінсона: 

– низький – більше за 111; 

– нижче за середній – 110-95; 

– середній – 94-85; 

– вище за середній – 84-70; 

– високий – менше 70. 

Тип саморегуляції кровообігу ми визначали, використовуючи формулу 

М.І. Арінчіна [55]: 

ТСК = ДАТ/ЧСС×100. 
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Інтерпретацію показника ТСК ми проводили таким чином:  

– 90-110 – серцево-судинний тип,  

– більше за 110 – судинний,  

– менше 90 – серцевий. 

 

2.13 Дослідження психологічних функцій 

 

Дослідження психологічних функцій проводили за допомогою 

психологічних тестів у поєднанні із навантажувальною пробою на 

вестибулярний аналізатор. Тестування проводили вранці з 9 до 12 години – у 

період найвищої працездатності людини та за оптимальних умов. 

Обстежуваним перед виконанням тестових завдань пояснювали значення 

досліджень. 

 

2.13.1 Визначення рівня нейротизму 

 

Нейротизм визначали за допомогою опитувальника Айзенка, форма А. 

Обстежуваному пропонували дати відповіді («Так» або «Ні») на 57 запитань 

про особливості поведінки людини.  

Оцінювання рівня нейротизму ми проводили за такою шкалою: 

  значення до 8 балів – низький рівень; 

  від 9 до 13 балів – середній,  

 від 14 балів до 18 – високий,  

 більше 19 дуже високий.  

Крім цього враховували правдивість відповідей обстежуваних [12].  

Результати представлені в абсолютних одиницях. 
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2.13.2 Встановлення рівня самопочуття, активності та настрою 

 

Задля реалізації встановлення впливу вестибулярного навантаження на 

зміну самопочуття, активності та настрою нами було обрано – "Методику 

діагностики оперативної оцінки самопочуття, активності і настрою (САН)". 

Дана методика розроблена В.А. Доскіним, Н.А. Лаврентьєвою, В.Б. Шарай, 

М.П. Мірошніковим у 1973 році і дає можливість діагностувати три основні 

функціональні психоемоційні стани [92, 93].  

Ми обрали критерії дослідження, що відображають якісну 

характеристику психічного стану в певний момент часу: самопочуття, 

активність, настрій. Обстеження проводили до та після обертальної проби 

(див. п. 2.3). Оцінювали різницю між показниками самопочуття, активності 

та настрою. 

Обстежуваному пропонувалось описати свій стан, який він відчував на 

даний момент, за допомогою таблиці, яка складається із 30 полярних ознак. 

В кожній парі він відмічав ту цифру, яка відповідала тому рівню відповідної 

характеристики, яка точно описувала його стан.  

При підрахунку крайня ступінь вираженості негативного полюсу пари 

оцінювали в один бал, крайня ступінь вираженності позитивного полюсу 

пари – в сім балів.  

Результати представлені в абсолютних одиницях. 

 

2.13.3 Дослідження рівня тривожності  

 

Методика Спілбергера-Ханіна заснована на таких поняттях, як 

«тривога» і «тривожність» [127, 195].  

Тривога – реакція на небезпеку, реальну або уявну. У літературних 

джерелах під тривогою розуміється певний емоційний стан, при якому 

виникає сильне хвилювання, безпричинне або викликане певними 
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чинниками занепокоєння. Такий стан вважається природним, тільки якщо не 

дезорганізує життєдіяльність. 

Другим поняттям, яке визначається за допомогою методики 

Спілбергера-Ханіна вважається тривожність. Дослідники, у своїх наукових 

працях її розглядають як процес переживання тривоги, що має низький поріг 

прояву реакції. Серед негативних переживань людини, вона призводить до 

зниження працездатності, продуктивної діяльності та до труднощів у 

спілкуванні. Це стан очікування людиною несприятливого розвитку подій. 

Враховуючи те, що є причиною для виникнення тривожності, її поділяють 

на два підвиди: ситуативну та особистісну [109]. 

Ми використовували методику Спілбергера-Ханіна, яка складається з 

опитувальника, в якому є 40 тверджень. Пункти з 1 по 20 характеризують 

ситуативну тривожність, а пункти під номерами 21-40 особистісну 

тривожність. 

Щоб отримати результат, ми підсумовували всі отримані числа по 

кожній з шкал. Обстежувані які набрали від 20 до 30 балів володіють 

низьким рівнем тривожності. Тим, хто отримав від 31 до 45 балів, мають 

тривожність на середньому рівні. У тих, чиї показники перевищують 

позначку у 46 балів спостерігається високий рівень тривожності. 

Визначення особистісної тривожності проводили до вестибулярного 

навантаження, а ситуативної – після.  

 

2.14 Статистична обробка результатів 

 

Статистичне опрацювання даних проводили у програмі «AnalystSoft» 

методом непараметричної статистики визначаючи Т-критерій Вілкоксона та 

U-критерій Манна-Уітні. 

Оскільки, U-критерій Манна-Уітні – непараметричний статистичний 

критерій, що використовується для оцінки різниці між двома вибірками за 

рівнем будь-якої ознаки, виміряної якісно, ми його використали для 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0
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порівняння показників між групами залежно від чутливості вестибулярного 

аналізатора. За критичний рівень значущості при перевірці статистичних 

гіпотез брали р<0,05. 

Ранговий критерій Вілкоксона ми використовували для порівняння 

показників, виміряних за порядковою та кількісною шкалою на тій самій 

вибірці досліджуваних об’єктів у різних умовах, а саме, до та після 

вестибулярного навантаження та при І та ІІІ типах погоди. За критичний 

рівень значущості при перевірці статистичних гіпотез брали р<0,05 та 

р<0,01. 
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РОЗДІЛ 3 

СТАН ЧУТЛИВОСТІ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛІЗАТОРА ТА ЇЇ 

ПРОЯВИ У ВЕСТИБУЛО-СЕНСОРНІЙ, ВЕСТИБУЛО-СОМАТИЧНІЙ 

ТА ВЕСТИБУЛО-ВЕГЕТАТИВНІЙ ПРОЄКЦІЯХ 

 

 

3.1 Розповсюдженість підвищеної чутливості вестибулярного 

аналізатора 

 

За результатами анкетування 612 студентів ми виявили 114 осіб з 

підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора, що складало 18 % від 

загальної кількості обстежуваних. У даних осіб було встановлено симптоми 

вестибулярної дисфункції (табл. 3.1).  

 

Таблиця 3.1 – Розповсюдженість та прояви підвищеної чутливості  

серед осіб юнацького віку 

№ Тип запаморочення Кількість обстежуваних 

 

1 Кінетоз 114 

2 Затьмарення 101 

3 Оптокінез 52 

4 Агорафобія 37 

5 Десцендофобія 21 

6 Клаустрофобія 20 

7 Асцендофобія 16 

8 Суб’єктивне  

головокружіння 

14 

 

Скарги на виникнення явищ кінетозу були у 114 осіб. Випадки 

виникнення затьмарення спостерігались у 101 особи. Скарги на виникнення 

оптокінезу зустрічались – у 52, десцендофобії – у 21, агорафобії – у 37, 

клаустрофобії – у 20 та асцендофобії – у 16 опитаних. Також встановлювали 

наявність порушень рівноваги, які було виявлено у 22 молодих людей, 
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незначні розлади ортостатики відчували 37, суб’єктивне головокружіння 

виникало у 14 обстежуваних. 

Серед наших обстежуваних виявлено 13 осіб з підвищеною 

чутливістю вестибулярного аналізатора у вестибуло-автономній проєкції, 49 

осіб з підвищеною чутливістю у вестибуло-автономній та вестибуло-

сенсорній проєкції, та 52 особи з підвищеною чутливістю у вестибуло-

автономній, вестибуло-сенсорній та вестибуло-соматичній проєкціях. 

За результатами опитування стосовно поширеності метеочутливості 

(рис. 3.1) встановлено виникнення запаморочення напередодні зміни погоди 

(з одного типу на інший) у 10 % , у день зміни погоди – 12 %, а у 41 % 

студентів, з підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора, 

виникнення запаморочень, як напередодні, так і в день зміни погоди. 
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Рисунок 3.1 – Залежність проявів вестибулярної дисфункції у осіб із 

встановленою підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора від 

погоди 

 

Разом з тим, 37 % студентів з підвищеною чутливістю вестибулярного 

аналізатора не пов’язують розвитку запаморочень із зміною погоди.  
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3.2 Характеристика підвищеної чутливості вестибулярного аналізатора 

у вестибуло-сенсорній проєкції 

 

Швидкість переробки інформації заданої кількості подразників у 

групах із I (95 % довірчий інтервал – 66,37±1,77) та II рівнем тривалості ВІП 

(95 % довірчий інтервал –67,1±2,53) була вищою, ніж у групах із ІІІ (95 % 

довірчий інтервал – 76,42±2,97) (p<0,05) та IV рівнем тривалості ВІП (95 % 

довірчий інтервал – 78,8±2,14) (p<0,05). За класифікацією М.В. Макаренка 

швидкість переробки інформації у групі із І та II рівнем тривалості ВІП 

відповідала вищому від середнього рівня; у групі із ІІІ та IV рівнем 

тривалості ВІП – середньому рівню (рис. 3.2).  

* **
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Рисунок 3.2 – ФРНП обстежуваних з різною тривалістю ВІП. 

Примітки: 1. p – статистична значимість за U-критерієм Манна-Уітні. 2. 

*(p<0,05) – достовірність між групами із I та II рівнем тривалості ВІП та 

групою із ІІІ рівнем тривалості ВІП. 3. **(p<0,05) – достовірність між 
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групами із I та II рівнем тривалості ВІП та групою із ІV рівнем тривалості 

ВІП.  

 

Отже, взаємозв’язок тривалості ВІП та рівня ФРНП полягає в тому, що 

чим вища тривалість ВІП, тим довший час опрацювання заданої кількості 

подразників, і нижчий рівень ФРНП. Зниження рівня ФРНП в осіб IV рівнем 

тривалості ВІП відносно осіб із I, ІІ та ІІІ рівнями тривалості ВІП, свідчить 

про зниження здатності осіб із IV рівнем тривалості ВІП витримувати 

довготривале та концентроване збудження. 

Результати зміни ПЗМР після вестибулярного навантаження в 

залежності від тривалості ВІП і рівня ФРНП представлені в таблиці 3.3. 

Із таблиці 3.2 ми бачимо, що у стані спокою мінімальний час ПЗМР 

між групами із І, ІІ, ІІІ та IV рівнем тривалості ВІП не відрізнявся. 

Максимальний час ПЗМР був достовірно вищий у групі із ІІІ рівнем 

тривалості ВІП, ніж у групах з І та ІІ рівнем тривалості ВІП (p<0,05). 

Порівнюючи даний показник із групою із IV рівнем тривалості ВІП, 

різниці ми не виявили. У групі із IV рівнем тривалості ВІП максимальний 

час ПЗМР був достовірно вищий, ніж у групах з І та ІІ рівнем тривалості ВІП 

(p<0,05).  

Після вестибулярного навантаження у групі із І та ІІ рівнем тривалості 

ВІП спостерігали зниження мінімального часу реакції (p<0,05), порівнюючи 

його із вихідним станом. Що стосується максимального часу реакції, то ми 

спостерігали його збільшення, у відповідь на вестибулярне навантаження 

(p<0,05). Вказані зміни свідчать про активацію кіркових процесів, 

пов’язаних із більшим вираженням орієнтувального рефлексу. 

У групі із ІІІ рівнем тривалості ВІП ми спостерігали збільшення 

мінімального та максимального часу реакції після вестибулярного 

навантаження (p<0,05). Аналогічні зміни відбулись у групі із IV рівнем 

тривалості ВІП (p<0,05). Дані зміни пов'язані з післядією вестибулярної 

стимуляції і свідчать про процеси гальмування активації кіркових процесів. 
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Це свідчить про те, що при вестибулярному подразненні гальмуються 

процеси активації орієнтовної реакції, в осіб із ІІІ та IV рівнем тривалості 

ВІП. 

 

Таблиця 3.2 – Зміни ПЗМР після вестибулярного навантаження в 

залежності від тривалості ВІП (M±m) 

 

Примітки: 1. *різниця показників між групою з ІІІ р. ВІП і групами з І і ІІ р. 

ВІП. 2. **різниця показників між групою з ІV р. ВІП і групами з І і ІІ р. ВІП. 

3. ОП – обертальна проба. 

 

При порівнянні показників мінімального та максимального часу після 

вестибулярного навантаження між групами із І та ІІ рівнем тривалості ВІП 

різниці ми не виявили; між групами з ІІІ та IV рівнем тривалості ВІП 

достовірної різниці не було, однак, ми зареєстрували вищі показники у 

групах із ІІІ та IV рівнем тривалості ВІП, ніж у групах із І та IІ рівнем 

тривалості ВІП (p<0,05).  

Зниження рівня ПЗМР після вестибулярного навантаження в осіб із ІІІ 

та IV рівнем тривалості ВІП відносно із І та ІІ рівнем тривалості ВІП, 

свідчить про активацію процесів гальмування у відповідь на вестибулярне 

навантаження. 

ВІП Мін.Час Реакції p Макс.Час.Реакції p 

До ОП Після ОП До ОП Після ОП 

І р. 

n-8 

157,97±2,

4 

147,74±4,7 <0,05 561,49±41,1 601,76±14,3 <0,05 

ІІ р.  

n-20 

158,07±6,

1 

149,04±6,9 <0,05 561,49±34,2 603,76±28,2 <0,05 

ІІІ р. 

n-19 

158,64±8,

6 

162,77±8,8

* 

<0,05 788,15±34,2* 935,04±26* <0,05 

IV р.  

n-13 

159,83±8,

3 

165,77±8,4

** 

<0,05 793,15±36,7** 945,06±26,9

** 

<0,05 
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Латентний період в режимі ПЗМР у стані спокою між групами не 

відрізнявся і відповідав середньому рівню (рис. 3.3). Після вестибулярного 

навантаження показник підвищився у групах із ІІІ (95 % довірчий інтервал – 

298,9±50,75) та IV рівнем тривалості ВІП (95 % довірчий інтервал – 

306,5±19,01) (p<0,05).  
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Рисунок 3.3 – Рівень латентних періодів сенсомоторних реакцій різної 

складності 

 

Примітки: 1. * До навантаження; ** після навантаження; 2. ***(p<0,05) 

– достовірність між збільшенням однотипних латентних періодів після 

вестибулярного навантаження.  

 

Оцінюючи латентний період у режимі РВ 1-3 у стані спокою між 

групами, різниці ми не виявили і встановили середній рівень реакції. Після 

вестибулярного навантаження спостерігали підвищення показника у групах 
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із ІІІ (95 % довірчий інтервал – 346,8±10,36) та IV рівнем тривалості ВІП 

(95 % довірчий інтервал – 350,7±12,3) (p<0,05).  

Встановити відмінності між групами із різною тривалістю ВІП за 

допомогою режиму РВ 2-3 у стані спокою нам не вдалось. Рівень 

сенсомоторного реагування у всіх групах відповідав середньому.  

Після вестибулярного навантаження показник підвищився у групах із 

ІІІ (95 % довірчий інтервал – 400,89±7,72) та IV рівнем тривалості ВІП (95 % 

довірчий інтервал – 423,28±16,53) (p<0,05). При порівнянні латентного 

періоду після вестибулярного навантаження між групами в залежності від 

тривалості ВІП у групі із IV рівнем тривалості ВІП показник був довшим, 

ніж у групах із І (95 % довірчий інтервал – 396,7±26,4), ІІ рівнем тривалості 

ВІП (95 % довірчий інтервал – 392,88±17,04) та ІІІ рівнем тривалості ВІП 

(p<0,05).  

Кількість помилок в режимі ПЗМР була мінімальна і помилки 

спостерігались поодиноко. В залежності від тривалості ВІП до та після 

вестибулярного навантаження не змінилась (рис. 3.4).  

У режимі РВ 1-3 у стані спокою кількість помилок між групами не 

відрізнялась. Після вестибулярного навантаження в режимі РВ 1-3 

збільшилась кількість помилок відносно вихідного стану (95 % довірчий 

інтервал – 1,3±0,6) тільки у групі із IV рівнем тривалості ВІП (95 % довірчий 

інтервал – 4,3±0,6) (p<0,05), і була вищою, порівняно із групами із І (95 % 

довірчий інтервал – 0,5±0,3), ІІ (95 % довірчий інтервал – 1,0±0,4) та ІІІ 

(95 % довірчий інтервал – 0,3±0,2) рівнями тривалості ВІП (p<0,05). 

Оцінюючи кількість помилок (рис. 3.4) у режимі РВ 2-3 у стані спокою 

різниці ми не виявили. Після вестибулярного навантаження кількість 

помилок збільшилась у групі із ІІІ (95 % довірчий інтервал – 3,5±0,5) та IV 

(95 % довірчий інтервал – 6,67±04) рівнями тривалості ВІП, порівняно із їх 

вихідним станом (III (95 % довірчий інтервал – 1,3±0,4); IV (95 % довірчий 

інтервал – 1,5±0,6) (p<0,05). При порівнянні даного показника між групами в 

залежності від тривалості ВІП, ми встановили його підвищення у групах із 
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ІІІ та IV рівнем тривалості ВІП, у порівнянні із І (95 % довірчий інтервал – 

0,5±03) та ІІ (95 % довірчий інтервал – 0,7±0,4) рівнями тривалості ВІП 

(p<0,05). 
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Рисунок 3.4 Кількість помилок (%) до та після вестибулярного 

навантаження, в залежності від рівня тривалості ВІП та рівня оптимального 

режиму 

 

Примітки: 1. *(p<0,05) – достовірність в режимі РВ 1-3. 2. **(p<0,05) – 

достовірність в режимі РВ 2-3. 3. ОП – обертальна проба. 

 

Збільшення помилок після вестибулярного навантаження при 

виконанні РВ 1-3 та РВ 2-3 в осіб із IV рівнем тривалості ВІП свідчить про 
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зниження точності сенсомоторного реагування, що здійснюється в умовах 

вибору.  

Відсутність збільшення помилок після вестибулярного навантаження в 

осіб із ІІІ рівнем тривалості ВІП при виконанні РВ 1-3 та збільшення 

помилок при виконанні РВ 2-3 свідчить про зниження точності 

сенсомоторного реагування при ускладненні завдання.  

 

3.3 Прояви підвищеної чутливості вестибулярного аналізатора у 

вестибуло-соматичній проєкції 

 

Після проведення анкетування, проби Воячека та письмової проби 

Фукуди ми розділили осіб на 2 групи. У першу групу увійшли особи у яких 

ми відмічали належну вестибулярну чутливість; у другу – особи із 

підвищеною вестибулярною чутливістю (табл. 3.3). 

Провівши аналіз проби Воячека, осіб із підвищеною чутливістю 

вестибулярного аналізатора ми спостерігали у них перший та другий ступені 

реакції (рис. 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Розподіл обстежуваних з підвищеною чутливістю 

вестибулярного аналізатора в залежності від соматичного прояву (%) 

 

Серед осіб із належною вестибулярною чутливістю при проведенні 
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тесту Воячека відхилень тулуба ми не спостерігали, тобто у них 

спостерігали 0 ступінь.  

Перший ступінь ми спостерігали в осіб із підвищеною вестибулярною 

чутливістю, а саме у 45 %, другий ступінь у 65 % обстежуваних. Третій 

ступінь серед наших обстежуваних не спостерігали (див. рис. 3.5). 

При проведенні письмового тесту Фукуди серед осіб із належною 

вестибулярною чутливістю ми спостерігали прямі стовпчики. 

Серед осіб із підвищеною вестибулярною чутливістю ми спостерігали 

непрямі стовпчики у 60 % обстежуваних, а у 40 % обстежуваних – стовпчик 

відхилявся більше ніж на 30°. Дисметрії серед них ми не спостерігали. 

У обстежуваних із належною вестибулярною чутливістю при 

виконанні проби Ромберга при відкритих очах, показники 

інтерференфіційної електроміограми (ЕМГ) не відрізнялись у порівнянні 

із показниками зареєстрованими при закритих очах. Після 

вестибулярного навантаження, у даної групи середня амплітуда, при 

виконанні проби Ромберга із закритими очима була вищою, ніж із 

відкритими очима (p<0,05).  

У обстежуваних із підвищеною вестибулярною чутливістю, при 

виконанні проби Ромберга із відкритими очима, показники середньої 

амплітуди були вищими, у порівнянні із показниками зареєстрованими 

при закритих очах. Після вестибулярного навантаження, у даної групи 

середня амплітуда, при виконанні проби Ромберга знизилась, як із 

закритими, так із відкритими очима (p<0,05). Однак, при виконанні проби 

Ромберга із закритими очима була нижчою, ніж із відкритими очима 

(p<0,05). 

Середня частота ЕМГ литкового м’яза підвищилась при виконанні 

проби Ромберга із закритими очима у групі із належною вестибулярною 

чутливістю після вестибулярного навантаження (p<0,05). У групі із 

підвищеною вестибулярною чутливістю зростання середньої частоти при 
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виконанні проби Ромберга із закритими очима, спостерігали як до, так і 

після обертальної проби (p<0,05). 

 

Таблиця 3.3 – Порівняльна інтерференційна електроміографія 

литкового м’яза в осіб з різною вестибулярною чутливістю у стані спокою 

та при виконанні проби Ромберга (M) 

Проба 

Ромберга 

До ОП Після ОП  

p* Амплітуда середня, мкВ 

НЧ ПЧ НЧ ПЧ 

Із 

відкритими 

очима 

 

130,6 

 

131,2 

 

128,8 

 

120,8*,** 

*<0,05 

**<0,05 

Із 

закритими 

очима 

 

133,3 

 

     110,2*,** 

 

136,4 

 

98,2*,** 

*<0,05 

**<0,05 

p** >0,05 <0,05 <0,05 <0,05  

Частота середня, Гц 

Із 

відкритими 

очима 

 

128,5 

 

127,2 

 

123,5 

 

    124,3 

*<0,05 

**<0,05 

Із 

закритими 

очима 

 

130,5 

 

  132,1* 

 

128,5 

 

   138,4*,** 

*<0,05 

**<0,05 

p** >0,05 <0,05 <0,05 <0,05  

 

Примітки: 1. р* – статистична достовірність за Т-критерієм Вілкоксона. 2. 

р** – статистична достовірність за U-критерієм Манна-Уітні. 3. НЧ – 

належна чутливість вестибулярного аналізатора. 4. ПЧ – підвищена 

чутливість вестибулярного аналізатора. 5. ОП – обертальна проба. 

 

Однак, після вестибулярного навантаження, у даних осіб при 

виконанні проби Ромберга закритими очима, показник був вищим, ніж з 

відкритими (p<0,05). 

Порівняння середньої амплітуди ЕМГ литкового м’яза при 

виконанні проби Ромберга до вестибулярного навантаження між 
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групами, в осіб із підвищеною вестибулярною чутливістю спостерігали 

нижчі показники при закритих очах, ніж у групі із належною (p<0,05). 

При виконанні проби Ромберга з відкритими очима показники середньої 

амплітуди між групами не відрізнялись.  

Порівнюючи середню амплітуду при виконанні проби Ромберга 

після вестибулярного навантаження між групами, ми встановили 

достовірно нижчі показники у групі із підвищеною вестибулярною 

чутливістю, ніж у групі із належною, як при відкритих, так і при 

закритих очах (p<0,05). 

Різниця середньої частоти між групами в залежності від чутливості 

вестибулярного аналізатора, а саме, збільшення її при вимиканні зорового 

контролю в осіб із підвищеною вестибулярною чутливістю, вказує на 

компенсацію підтримання рівноваги, що проявляється у збільшенні часу 

активації м’язових волокон рухових одиниць і зменшенні синхронізації їх 

активності. 

В осіб із підвищеною вестибулярною чутливістю після подразнення 

вестибулярного аналізатора спостерігали більше зниження біоелектричної 

активності литкових м’язів нижніх кінцівок (p<0,05), ніж в осіб з належною 

чутливістю.  

Нами встановлено, що особи, як з належною, так із підвищеною 

вестибулярною чутливістю мали середньо-сильну, середню та середньо-

слабку силу нервової системи. Однак, у 43 % осіб з належною чутливістю 

вестибулярного аналізатора ми спостерігали середню силу нервової системи, 

а у осіб із підвищеною чутливістю – 44 % осіб середньо-слабку нервову 

систему (рис. 3.6). 

Особи із середньо-сильною нервовою системою переважали серед осіб 

із належною вестибулярною чутливістю – 30 %, порівняно із підвищеною – 

20 %; із середньо-слабкою нервовою системою переважали особи із 

підвищеною вестибулярною чутливістю – 44 %, порівняно із належною – 

26 %.  
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За результатами теппінг-тесту ми розділили обстежуваних в 

залежності від сили нервової системи (рис. 3.6). 
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Рисунок 3.6 – Розподіл обстежуваних в залежності від сили нервової 

системи (за результатами теппінг-тесту) та вестибулярної чутливості ( % ) 

 

Динаміка показників рухів кисті у порівнянні до та після 

вестибулярного навантаження за даними теппінг-тесту у групі з належною 

вестибулярною чутливістю у стані після вестибулярного навантаження була 

нижчою на 15-тій секунді, у порівнянні з вихідним станом (p<0,05) (табл. 

3.4). 

Також, із таблиці 3.4, ми бачимо, що в них темп руху кисті в кінці 

проходження теппінг-тесту на фоні вестибулярного навантаження був 

направлений на зростання. 

У студентів із підвищеною вестибулярною чутливістю показники руху 

кисті, у стані спокою знижувалась протягом періоду з 10-тої до 30 секунд 

(p<0,05). В цілому, порівнюючи даний показник на початку та в кінці тесту, 
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можна зробити висновок, про достовірне зниження здатності підтримувати 

максимальний темп руху кисті руки у даної групи обстежуваних. 

 

Таблиця 3.4 – Зміни психомоторних показників до та після вестибулярного 

навантаження в залежності від вестибулярної чутливості (M±m) 

ВЧ ОП Час обстеження 

5 с 10 с 15 с 20 с 25 с 30 с 

НЧ До  

ОП 

35±1,4 34,3±3,1 33,6±2,

9 

32,6±2,

4 

31±3,7 30,6±3,1 

НЧ Після  

ОП 

33,3±1,

5 

33±2,8 31,6±2,

0* 

31,6±2,

1 

32±3,5 31,6±2,7 

 ПЧ До  

ОП 

30±1,9 29,6±1,1 28,6±1,

1 

27,6±1,

2 

27,3±1,3 27,6±1,5 

 ПЧ Після  

ОП 

28±2,0 26,6±2,0

* 

26±1,0* 24,6±2,

4* 

24,3±2,0

* 

23,6±1,4*,

** 

 

Примітки: 1. ВЧ – вестибулярна чутливість; НЧ – належна чутливість; ПЧ – 

підвищена чутливість; ОП – обертальна проба. 2.*p<0,05 – статистична 

достовірність до та після ОП, за Т-критерієм Вілкоксона. 3.**p<0,05 – 

статистична достовірність між результатами отриманими на 5 с та 30 с 

після ОП, за Т-критерієм Вілкоксона. 

 

Із таблиці 3.4 , ми бачимо, що у них частота рухів після 

вестибулярного навантаження прямолінійно направлена на зниження 

(p<0,05).  

Психомоторні показники в осіб з належною вестибулярною 

чутливістю після вестибулярного навантаження змінювались в залежності 

від сили нервової системи (рис. 3.7). 

Із рисунку 3.7 ми бачимо, що в осіб із середньо-сильною нервовою 

системою первинне зниження темпу рухів змінюється його наростанням аж 

до початкового рівня (середня різниця між початком проходження тесту та 

закінченням 4 натискання). 
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Рисунок 3.7 – Психомоторні показники в осіб з належною 

вестибулярною чутливістю до та після вестибулярного навантаження 

 

Примітка: *до навантаження, **після навантаження. 

 

Після вестибулярного навантаження показники знизились на 5-тій 

секунді тесту (відносно вихідного стану) (p<0,05), але, на 15-тій секунді 

достовірно підвищились (p<0,05). 

В осіб із середньою силою нервової системи первинне зниження темпу 

рухів змінюється його наростанням майже до початкового рівня (середня 

різниця між початком проходження тесту та закінченням дорівнювала двом 

натисканням). Після вестибулярного навантаження середні показники 

достовірно знизились на 5 та 15 секунді тесту (p<0,05).  
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В осіб із середньо-слабкою нервовою упродовж перші 10-15 секунд 

темп рухів утримується на одному рівні, а потім знижується. Після 

вестибулярного навантаження середні показники достовірно знизились на 5 

та 15 секунді тесту (p<0,05) (див. рис. 3.7). 

Психомоторні показники в осіб з підвищеною вестибулярною 

чутливістю після вестибулярного навантаження змінювались наступним 

чином (в залежності від сили нервової системи) (рис. 3.8). 
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Рисунок 3.8 – Психомоторні показники в осіб з підвищеною 

вестибулярною чутливістю до та після вестибулярного навантаження 

 

Примітка: * до навантаження, ** після навантаження. 
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Аналізуючи графік середніх натискань, осіб із середньо-сильною 

нервою системою, ми бачимо, що первинне зниження темпу рухів 

змінюється його наростанням, однак, після вестибулярного навантаження у 

них середні показники рівномірно та достовірно направлені на зниження на 

10-тій, 20-тій, 25-тій та 30-тій секундах тесту (p<0,05). 

В осіб із середньою нервовою системою максимальний темп рухів 

спостерігається впродовж всього періоду обстеження, а після 

вестибулярного навантаження зниження показників відбувалось протягом 

усього тесту відносно вихідного стану (p<0,05). 

В осіб із середньо-слабкою нервовою системою до вестибулярного 

навантаження ми бачимо, упродовж перші 10 секунд темп рухів утримується 

на одному рівні, а потім знижується. Після вестибулярного навантаження 

показники темп рухів утримувався на одному рівні протягом 5 секунд, а 

достовірно почав знижуватись з 10-тої до 30-тої секунд тесту (p<0,05).  

 

3.4 Стан підвищеної чутливості вестибулярного аналізатора у 

вестибуло-вегетативній проєкції 

 

На основі анкетування ми поділили осіб на 2 групи: з належною та із 

підвищеною вестибулярною чутливістю (табл., 3.5).  

Результати дослідження загальної варіабельності серцевого ритму 

методом статистичного аналізу дозволяють виявити, що в осіб із належною 

вестибулярною чутливістю значення RR min, RRNN – достовірно вищі, ніж 

в осіб із підвищеною (р<0,05) (табл., 3.5). 

У студентів із належною вестибулярною чутливістю симпатико-

парасимпатичний індекс (співвідношення LF/HF 1,06 ум.од.) свідчить про 

збалансований тип автономної модуляції серцевого ритму (табл., 3.6). 

У обстежених із належною вестибулярною чутливістю загальна 

потужність спектра нейрогуморальної модуляції – висока. Стан нейро-

гуморальної регуляції забезпечується високим рівнем симпатичних і 



 

 

 

86 

 

парасимпатичних впливів в модуляції серцевого ритму (табл., 3.6).  

 

Таблиця 3.5 – Показники часового аналізу серцевого ритму в осіб з 

належною та підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора (M±m) 

 

Показник 

Група  

p НЧ  

n-30 

ПЧ  

n-30 

R-R min, мс 726,3±68,5 472,6±43,4 р<0,05 

R-R mах, мс 1026,7±74 1005,5±37,1 p>0,05 

RRNN, мс 850,1±59,2 793,3±28,48 р<0,05 

SSNN, мс 70,6±10,9 72,1±12,1 p>0,05 

 

Примітки: 1. р<0,05 – достовірні відмінності за U-критерієм Манна-Уітні. 2. 

НЧ – належна чутливість; ПЧ – підвищена чутливість. 

 

Аналіз спектральних показників в осіб з підвищеною вестибулярною 

чутливістю показав нижчу потужність загального спектра (ТР), що вказує на 

нижчі функціональні резерви організму. 

Встановлено значно вище значення HF хвиль, що вказує на підвищену 

активність парасимпатичної системи. На це також вказує симпатико-

парасимпатичний індекс (співвідношення LF/HF 0,59 ум.од.).  

Стан нейро-гуморальної регуляції характеризується високим рівнем 

парасимпатичних і низьким рівнем симпатичних та гуморально-

метаболічних впливів в модуляції серцевого ритму.  

При оцінці показників варіаційної пульсометрії в осіб, не залежно від 

чутливості вестибулярного аналізатора, ми встановили, що показники Мо 

збігаються з М, що відповідає нормальній тривалості кардіоінтервалу та 

нормокардії (табл., 3.7). 
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Таблиця 3.6 – Показники спектрального аналізу серцевого ритму в 

осіб з належною та підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора 

(M±m) 

 

Показник 

ГРУПА  

p НЧ 

n-30 

ПЧ 

n-30 

TP, мс2 4037±1769,7 1914±466,9 р<0,05 

VLF, мс2 931±452,5 432±137,2 р<0,05 

LF, мс2 1598±389,9 554±107,2 р<0,05 

HF, мс2 1508±967 929±280,6 р<0,05 

LF/HF 1,06±0,16 0,59±0,1 р<0,05 

%VLF 23,1±3,9 22,6±3,7 p>0,05 

%LF 39,6±3,1 28,9±3,4 р<0,05 

%HF 37,4±4,5 48,5±4,3 р<0,05 

 

Примітки: 1. р<0,05 – достовірні відмінності за U-критерієм Манна-Уітні. 

2. НЧ – належна чутливість; ПЧ – підвищена чутливість. 

 

Результати за показником середньо-квадратичного відхилення 

тривалості R-R інтервалів свідчать про високий парасимпатичний вплив на 

регуляцію серцевого ритму в осіб із підвищеною вестибулярною чутливістю.  

Показник амплітуди моди (АМо), що відображає стабілізуючий ефект 

централізації управління ритмом серця в осіб із підвищеною вестибулярною 

чутливістю вищий, ніж в осіб належною (р<0,05). 

При визначенні класів ритмограм за класифікацією Є.А. Березного, 

А.М. Рубіна (1997) ми встановили, що у осіб із належною чутливістю 

вестибулярного аналізатора у 53 % ідентифіковано ритмограми 2-го класу, 

які характеризуються переважанням хвиль в діапазоні низьких частот над 

високими, що зумовлене підсиленим симпатичним впливом на модуляцію 

серцевого ритму. У 47 % обстежуваних із належною чутливістю 
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вестибулярного аналізатора ми спостерігали ритмограми 1-го класу, які 

характеризуються добре вираженими хвилями в діапазоні високих, низьких і 

дуже низьких частот. Ритмограм 3-го класу, характеризується значним 

зниженням потужності хвиль у спектрі високих і низьких частот на фоні 

зростання потужності хвиль у діапазоні дуже низьких частот, в осіб даної 

групи не спостерігали (рис. 3.9).  

 

Таблиця 3.7 – Показники кардіоінтервалографії в осіб з належною та 

підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора (M±m) 

 

Показник 

Група  

p НЧ 

n-30 

ПЧ 

n-30 

М, с 0,85±0,03 0,81±0,02 p>0,05 

СК, с2 0,04±0,01 0,09±0,02 р<0,05 

Мо, с 0,85±0,03 0,81±0,04 р>0,05 

АМо, % 23,5±1,4 41,2±1,2 р<0,05 

 

Примітки: 1. р<0,05 – достовірні відмінності за U-критерієм Манна-Уітні. 

2. НЧ – належна чутливість; ПЧ – підвищена чутливість. 

 

Таким чином, в осіб з належною чутливістю баланс відділів 

автономної нервової системи характеризується змішаним (збалансованим) 

типом вегетативної модуляції серцевого ритму.  

Оцінюючи середні показники ритмограм, можемо зробити висновок, 

що дані показники свідчать про високий рівень функціональних та 

адаптаційних можливостей.  

Що стосується ритмограм осіб із підвищеною вестибулярною 

чутливістю, то ми спостерігали 64 % ритмограм 1-го класу, 20 % – 2-го класу 

та 16 % ритмограм 3-го класу (рис. 3.9).  
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Оцінюючи ритмограми осіб із підвищеною вестибулярною чутливістю 

3-го класу, ми можемо зробити висновок, про низький рівень 

функціональних резервів, що може призвести до зниження адаптаційних 

можливостей даних осіб. 
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Рисунок 3.9 – Визначення класів ритмограм в осіб із різною 

вестибулярною чутливістю 

 

Отже, при вивченні підвищеної чутливості у вестибуло-сенсорній 

прєкції показало, що особи з підвищеною чутливістю вестибулярного 

аналізатора характеризувались низькою функціональною рухливістю 

нервових процесів, що в умовах збудження вестибулярного аналізатора 

проявлялась у них збільшенням тривалості рухових реакцій.  

При вивченні підвищеної чутливості вестибулярного аналізатора у 

вестибуло-соматичній проєкції ми дослідили, що у обстежуваних із 

підвищеною вестибулярною чутливістю після вестибулярного навантаження 

із закритими очима при виконанні проби Ромберга спостерігали нижчі 
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значення амплітуди електроміограми литкового м’яза та одночасно вищі 

значення її частоти на відміну від осіб з належною чутливістю. 

При вивченні підвищеної чутливості вестибулярного аналізатора у 

вестибуло-вегетативній проєкції ми дослідили, що вона у стані спокою 

супроводжується підвищеним тонусом парасимпатичної системи. На це 

вказує переважання високочастотних коливань ритму серця в діапазоні 0,15-

0,4 Гц (p<0,05) та симпатико-парасимпатичний індекс рівний 0,59 ум. од.  

 

Результати власних досліджень розділу викладені у статтях [23, 29, 30, 

222, 223, 224], апробовані на науково-практичних конференціях [17, 24, 26, 

32, 35, 116, 117, 119, 120, 202]. 
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РОЗДІЛ 4 

ЗМІНИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ В ОСІБ З 

РІЗНОЮ ЧУТЛИВІСТЮ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛІЗАТОРА ПРИ І 

ТА ІІІ ТИПАХ ПОГОДИ 

 

Після проведення обертальної проби при І типі погоди ми визначили у 

обстежуваних із належною вестибулярною чутливістю високу вестибулярну 

стійкість (ВС) (1 група – висока стійкість – 60 осіб). Обстежуваних із 

підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора, ми розділили на 2 

групи, залежно від ВС: 2 група – достатня стійкість – 47 осіб, 3 група – 

недостатня стійкість – 67 осіб (рис. 4.1.).  
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Рисунок 4.1 – Зміни кількості осіб відносно вестибулярної стійкості при І та 

ІІІ типах погоди за методикою Н.Н. Лозанова і І.П. Байченка 

Примітки: ВВС – висока вестибулярна стійкість; ДВС – достатня 

вестибулярна стійкість; НВС – недостатня вестибулярна стійкість. 
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Визначення ВС при ІІІ типі погоди показало (див. рис. 4.1) зменшення 

кількості осіб в яких ми відмічали «достатній» рівень ВС і збільшилась 

кількість осіб з рівнем «недостатня ВС». 
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Рисунок 4.2 – Зміни вестибулярної стійкості при І та ІІІ типах погоди за 

методикою Н.Н. Лозанова і І.П. Байченка (в балах) 

Примітки: ВВС – висока вестибулярна стійкість; ДВС – достатня 

вестибулярна стійкість; НВС – недостатня вестибулярна стійкість; І ТП –

перший тип погоди; ІІІ ТП – третій тип погоди. 

 

Середні показники балів, на основі яких ми провели розподіл 

студентів за рівнем вестибулярної стійкості згідно методики Н.Н. Лозанова і 

І.П. Байченка при І типі погоди становили (рис. 4.2): у першої групи – 4,8 

балів, у другої – 3,5 балів, у третьої – 2,3 бали; при ІІІ типі погоди: у першої 

групи – 4,5 балів, у другої – 3,05 бали, у третьої – 2,0 бали.  

У стані спокою у групи з високою ВС показник САТ при ІІІ типі 

погоди був вищим (95 % довірчий інтервал – 119,9±1,2) (p<0,01), ніж при І 
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типі (95 % довірчий інтервал – 118,3±1,1); ДАТ та ЧСС – не відрізнялись 

(табл. 4.1).  

 

Таблиця 4.1 – Зміни САТ після вестибулярного навантаження при 

різних типах погоди (M) 

НЧ ПЧ 

ВВС – n-60 ДВС – n-47 НВС – n-67 

САТ (M), мм.рт.ст 

Стан  І ТП ІІІТП І ТП ІІІ ТП І ТП ІІІ ТП 

До ОП 118,3 119,9* 118,6 114,8**,♦ 114,2 

♦♦,♦♦♦ 

112,8♦♦ 

 

Після 

ОП 

119,1 122,1*** 125,8 ♦ 132,4***,♦ 134,5♦♦,♦♦♦ 136,2♦♦,♦♦♦ 

p <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

 

Примітки: 1. НЧ – належна чутливість; ПЧ – підвищена чутливість; ОП – 

обертальна проба; ВВС – висока вестибулярна стійкість; ДВС – достатня 

вестибулярна стійкість; НВС – недостатня вестибулярна стійкість; І ТП –

перший тип погоди; ІІІ ТП – третій тип погоди. 2.p<0,05* – вірогідність 

різниці показників у стані спокою при І і ІІІ ТП. 3. p<0,01**– вірогідність 

різниці показників у стані спокою при І і ІІІ ТП. 4. p<0,01*** – вірогідність 

різниці показників після ОП при І і ІІІ ТП. 5. p<0,05**** – вірогідність 

різниці показників після ОП при І і ІІІ ТП. 6. ♦p<0,05 – вірогідність різниці 

показників між особами з ВВС та ДВС. 7. ♦♦p<0,05 – вірогідність різниці 

показників між особами з ВВС та НВС. 8. ♦♦♦p<0,05 – вірогідність різниці 

показників між особами з ДВС та НВС. 

 

Підвищення САТ у цих обстежуваних до та після вестибулярного 

навантаження було достовірне, як при І (95 % довірчий інтервал – 119,1±1,3) 
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(p<0,05), так і при ІІІ (95 % довірчий інтервал – 122,1±1,3) (p<0,01) типах 

погоди.  

Досліджуючи вплив погоди на ВС, ми порівняли цей показник до та 

після обертальної проби і встановили, що при ІІІ типі погоди, після 

обертальної проби він був достовірно вищим (p<0,01), ніж при І типі. 

ДАТ до та після вестибулярного навантаження не відрізнявся ні при І, 

ні при ІІІ типах погоди; також різниці між показником ДАТ окремо у стані 

спокою та після навантаження, отриманого при І типі погоди та ІІІ типі, ми 

не виявили (табл. 4.2).  

 

Таблиця 4.2 – Зміни ДАТ після вестибулярного навантаження при 

різних типах погоди (M) 

НЧ ПЧ 

ВВС – n-60 ДВС – n-47 НВС – n-67 

ДАТ (M), мм.рт.ст 

Стан  І ТП ІІІТП І ТП ІІІ ТП І ТП ІІІ ТП 

До 

ОП 

78,3 77,6 79,0 73,5**,♦ 70,1♦♦ 73,2♦♦ 

 

Після 

ОП 

77,8 76,3 75,7 77,2 77,3 77,2 

 

p >0,05 <0,01 <0,05 <0,05 <0,01 <0,01 

 

Примітки: 1. НЧ – належна чутливість; ПЧ – підвищена чутливість; ОП – 

обертальна проба; ВВС – висока вестибулярна стійкість; ДВС – достатня 

вестибулярна стійкість; НВС – недостатня вестибулярна стійкість; І ТП –

перший тип погоди; ІІІ ТП – третій тип погоди. 2.p<0,05* – вірогідність 

різниці показників у стані спокою при І і ІІІ ТП. 3. p<0,01**– вірогідність 

різниці показників у стані спокою при І і ІІІ ТП. 4. p<0,01*** – вірогідність 

різниці показників після ОП при І і ІІІ ТП. 5. p<0,05**** – вірогідність 
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різниці показників після ОП при І і ІІІ ТП. 6. ♦p<0,05 – вірогідність різниці 

показників між особами з ВВС та ДВС. 7. ♦♦p<0,05 – вірогідність різниці 

показників між особами з ВВС та НВС. 8. ♦♦♦p<0,05 – вірогідність різниці 

показників між особами з ДВС та НВС. 

 

Підвищення ЧСС у групі з високою ВС після вестибулярного 

навантаження ми спостерігали при І (95 % довірчий інтервал – 12,4±0,4) і ІІІ 

типах погоди (95 % довірчий інтервал – 12,4±0,5) (p<0,01), однак, 

порівнюючи цей показник після вестибулярного навантаження при І і ІІІ 

типах погоди, різниці ми не виявили (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3 – Зміни ЧСС після вестибулярного навантаження при 

різних типах погоди (M±m) 

НЧ ПЧ 

ВВС – n-60 ДВС – n-47 НВС – n-67 

ЧСС (M), уд/10с 

Стан  І ТП ІІІТП І ТП ІІІ ТП І ТП ІІІ ТП 

До 

ОП 

11,9 11,7 11,2♦ 12,4**,♦ 12,9♦♦,♦♦♦ 12,5♦♦ 

Після 

ОП 

12,4 12,4 13,5♦ 15,6***,♦ 16,3±2,2♦♦,

♦♦♦ 

16,2♦♦ 

 

p <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

 

Примітки: НЧ – належна чутливість; ПЧ – підвищена чутливість; ОП – 

обертальна проба; ВВС – висока вестибулярна стійкість; ДВС – достатня 

вестибулярна стійкість; НВС – недостатня вестибулярна стійкість; І ТП –

перший тип погоди; ІІІ ТП – третій тип погоди. 2.p<0,05* – вірогідність 

різниці показників у стані спокою при І і ІІІ ТП. 3. p<0,01**– вірогідність 

різниці показників у стані спокою при І і ІІІ ТП. 4. p<0,01*** – вірогідність 
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різниці показників після ОП при І і ІІІ ТП. 5. p<0,05**** – вірогідність 

різниці показників після ОП при І і ІІІ ТП. 6. ♦p<0,05 – вірогідність різниці 

показників між особами з ВВС та ДВС. 7. ♦♦p<0,05 – вірогідність різниці 

показників між особами з ВВС та НВС. 8. ♦♦♦p<0,05 – вірогідність різниці 

показників між особами з ДВС та НВС. 

 

До вестибулярного навантаження у групі з достатньою ВС показники 

відрізнялись наступним чином: САТ (95 % довірчий інтервал – 118,6±1,7) і 

ДАТ (95 % довірчий інтервал – 79,0±1,6) був вищим при І типі, ніж при ІІІ 

типі погоди САТ (95 % довірчий інтервал – 114,8±2,3) і ДАТ (95 % довірчий 

інтервал – 73,5±2,6) (p<0,01); ЧСС – була вищою при ІІІ типі погоди (95 % 

довірчий інтервал – 11,2±0,4), ніж при І типі (95 % довірчий інтервал – 

12,4±0,4) (p<0,01) (див. табл. 4.1). 

Підвищення САТ у групі з достатньою ВС після вестибулярного 

навантаження було достовірне при І (p<0,01) (95 % довірчий інтервал – 

125,8±2,8) і ІІІ (95 % довірчий інтервал – 132,4±2,0) (p<0,01) типах погоди. 

Порівняння цього показника після обертальної проби показало, що при ІІІ 

типі погоди він був достовірно вищим (p<0,01), ніж при І типі. ДАТ після 

вестибулярного навантаження при І типі погоди знизився (95 % довірчий 

інтервал – 75,7±2,2) (p<0,05), а при ІІІ – підвищився (95 % довірчий інтервал 

– 77,2±2,5) (p<0,01). Порівнюючи цей показник після навантаження, при І та 

ІІІ типах погоди різниці ми не знайшли.  

Підвищення ЧСС у групі з достатньою ВС після вестибулярного 

навантаження ми спостерігали при І (95 % довірчий інтервал – 13,5±0,5) і ІІІ 

типах погоди (95 % довірчий інтервал – 15,6±0,7) (p<0,01), також, 

порівнюючи цей показник після вестибулярного навантаження при І і ІІІ 

типах погоди, ми визначили, що при ІІІ типі погоди він є вищим, ніж при І 

(p<0,01) (див. табл. 4.3).  

Порівнюючи показники САТ, ДАТ та ЧСС до вестибулярного 

навантаження у групі з недостатньою ВС при І і ІІІ типах погоди, різниці ми 
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не знайшли. Після обертальної проби у них досліджувані показники як при І 

САТ (95 % довірчий інтервал – 134,5±1,95), ДАТ (95 % довірчий інтервал – 

77,3±1,8), ЧСС (95 % довірчий інтервал – 16,3±0,5), так і при ІІІ типі погоди 

підвищились САТ (95 % довірчий інтервал – 136,2±2,0), ДАТ (95 % довірчий 

інтервал – 77,2±1,6), ЧСС (95 % довірчий інтервал – 16,2±0,6) (p<0,01), 

порівняно із отриманими даними до навантаження. Порівнюючи показники 

після вестибулярного навантаження залежно від типу погоди у групі з 

недостатньою ВС, різниці між ними ми не знайшли (див. табл. 4.1, табл. 4.2, 

табл. 4.3). 

Порівнюючи показники САТ, ми встановили, що у стані спокою при 

ІІІ типі погоди у групі із достатньою ВС він був нижчим, ніж у групі з 

високою ВС (p<0,05), і був вищим після вестибулярного навантаження, як 

при І та ІІІ типі погоди, ніж у групі з високою ВС (p<0,05). 

При порівнянні САТ у групах з високою ВС і з недостатньою ВС, ми 

знайшли відмінності, а саме: у стані спокою САТ був нижчим у групі з 

недостатньою ВС, ніж у групі з високою ВС при І і ІІІ типі погоди (p<0,05); 

після вестибулярного навантаження САТ був вищий у групі з недостатньою 

ВС при І і ІІІ типах погоди, порівняно з результатами у групі з високою ВС 

(p<0,05). 

При порівнянні САТ у групах із достатньою та недостатньою ВС ми 

спостерігали нижчий САТ у стані спокою у групі з недостатньою ВС, ніж у 

групі із достатньою ВС при І типі погоди та вищий САТ після обертальної 

проби у групі з недостатньою ВС при І і ІІІ типах погоди, порівняно з 

групою із достатньою ВС (p<0,05) (див. табл. 4.1, табл. 4.2, табл. 4.3). 

Показник ДАТ у стані спокою при ІІІ типі погоди у групі з високою 

ВС був вищим, ніж у групі із з достатньою ВС (p<0,05). ДАТ до обертальної 

проби у групі з високою ВС був вищим при І та ІІІ типі погоди, ніж у групі з 

недостатньою ВС (p<0,05). 

У стані спокою відмінність ЧСС ми знайшли у групах з високою ВС та 

достатньою ВС при І та ІІІ типі погоди, а саме при І типі у групі з 
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достатньою ВС він був нижчим (p<0,05), а при ІІІ типі був вищим (p<0,05), 

ніж у групі з високою ВС. Також є відмінність між ЧСС після обертальної 

проби. У групі із достатньою ВС показник ЧСС був вищим при І і ІІІ типах 

погоди, ніж у групі з високою ВС. 

Порівнюючи ЧСС між групою з високою ВС та групою з 

недостатньою ВС, ми спостерігали вищі показники у групі з недостатньою 

ВС, ніж у групі з високою ВС, у стані спокою та після навантаження, як при 

І, так і при ІІІ типах погоди (p<0,05). При порівнянні ЧСС між групами з 

достатньою ВС та недостатньою ВС, ми встановили, що вищі показники 

були при І типі погоди у групі з недостатньою ВС, як у стані спокою, так і 

після навантаження (p<0,05) (див. табл. 4.1, табл. 4.2, табл. 4.3). 

У стані спокою у групи з високою ВС показник ПТ при ІІІ типі погоди 

(95 % довірчий інтервал – 42,25±1,5) був вищим (p<0,05), ніж при І типі 

(95 % довірчий інтервал – 40,0±1,3). Після вестибулярного навантаження 

показник ПТ достовірно підвищився, порівняно зі станом спокою, як при І 

(95 % довірчий інтервал – 41,3±1,4) (p<0,01), так і ІІІ (95 % довірчий 

інтервал – 45,8±1,4) (p<0,01) типах погоди (див. рис. 4.3). 

До вестибулярного навантаження у групі з достатньою ВС ПТ не 

відрізнявся, а після – збільшився, як при І (95 % довірчий інтервал – 

50,1±3,2) (p<0,01), так і при ІІІ типах погоди (95 % довірчий інтервал – 

55,2±2,4) (p<0,01). 

Порівнюючи значення ПТ до вестибулярного навантаження у групі з 

недостатньою ВС при І (95 % довірчий інтервал – 44,0±2,0) і ІІІ типах 

погоди (95 % довірчий інтервал – 39,6±1,9), ми встановили, що при ІІІ типі 

він був нижчий, ніж при І (p<0,01). При порівнянні його між групами, ми 

встановили, що він був вищим після вестибулярного навантаження, як при І 

так і при ІІІ типі погоди, у групі з достатньою ВС, ніж у групі з високою ВС 

(p<0,05).  

При порівнянні результатів визначення ПТ у осіб з високою ВС і 

групою з недостатньою ВС ми знайшли певні відмінності, а саме: у стані 
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спокою ПТ був вищим у групі з недостатньою ВС, ніж у групі з високою ВС 

при І (p<0,05) і нижчим при ІІІ типі погоди (p<0,05); після вестибулярного 

навантаження ПТ був вищим у групі з недостатньою ВС при І і ІІІ типах 

погоди, порівняно з групою із високою ВС (p<0,05).  
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Рисунок 4.3 – Зміни ПТ після вестибулярного навантаження при різних 

типах погоди 

 

Примітки: 1. ОП – обертальна проба; ВВС – висока вестибулярна стійкість; 

ДВС – достатня вестибулярна стійкість; НВС – недостатня вестибулярна 

стійкість; І ТП –перший тип погоди; ІІІ ТП – третій тип погоди. 2. ◙p<0,01 – 

вірогідність різниці показників до та після ОП. 3. p<0,05* – вірогідність 

різниці показників до ОП при І і ІІІ ТП. 4. p<0,01**– вірогідність різниці 

показників до ОП при І і ІІІ ТП. 5. p<0,01*** – вірогідність різниці 

показників після ОП при І і ІІІ ТП. 6. p<0,05**** – вірогідність різниці 

показників після ОП при І і ІІІ ТП. 7. ♦p<0,05 – вірогідність різниці 
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показників між особами з ВВС та ДВС. 8. ♦♦p<0,05 – вірогідність різниці 

показників між особами з ВВС та НВС. 9. ♦♦♦p<0,05 – вірогідність різниці 

показників між особами з ДВС та НВС. 

 

При порівнянні значення ПТ у осіб з достатньою та недостатньою ВС 

ми спостерігали вищий ПТ у стані спокою у групі з недостатньою ВС, ніж у 

групі з достатньою ВС при І типі погоди та вищий ПТ після обертальної 

проби у групі з недостатньою ВС при І і ІІІ типах погоди, порівняно з 

групою із достатньою ВС (p<0,05). 

Досліджуючи вплив погоди, ми порівняли цей показник у всіх групах 

до та після обертальної проби при І і ІІІ типах, і встановили, що у них при ІІІ 

типі погоди він був достовірно вищим (p<0,01), ніж при І типі, як у стані 

спокою, так і після обертальної проби.  

При порівнянні ЗСПО (рис. 4.4) у групи з високою ВС у стані спокою 

при І і ІІІ типах погоди різниці ми не виявили.  
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Рисунок 4.4 – Зміни ЗСПО при різних типах погоди (дин*с*см-5 ) 
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Примітки: 1. ОП – обертальна проба; ВВС – висока вестибулярна стійкість; 

ДВС – достатня вестибулярна стійкість; НВС – недостатня вестибулярна 

стійкість; І ТП –перший тип погоди; ІІІ ТП – третій тип погоди. 2. ••p<0,01 – 

вірогідність різниці показників у стані спокою при І і ІІІ ТП. 3. •••p<0,01 – 

вірогідність різниці показників після ОП при І і ІІІ ТП. 4. * p<0,01 – 

вірогідність різниці показників ЗСПО до ОП при І ТП між ВВС та ДВС. 5. 

**p<0,01 – вірогідність різниці показників ЗСПО до ОП при І ТП між ВВС 

та НВС. 6. ***p<0,01 – вірогідність різниці показників ЗСПО після ОП при І 

ТП між ВВС та ДВС. 7. °p<0,01 – вірогідність різниці показників ЗСПО до 

ОП при І ТП між ДВС та НВС. 8.°°p<0,01 – вірогідність різниці показників 

ЗСПО після ОП при І ТП між з ВВС та НВС. 9. ■ p<0,01 – вірогідність 

різниці показників ЗСПО після ОП при ІІІ ТП між ВВС та ДВС. 10. ■■ 

p<0,01 – вірогідність різниці показників ЗСПО після ОП при ІІІ ТП між 

групою з ВВС та групою з НВС.  

 

Після обертальної проби ми виявили достовірне зниження ЗСПО при І 

(95 % довірчий інтервал – 2280±125,5) і ІІІ типах погоди (95 % довірчий 

інтервал – 2117±210) (p<0,01), однак, при ІІІ типі ЗСПО був достовірно 

нижчим, ніж при І типі погоди (p<0,05). 

При порівнянні ЗСПО у групі із з достатньою ВС у стані спокою при І 

типі погоди (95 % довірчий інтервал – 2620±120) був вищим, ніж при  ІІІ 

типі погоди (95 % довірчий інтервал – 2130±189) (p<0,01). Після обертальної 

проби ми виявили достовірне зниження ЗСПО при І (95 % довірчий інтервал 

– 1834±188) і ІІІ типах погоди (95 % довірчий інтервал – 1300±109) (p<0,01), 

і при порівнянні ЗСПО після обертальної проби при ІІІ типі погоди 

спостерігали зниження у порівнянні з І (p<0,01). 

У групі із недостатньою ВС ЗСПО у стані спокою при ІІІ типі погоди 

(95 % довірчий інтервал – 2136±141) був вищим, ніж при І типі погоди (95 % 

довірчий інтервал – 1811±140) (p<0,01). Після вестибулярного навантаження 

зниження ЗСПО відбулось, як при І (95 % довірчий інтервал – 1664±94), так 
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і при ІІІ типі погоди (95 % довірчий інтервал – 1389±105) (p<0,01), і при 

порівнянні даного показника після обертальної проби при ІІІ типі погоди 

спостерігали достовірне зниження у порівнянні з І (p<0,01). 

Оцінювання зміни ЗСПО між групами з різною вестибулярною 

стійкістю при І і ІІІ типах погоди показало, що у групі з високою ВС у стані 

спокою при І типі погоди вищий, ніж у групах із достатньою та 

недостатньою ВС (p<0,01). При порівнянні показників після вестибулярного 

навантаження, спостерігали зниження ЗСПО у групах із достатньою та 

недостатньою ВС, як при І, так і при ІІІ типах погоди, порівняно із групою з 

відмінною ВС (p<0,01). При порівнянні ЗСПО між групами із достатньою та 

недостатньою ВС, відмінності ЗСПО знайшли у стані спокою при І типі 

погоди, а саме, він був вищим у групі з достатньою ВС, ніж у групі з 

недостатньою ВС (p<0,01). 

Результати оцінки рівня обмінно-енергетичних процесів у міокарді за 

індексом Робінсона зображено на рисунку 4.5. 
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Рисунок 4.5 – Оцінка рівня обмінно-енергетичних процесів у міокарді 

за індексом Робінсона в осіб з різною вестибулярною стійкістю до та після 

обертальної проби при І та ІІІ типах погоди 
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Примітки: ОП – обертальна проба; ВВС – висока вестибулярна стійкість; 

ДВС – достатня вестибулярна стійкість; НВС – недостатня вестибулярна 

стійкість; І ТП –перший тип погоди; ІІІ ТП – третій тип погоди. 2. *p<0,01 – 

вірогідність різниці показників до і після ОП при І ТП в осіб з ВВС. 3. 

**p<0,01 – вірогідність різниці показників до і після ОП при ІІІ ТП в осіб з 

ВВС. 4. ***p<0,01 – вірогідність різниці показників до і після ОП при І ТП в 

осіб з ДВС. 5. ****p<0,01 – вірогідність різниці показників до і після ОП при 

ІІІ ТП в осіб з ДВС. 6. *****p<0,01 – вірогідність різниці показників до і 

після ОП при І ТП в осіб з НВС. 7. ******p<0,01 – вірогідність різниці 

показників до і після ОП при ІІІ ТП в осіб з НВС. 8. ■ p<0,05 – вірогідність 

різниці показників в осіб з ДВС до ОП при І і ІІІ ТП; 9. ■■ p<0,01 – 

вірогідність різниці показників в осіб з ДВС після ОП при І і ІІІ ТП; 10. ■■■ 

p<0,01 – вірогідність різниці показників в осіб з ДВС після ОП при І і ІІІ ТП. 

 

Аналізуючи ІР (рис. 4.5) у групі з високою ВС до обертальної проби 

при І і ІІІ типах погоди, виявлено, що рівень ОЕП у міокарді, необхідний для 

забезпечення достатнього скорочення міокарда шлуночків у систолу, яке 

формує необхідний САТ при встановленій ЧСС, відповідає рівню вище 

середнього, а після – середньому. 

У групі із достатньою ВС до обертальної проби при І типі погоди 

виявлено рівень ОЕП вище середнього, а після проби – середній (див. рис. 

4.5). При ІІІ типі погоди у стані спокою ОЕП був незмінним, а після 

вестибулярного навантаження – низьким. 

У групі з недостатньою ВС у стані спокою ОЕП відповідав середньому 

рівню ОЕП, як при І так і при ІІІ типах погоди. Після вестибулярного 

навантаження рівень ОЕП відповідав низькому при ІІІ типі погоди. 

ТСК (рис. 4.6) в осіб із високою ВС у стані спокою при І і ІІІ типах 

погоди характеризувався як судинний, а після обертальної проби змінився на 

серцево-судинний при І і ІІІ типах погоди, тобто регуляція системного 
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кровообігу відбувалась за рахунок симетричної взаємодії роботи серця та 

судинного тонусу. 

 

■■■■

*****

■■■■****

■■

***
***

0

20

40

60

80

100

120

140

ВВС - І

ТП

ВВС - ІІІ

ТП

ДВС - І

ТП 

ДВС - ІІІ

ТП

НВС - І

ТП

НВС - ІІІ

ТП

ум. од

До ОП Після ОП
 

 

Рисунок 4.6 – Тип саморегуляції кровообігу в осіб з різною 

вестибулярною стійкістю до та після вестибулярного навантаження при І і 

ІІІ типах погоди 

 

Примітки: 1. ОП – обертальна проба; ВВС – висока вестибулярна стійкість; 

ДВС – достатня вестибулярна стійкість; НВС – недостатня вестибулярна 

стійкість; 1 ТП –перший тип погоди; 3 ТП – третій тип погоди. 2. *p<0,01 – 

вірогідність різниці показників до і після ОП при І ТП в осіб з ВВС. 3. 

**p<0,01 – вірогідність різниці показників до і після ОП при ІІІ ТП в осіб з 

ВВС. 4. ***p<0,01 – вірогідність різниці показників до і після ОП при І ТП в 

осіб з ДВС. 5. ****p<0,01 – вірогідність різниці показників до і після ОП при 
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ІІІ ТП в осіб з ДВС. 6. *****p<0,01 – вірогідність різниці показників до і 

після ОП при ІІІ ТП в осіб з НВС. 7. ■ p<0,05 – вірогідність різниці 

показників в осіб з ДВС до ОП при І і ІІІ ТП. 8. ■■ p<0,01 – вірогідність 

різниці показників в осіб з ДВС після ОП при І і ІІІ ТП. 9. ■■■ p<0,01 – 

вірогідність різниці показників в осіб з ДВС до ОП при І і ІІІ ТП. 10. ■■■■ 

p<0,01 – вірогідність різниці показників в осіб з ДВС після ОП при І і ІІІ ТП. 

 

У групі із достатньою ВС при І типі погоди у стані спокою тип ТСК 

характеризувався як судинний, а після обертальної проби змінився на 

серцево-судинний. При ІІІ типі погоди у групі із достатньою ВС до 

вестибулярного навантаження ТСК характеризувався як серцево-судинний, а 

після – змінився на серцевий.  

Зміни ТСК у групі із недостатньою ВС ми спостерігали при ІІІ типі 

погоди, а саме з серцево-судинного на серцевий ( див. рис. 4.6).  

При І типі погоди ТСК відповідав серцево-судинному, як до так і після 

обертальної проби. 

Вивчення функціонування серцево-судинної системи під впливом 

вестибулярного навантаження при різних погодних умовах, дозволило 

виявити лабільність артеріального тиску і частоти серцевих скорочень у осіб 

з підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора, що дозволило 

оцінити рівень централізації управління серцевим ритмом і судинним 

тонусом.  

Отже, отримані результати показують, що вплив вестибулярного 

навантаження при ІІІ типі погоди в осіб із підвищеною чутливістю 

вестибулярного аналізатора характеризується серцевим типом саморегуляції 

кровообігу, що вказує на низький ступінь економізації роботи серця. Також, 

зниження загального судинного периферичного опору призводить до 

зростання пульсового тиску. 

Визначення функціонування системи кровообігу під впливом 

вестибулярного навантаження при І та ІІІ типах погоди показало, що при ІІІ 
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типі погоди зменшилась кількість осіб (на 15 % від загальної кількості 

обстежуваних) в яких ми відмічали «достатній» рівень ВС і збільшилась 

кількість осіб з рівнем «недостатня ВС». 

 

Результати власних досліджень розділу викладені у статтях [22, 30], 

апробовані на науково-практичних конференціях [19, 25, 27, 31]. 
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РОЗДІЛ 5 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ 

ЮНАЦЬКОГО ВІКУ З РІЗНОЮ ЧУТЛИВІСТЮ ВЕСТИБУЛЯРНОГО 

АНАЛІЗАТОРА  

 

5.1 Рівень самопочуття, активності та настрою в осіб юнацького віку в 

залежності від вестибулярної чутливості та рівня нейротизму 

 

Визначення рівня нейротизму показало, що в групі студентів із 

належною вестибулярною чутливістю високий нейротизм спостерігався у 

16,6 %, середній – у 50,0 %, а низький – у 33,4 % (рис. 5.1). 
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Рисунок 5.1 – Розподіл студентів в залежності від чутливості 

вестибулярного аналізатора та нейротизму 

Примітки: 1. НЧ – належна чутливість вестибулярного аналізатора; ПЧ 

– підвищена чутливість вестибулярного аналізатора. 
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У юнаків із підвищеною вестибулярною чутливістю високий 

нейротизм був у 43,9 % випадків, середній у 36,9 %, а низький – у 19,3 % 

(див. рис. 5.1). 

Студенти із належною чутливістю вестибулярного аналізатора 

характеризувались низькими значеннями нейротизму (в середньому 

показник нейротизму у них складав 11 балів). У групі з підвищеною 

чутливістю вестибулярного аналізатора ми спостерігали вищі показники – 

14,7 балів (p<0,05) (табл. 5.1). 

 

Таблиця 5.1 – Рівень нейротизму у юнаків з різною вестибулярною 

чутливістю (M±m) 

Вестибулярна 

чутливість 

Рівень 

нейротизму 

Значення 

нейротизму 

 

 

НЧ – (n-60) 

Низький – (n-20) 7,6±0,2 

Середній – (n-30) 11,6±0,4 

Високий – (n-10) 16±0,9 

М 11±0,7 

 

 

ПЧ – (n-114) 

Низький – (n-22) 7,6±0,2 

Середній – (n-42) 11,9±0,3 

Високий – (n-50) 17,3±0,2* 

М 14,7±0,9** 

 

Примітки: 1. НЧ – належна чутливість; ПЧ – підвищена чутливість. 2. p – 

статистична значимість за U-критерієм Манна-Уітні. 3. *p<0,05 – порівняння 

значення нейротизму. 4.**p<0,05 – між НЧ та ПЧ.  

 

Для оцінки суб’єктивного стану в осіб з різною функціональною 

активністю вестибулярного аналізатора та нейротизмом, ми порівняли 

рівень самопочуття, активності і настрою у них до та після вестибулярного 

навантаження.  
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Як видно із таблиці 5.2 середньоарифметичні показники самопочуття 

до та після обертальної проби відрізнялись у групах із належною та 

підвищеною вестибулярною чутливістю, а саме, ми встановили погіршення 

самопочуття в осіб із підвищеною вестибулярною чутливістю (p<0,05) (табл. 

5.2).  

 

Таблиця 5.2 – Рівень самопочуття у юнаків з різною вестибулярною 

чутливістю та нейротизмом (M±m) 

Вестибулярна 

чутливість 

Рівень 

нейротизму 

Самопочуття  

P 
До ОП Після ОП 

 

НЧ – (n-60) 

Низький  53,5±1,2 52,9±1,2 p >0,05 

Середній  52,3±0,8 51,9±0,9 p >0,05 

Високий  48,8±1,6 46,2±2,4 p >0,05 

М 52,16±0,7 51,3±0,9 p<0,01 

 

ПЧ – (n-114) 

Низький  51,1±1,1■ 41,5±0,8* p<0,01 

Середній  49,5±0,7■■ 42,7±0,7** p<0,01 

Високий  48,4±0,6 40,9±0,3*** p<0,01 

М 49,3±0,4▲ 41,6±0,3▼ p<0,01 

 

Примітки: 1. ОП – обертальна проба; НЧ – належна чутливість; ПЧ – 

підвищена чутливість. 2. p – статистична достовірність за Т-критерієм 

Вілкоксона при порівнянні до та після ОП.  3. ▲ p<0,05 – між самопочуттям 

до ОП. 4. ▼ p<0,05 – порівняння самопочуття після ОП. 5. ■p<0,05 – 

відмінності самопочуття до ОП між НЧ та ПЧ із низьким рівнем нейротизму. 

6. ■■p<0,05 – відмінності самопочуття до ОП між НЧ та ПЧ із середнім 

рівнем нейротизму. 7. *p<0,05 – відмінності самопочуття після ОП між НЧ 

та ПЧ із низьким рівнем нейротизму. 8. **p<0,05 – відмінності самопочуття 

після вестибулярного ОП між НЧ та ПЧ із середнім рівнем нейротизму. 9. 

***p<0,05 – відмінності самопочуття після ОП між НЧ та ПЧ із високим 

рівнем нейротизму. 
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Самопочуття у студентів із належною вестибулярною чутливістю і 

низьким та середнім нейротизмом у вихідному стані був вищим, порівняно 

із аналогічними групами з підвищеною вестибулярною чутливістю (p<0,05).  

Між групами з високим рівнем нейротизму, не залежно від 

вестибулярної чутливості, достовірної відмінності ми не знайшли, хоча 

спостерігалась тенденція до зниження рівня самопочуття в осіб з високим 

нейротизмом, як з належною, так і з підвищеною чутливістю вестибулярного 

аналізатора, у порівнянні із студентами з низьким та середнім рівнями 

нейротизму.  

Обертальна проба у студентів з належною вестибулярною чутливістю 

та різним нейротизмом не викликала достовірної зміни самопочуття. Проте у 

юнаків із підвищеною вестибулярною чутливістю з низьким, середнім та 

високим нейротизмом, спостерігалось суттєве зниження самопочуття.  

Таким чином, порівняння самопочуття в осіб з різною чутливістю 

вестибулярного аналізатора після проведення обертальної проби, показало, 

що незалежно від стану нейротизму, рівень досліджуваного показника 

достовірно знижувався у студентів із підвищеною вестибулярною 

чутливістю.  

Із таблиці 5.3 ми бачимо, що середньоарифметичні показники 

активності до та після обертальної проби відрізнялись у групах із належною 

та підвищеною вестибулярною чутливістю.  

Активність до навантаження не відрізнялась. Її зміну в обстежуваних 

групах ми спостерігали після обертальної проби, а саме зниження у групі з 

підвищеною вестибулярною чутливістю, порівняно з групою контролю 

(p<0,05) (табл. 5.3).  

Що стосується активності, то у стані спокою її величина була 

достовірно відмінною лише між групами з різною вестибулярною 

чутливістю, що мали високий рівень нейротизму (p<0,05). Після обертальної 

проби між особами із належною вестибулярною чутливістю і різним рівнем 
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нейротизму, достовірних відхилень активності нами не виявлено (p>0,05) 

(табл. 5.3). 

 

Таблиця 5.3 – Рівень активності у юнаків з різною вестибулярною 

чутливістю та нейротизмом (M±m) 

Вестибулярна 

чутливість 

Рівень 

нейротизму 

Активність  

P До ОП Після ОП 

 

 

НЧ – (n-60) 

Низький  47,6±2,2 47,1±2,3 p >0,05 

Середній  47,4±1,2 47,1±1,2 p >0,05 

Високий  49,2 ±1,2 47,8±1,0 p >0,05 

М 47,8±1,0 47,3±1,0 p<0,01 

 

 

ПЧ – (n-114) 

Низький  47,2±1,4 42,1±1,0◙ p<0,01 

Середній  47,3±0,8 41,1±0,6◙◙ p<0,01 

Високий  47,3±0,6■■■ 41,4±0,4◙◙◙ p<0,01 

М 47,3±0,5 41,5±0,3♦ p<0,01 

 

Примітки: 1. ОП – обертальна проба; НЧ – належна чутливість; ПЧ – 

підвищена чутливість. 2. p – статистична достовірність за Т-критерієм 

Вілкоксона при порівнянні до та після ОП. 3. ♦ p<0,05 – відмінності 

активності після ОП. 4. ■■■p<0,05 – відмінності активності до ОП між НЧ та 

ПЧ із високим рівнем нейротизму. 5. ◙p<0,05 – відмінності активності після 

ОП між НЧ та ПЧ із низьким рівнем нейротизму. 6. ◙◙p<0,05 – відмінності 

активності після ОП між НЧ та ПЧ із середнім рівнем нейротизму. 7. 

◙◙◙p<0,05 – відмінності активності після ОП між НЧ та ПЧ із високим 

рівнем нейротизму. 

 

Разом із тим, ми спостерігали достовірне зниження активності, після 

вестибулярного навантаження в осіб із підвищеною вестибулярною 

чутливістю у групах із низьким (p<0,01), середнім (p<0,01) і високим 

(p<0,01) рівнем нейротизму. Також, рівень активності був нижчим у цих 
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студентів після вестибулярного навантаження, порівняно з групою із 

належною вестибулярною чутливістю та відповідним нейротизмом (p<0,05). 

Рівень настрою відрізнявся між групами із належною та підвищеною 

вестибулярною чутливістю, як у стані спокою, так і після обертальної проби 

(p<0,05) (табл. 5.4). 

 

Таблиця 5.4 – Рівень настрою у юнаків з різною вестибулярною 

чутливістю та нейротизмом (M±m) 

Вестибулярна 

чутливість 

Рівень 

нейротизму 

Настрій            

P До ОП Після ОП 

 

 

НЧ – (n-60) 

Низький  60,9±1,8 59,5±2,2 p >0,05 

Середній  59,5±1,7 59,3±1,8 p >0,05 

Високий  58,1±1,8 56,2±1,5 p >0,05 

М 59,8±1,1 58,8±1,2 p<0,01 

 

 

ПЧ – (n-114) 

Низький  49,4±0,9□ 47,3±0,8• p >0,05 

Середній  49,3±0,8□□ 47,7±0,7•• p >0,05 

Високий  44,9±0,6□□□ 38,7±0,6••• p<0,01 

М 47,4±0,6► 43,7±0,9◄ p<0,01 

 

 

Примітки: 1. ОП – обертальна проба; НЧ – належна чутливість; ПЧ – 

підвищена чутливість. 2. □ p<0,05 – відмінності настрою до ОП між НЧ та 

ПЧ із низьким рівнем нейротизму. 3. □□ p<0,05 – відмінності настрою до ОП 

між НЧ та ПЧ із середнім рівнем нейротизму. 4. □□□p<0,05 – відмінності 

настрою до ОП між НЧ та ПЧ із високим рівнем нейротизму. 5. •p<0,05 – 

відмінності настрою після ОП між НЧ та ПЧ із низьким рівнем нейротизму.  

6. ••p<0,05 – відмінності настрою після ОП між НЧ та ПЧ із середнім рівнем 

нейротизму. 7. •••p<0,05 – відмінності настрою після ОП між НЧ та ПЧ із 

високим рівнем нейротизму. 
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У стані спокою настрій у групах студентів із підвищеною 

вестибулярною чутливістю та різним нейротизмом був достовірно нижчим у 

порівнянні із тим, що спостерігався в осіб із належною вестибулярною 

чутливістю і відповідним рівнем нейротизму (p<0,05).  

Після вестибулярного навантаження настрій в осіб із належною 

вестибулярною чутливістю із низьким, середнім та високим нейротизмом 

достовірно не змінився, порівняно із показниками у них до навантаження 

(p>0,05).  

У обстежуваних, із підвищеною вестибулярною чутливістю та різним 

рівнем нейротизму, настрій після навантаження змінювався наступним 

чином: у групі із низьким та середнім рівнем нейротизму достовірно не 

змінився, а у групі з високим рівнем нейротизму знизився на 15,4 % (p<0,01). 

Настрій у студентів з різною вестибулярною чутливістю після 

вестибулярного навантаження був нижчим у групі із підвищеною 

вестибулярною чутливістю з низьким, середнім та високим рівнем 

нейротизму, ніж у групі з належною вестибулярною чутливістю та 

відповідним рівнем нейротизму (p<0,05) (див. табл. 5.4). 

 

5.2 Стан тривожності в осіб юнацького віку в залежності від 

вестибулярної чутливості та рівня нейротизму  

 

Результати досліджень стану особистісної тривожності у юнаків з 

належною та підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора, та 

водночас низьким, середнім, та високим рівнями нейротизму до, та після 

вестибулярного навантаження представлені у таблиці 5.5.  

При проведенні аналізу результатів ми спостерігали відмінності 

особистісної тривожності відносно вестибулярної чутливості та нейротизму, 

а саме, між групами із належною вестибулярною чутливістю і низьким та 

середнім рівнем нейротизму у порівнянні з особами групи із підвищеною 
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вестибулярною чутливістю і відповідно, низьким та середнім рівнем 

нейротизму (p<0,05).  

Досліджуючи особистісну тривожність ми встановили, що для осіб із 

належною та підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора є 

характерний середній рівень тривожності, однак, із таблиці 5.5 видно, що 

показники особистісної тривожності у групі із підвищеною вестибулярною 

чутливістю були вищими, ніж у групі з належною чутливістю 

вестибулярного аналізатора (p<0,05). 

 

Таблиця 5.5 – Стан особистісної тривожності у студентів з різною 

вестибулярною чутливістю та нейротизмом (M±m) 

Вестибулярна 

чутливість 

Рівень  

нейротизму 

Особистісна тривожність 

 

НЧ – (n-60) 

Низький 

Середній 

Високий 

33,1±1,1 

38,8±1,6 

44,5±0,8 

M 37,9±1,3 

 

ПЧ – (n-114) 

Низький 

Середній 

Високий 

41,31±1,3□ 

43,14±0,9□□ 

45,78±0,65 

M ▲43,9±0,6 

 

Примітки: 1. НЧ – належна чутливість; ПЧ – підвищена чутливість. 2. p – 

статистична достовірність за U-критерій Манна-Уітні. 3. ▲ p<0,05 – 

відмінності особистісної тривожності між НЧ та ПЧ. 4. ▼p<0,05 – 

відмінності ситуативної тривожності між НЧ та ПЧ. 5. □ p<0,05 – відмінності 

особистісної тривожності між НЧ та ПЧ із низьким рівнем нейротизму. 6. □□ 

p<0,05 – відмінності особистісної тривожності між НЧ та ПЧ із середнім 

рівнем нейротизму. 
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Досліджуючи рівень ситуаційної тривожності ми встановили, що для 

осіб із належною чутливістю вестибулярного аналізатора є характерний 

середній рівень тривожності. Для осіб із підвищеною чутливістю 

вестибулярного аналізатора із низьким та середнім рівнем нейротизму 

спостерігався середній рівень ситуативної тривожності, а в осіб із високим 

рівнем нейротизму – високий. Результати порівняння ситуативної 

тривожності наведені у таблиці 5.6. 

Порівнюючи ситуативну тривожність в залежності від вестибулярної 

чутливості та нейротизму, ми спостерігали вищі показники у студентів із 

підвищеною вестибулярною чутливістю і низьким, середнім та високим 

рівнем нейротизму, ніж у групі із належною вестибулярною чутливістю і 

відповідно, низьким, середнім та високим рівнем нейротизму (p<0,05).  

 

Таблиця 5.6 – Стан ситуативної тривожності у студентів з різною 

вестибулярною чутливістю та нейротизмом (M±m) 

Вестибулярна 

чутливість 

Рівень  

нейротизму 

Ситуативна тривожність 

 

НЧ – (n-60) 

Низький 

Середній 

Високий 

33,6±1,4 

41,6±1,3 

48,3±1,8 

M 40,5±1,5 

 

ПЧ – (n-114) 

Низький 

Середній 

Високий 

    45,45±0,9* 

      48,7±0,65** 

        51,81±1,1*** 

M ▼49,5±0,7 

 

Примітки: 1. НЧ – належна чутливість; ПЧ – підвищена чутливість. 2. p – 

статистична достовірність за U-критерій Манна-Уітні. 3. ▼p<0,05 – 

відмінності ситуативної тривожності між НЧ та ПЧ. 4. *p<0,05 – відмінності 

ситуативної тривожності між НЧ та ПЧ із низьким рівнем нейротизму. 5. 
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**p<0,05 – відмінності ситуативної тривожності між між НЧ та ПЧ із 

середнім рівнем нейротизму. 6. ***p<0,05 – відмінності ситуативної 

тривожності між НЧ та ПЧ із високим рівнем нейротизму. 

 

Отже, результати дослідження особливостей вищої нервової діяльності 

в осіб з різною вестибулярною чутливістю показують, що нейротизм, 

самопочуття, активність, настрій, тривожність і чутливість вестибулярного 

аналізатора взаємопов’язані. 

Результати власних досліджень розділу викладені у статтях [30, 33], 

апробовані на науково-практичних конференціях [28, 34, 118]. 
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

 

Особливість будови вестибулярного аналізатора спонукає його 

постійно перебувати у стані спонтанної фізіологічної активності. Це 

зумовлено впливом на нього аферентної імпульсації, яка надходить із 

лабіринтів до вестибулярних центрів [2, 14, 60, 97, 112].  

При належній збудливості ця інформація свідчить про нормальний 

перебіг фізіологічних реакцій та забезпечує збереження нейродинамічної 

рівноваги в периферичних відділах вестибулярного аналізатора. Це 

відбувається завдяки компенсації збудливості, через активацію процесів 

гальмування, які відбуваються на рівні ядерного комплексу в довгастому 

мозку, в ретикулярній формації та корі головного мозку. У зв’язку з цим 

особи, із належною вестибулярною чутливістю симптомів порушення 

вестибулярної функції не відчувають. Саме тому групу контролю у нашому 

дослідженні складали особи із належною вестибулярною чутливістю. 

Проте у випадках, коли ця спонтанна імпульсація змінюється 

внаслідок впливів зовнішніх та внутрішніх факторів, а механізми 

гальмування не активуються у достатній мірі, з’являються симптоми, які 

вказують на недостатність процесів компенсації вестибулярної аферентації, і 

є проявами підвищеної збудливості вестибулярного аналізатора [2, 5, 14, 59, 

100, 218]. Отже, на основі цього виділяються особи в залежності від 

чутливості вестибулярного аналізатора.  

Реакціям організму при зниженій вестибулярній стійкості присвячено 

багато робіт [1, 48, 54, 56, 68]. Однак, у більшості випадків дослідження 

були спрямовані на вияв професійних особливостей функціонування 

вестибулярного апарату, тобто на людей, чия діяльність потребувала 

стійкості до прямолінійних та кутових прискорень [68, 88, 90, 122]. У своїх 

дослідженнях, автори довели, що функціональний стан вестибулярного 
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аналізатора не тільки значно впливає на стан людини, але часто зумовлює 

показання до занять тією чи іншою діяльністю [2, 5, 57]. 

Із літературних джерел відомо, що підвищена чутливість 

вестибулярного аналізатора є поширеною серед населення, однак вона не 

вивчається настільки глибоко, як, наприклад, артеріальна гіпертонія, 

цукровий діабет та ін. [8, 18, 86, 101-103].  

Починаючи із середини ХХ століття, коли виникло достатньо даних 

про механізми функціонування вестибулярного аналізатора та можливості 

впливу його дисфункції, було багато різних спроб пов’язати розвиток 

вестибулярних симптомів з патологією. Зокрема, про поширеність 

вестибулярних порушень серед пацієнтів, хворих на отосклероз. 

Встановлено, що лише у 16,7 % пацієнтів з отосклерозом спостерігалась 

вестибулярна дисфункція. Проте, М. Toupet зі співавторами доводять, що 

серед пацієнтів з вестибулярною дисфункцією відсоток хворих отосклерозом 

не відрізняється від загальної статистики [184].  

У літературі ми знаходимо дані розповсюдженості симптомів 

порушення вестибулярного аналізатора серед дорослого населення у котрих 

діагностовано отосклероз. Проводячи вестибулометричне обстеження 

пацієнтів з отосклерозом, М.С. Вартанян із Т.В. Банашек-Мещерякова 

дослідили, що розповсюдженість скарг характектерних для периферичного 

вестибулопатичного синдрому і клінічно виявлених ознак периферичної 

вестибулярної асиметрії серед пацієнтів складає 13,3 % і 16,7 % відповідно 

[36]. У той же час спостерігається тенденція до збільшення 

розповсюдженості підвищеної чутливості вестибулярного аналізатора серед 

осіб молодого віку, однак це вивчається не достатньо [51, 101-103, 172, 218].  

У порівнянні з багатьма іншими порушеннями функціональної 

активності організму, підвищена чутливість вестибулярного аналізатора на 

перший погляд здається зовсім нешкідливою. Але все ж таки, вона може 

спричиняти багато незручностей та іноли, заважає вести повноцінне життя 

[8, 164, 172].  
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У своїх роботах автори описують, що особи із симптомами 

вестибулярої дисфункції зазвичай мають труднощі в розумовій концентрації 

уваги та скаржаться на втрату пам’яті, втому та падіння [172]. Подібне ми 

спостерігали при проведенні обстеження у оптимальному режимі РВ 1-3 та 

РВ 2-3, після вестибулярного навантаження. Отримані нами результати, а 

саме збільшення помилок після вестибулярного навантаження при виконанні 

РВ 1-3 та РВ 2-3 в осіб із IV рівнем тривалості ВІП свідчить про зниження 

точності сенсомоторного реагування, що здійснюється в умовах вибору. У 

той же час, відсутність збільшення помилок після вестибулярного 

навантаження в осіб із ІІІ рівнем тривалості ВІП при виконанні РВ 1-3 та 

збільшення помилок при виконанні РВ 2-3 свідчить про зниження точності 

сенсомоторного реагування при ускладненні завдання.  

Наслідком прогресування підвищеної чутливості вестибулярного 

аналізатора зазвичай є недостатня фізична активність протягом дня, яка 

породжена запамороченням і дисбалансом, і може призвести до 

дратівливості, втрати впевненості, страху вийти на самоті, тривоги, депресії 

або паніки. Як наслідок, у цих осіб може змінитись режим життя, що може 

вплинути на сімейні, соціальні та професійні стосунки [172].  

Крім того, підвищена чутливість вестибулярного аналізатора може 

призвести до розвитку більш серйозних порушень діяльності різних систем 

організму, наприклад, до артеріальної гіпертонії, яка має тяжчий перебіг, 

якщо сформувалася в осіб з підвищеною чутливістю вестибулярного 

аналізатора [1, 77, 83, 103, 172].  

Загальновідомо, що гіпертонічна хвороба є хронічним захворюванням 

багатофакторного походження, серйозним фактором ризику для розвитку 

цереброваскулярних та серцево-судинних захворювань. Автори 

стверджують, що підвищений артеріальний тиск і запаморочення часто 

пов’язані з тим, що у людини з неконтрольованою гіпертонією може 

з’явитися запаморочення та бути єдиним симптомом гіпертонії [172]. 
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У проблемі підвищеної чутливості вестибулярного аналізатора є 

багато незрозумілого. Оскільки, вона на перший погляд не спричиняє 

безпосередньої загрози для життя осіб молодого віку, проте, інколи, може 

істотно погіршити його якість [56, 68, 88, 90, 100-102]. Разом із тим вона 

може мати прогресуючий характер і за умов стресу супроводжується 

недостатньою компенсацією організму [14, 218]. Однак, на даний час 

невстановлено чи є підвищена чутливість вестибулярного аналізатора 

хворобою. 

На думку науковців, механізми розвитку підвищеної чутливості 

вестибулярного аналізатора складні і на сьогодні залишаються недостатньо 

вивченими [54, 90, 102, 164]. У літературі ми знаходимо окремі пояснення 

виникнення її, а саме кілька концепцій, у яких переважне значення автори 

надавали порушенню регуляції окремих ланок судинного тонусу [8, 68, 77, 

90, 100-102, 104].  

На даний час деякі питання етіології та патогенезу підвищеної 

чутливості вестибулярного аналізатора частково виявлені та вивчені [36, 51, 

80, 88, 104].  

Однак, на сьогоднішній день цього недостатньо, тому, дослідження 

вестибулярної стійкості протягом виконання поведінкових рухових програм 

набуває все більшого значення у сучасному світі.  

Також досі немає чітких та єдиних наукових даних щодо 

розповсюдженості підвищеної чутливості вестибулярного аналізатора. 

Особливо це стосується особливостей регуляції організму після 

вестибулярного навантаження в залежності від вихідного функціонального 

стану, функціональних резервів серцево-судинної системи, погодних умов та 

індивідуально-типологічних особливостей осіб молодого віку.  

Враховуючи те, що психофізіологічний стан є першим чутливим 

індикатором змін, що відбуваються в організмі, і істотно впливає на роботу 

всіх фізіологічних систем, є доцільним дослідження адаптаційних реакцій на 

підґрунті оцінки багаторівневого комплексу психофізіологічних показників 



 

 

 

121 

 

у осіб молодого віку із підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора 

[96]. 

Під час аналізу розповсюдженості підвищеної чутливості 

вестибулярного аналізатора, вона згідно отриманих нами даних 

спостерігалася у 18 % осіб юнацького віку.  

Основними типами запаморочення, що простежувались в 

обстежуваних з підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора були 

кінетози, затьмарення, оптокінез, розлади ортостатики та рівноваги. Це 

вказує на те, що підвищена чутливість вестибулярного аналізатора 

проявляється як одним симптомом, так і декількома одночасно.  

Отже, при підвищеній чутливості вестибулярного аналізатора, зміни у 

рефлекторній діяльності можуть спостерігатись як у одній проєкції, у двох, 

так і всіх одночасно [100]. На це мають звертати увагу у своїй практичній 

діяльності оториноларингологи, неврологи, терапевти, лікарі загальної 

практики сімейної медицини. 

Аналізуючи метеочутливість, ми звернули увагу на факт високої 

поширеності збільшення виникнення запаморочення при зміні погоди, а 

саме у 63 % осіб із підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора. 

Наші результати узгоджуються із результатами С.В. Федорченко, який 

встановив, що найменш толерантними до атмосферних коливань були 

пацієнти з патологією вестибулярного апарату [104]. 

Отримані нами результати під час вивчення вестибуло-сенсорних 

реакцій, узгоджуються з висновками інших авторів, а саме, що при 

вестибулярному навантаженні знижується збудливість інших аналізаторів, 

(порушується динаміка процесів у корі головного мозку, знижується 

точність рухів, порушується рівновага, погіршується працездатність) які 

забезпечуються вестибуло-кірковим провідниковим шляхом, необхідним для 

орієнтації в просторі та вестибулярної пам’яті [79, 218]. Також, збільшення 

латентних періодів у режимах ПЗМР, РВ 1-3 та РВ 2-3 після обертальної 

проби вказують на втому ЦНС та перевагу процесів гальмування в регуляції 
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діяльності організму в осіб з підвищеною чутливістю вестибулярного 

аналізатора [7, 49].  

Вестибуло-сенсорні реакції супроводжуються відчуттям 

запаморочення при подразненні вестибулярних ядер [70]. Після обертання в 

кріслі Барані причиною запаморочення може бути розбалансування між 

зоровими і вестибулярними подразненнями. Механізм виникнення, на думку 

авторів полягає в тому, що після вестибулярного навантаження предмети 

залишаються нерухомі, а ендолімфа в півколових каналах продовжує 

рухатись. У людини з належною вестибулярною чутливістю це відбувається 

протягом 25-30 с, а у людей з підвищеою чутливістю вестибулярного 

апарату – до 35-90 с. Також, відомо, що цей стан може супроводжуватись 

загальним загальмуванням або дратівливістю [100, 101, 218].  

Вестибулярний аналізатор являє собою унікальну сенсорну систему 

тому, що він здійснює інтегративну функцію, а орієнтація рецепторних полів 

зорової кори змінюється при стимуляції отолітових рецепторів [148].  

В осіб із належною чутливістю вестибулярного аналізатора 

інформація, що надходить від вестибулярних рецепторів рефлекторно 

проводить корекції зору та хребта для підтримки рівноваги. В той же час, 

симптоми пов’язані з невдалим контролем рівноваги та навігацією, які 

зазвичай спостерігаються у космонавтів при поверненні з космосу, та в осіб з 

підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора [148]. Це доводить 

вплив подразнення півколових каналів на діяльність зорової кори, а також на 

комплексне зорове рецептивне поле [100, 145, 218].  

Оскільки, амплітуда інтерференційної електроміограми визначається 

активацією додаткових рухових одиниць, а частота – частотою імпульсації 

мотонейронів, то це інтерпритується, як показник сили м'язового скорочення 

[38]. Тому, при дослідженні вестибуло-соматичної проєкції можемо 

припустити, що в осіб із підвищеною вестибулярною чутливістю сила 

м’язових скорочень очевидно буде меншою, ніж в осіб з належною.  
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Також, ми встановили, що величина амплітуди і частоти змінюється 

при підтримці пози стояння під контролем і без контролю зорового 

аналізатора, а саме, в осіб з підвищеною вестибулярною чутливістю 

величина амплітуди електроміограми достовірно нижча, ніж в осіб із 

належною, при закритих очах. Це пояснюється тим, що центральний та 

периферичний зір відіграє компенсуючу роль для підтримання пози стояння 

[74, 180], на що, також, вказують наші результати, зареєстровані при 

виконанні проби Ромберга із закритими очима після вестибулярного 

навантаження, в осіб із підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора. 

Дефіцит зорової інформації веде до зниження здатності підтримувати 

рівновагу тіла під впливом прямолінійних прискорень на вестибулярний 

аналізатор, тому спостерігаються відмінності в регуляції рівноваги тіла в 

більшій мірі, в осіб із підвищеною вестибулярною чутливістю при закритих 

очах [78, 82, 114, 136, 192]. На думку авторів [180] причиною цього може 

бути недостатня фізична активність, оскільки у результаті систематичних 

тренувань підвищується стійкість регуляторних механізмів рівномірності 

тіла. Це пояснюється тим, що взаємодія між зоровою, пропріоцептивною, 

вестибулярною сенсорними системами та центральною нервовою системи, 

позитивно впливає на вестибулярну стійкість. Механізм дії полягає в тому, 

що пропріоцептивна імпульсація, яка виникає під час тренування змінює 

функціональні властивості нейронів і забезпечує підвищення порогу 

сприйняття до стимулів різної сенсорної модальності та зниження проявів 

вестибуло-вегетативних та вестибуло-соматичних реакцій [180]. 

Відмінності психомоторних показників у стані спокою між групами в 

залежності від вестибулярної чутливості вказують на переважання осіб із 

середньо-слабкою нервовою системою серед осіб із підвищеною 

вестибулярною чутливістю, тому що у них упродовж перших 10-15 секунд 

тесту темп рухів кисті утримується на одному рівні, а потім знижується. Це 

пояснюється тим, що робота з максимальною інтенсивністю рухів кисті 

викликає позамежове гальмування в нервових центрах, тому що, сила 
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нервової системи – це особливості нервових клітин великих півкуль 

витримувати більш або менш тривале і концентроване збудження, не 

переходячи в гальмівний стан [5, 13].  

Механізм зрушення рефлекторної відповіді, після подразнення 

вестибулярного аналізатора, в осіб із підвищеною вестибулярною 

чутливістю, полягає в тому, що при обертальній навантажувальній пробі у 

них гальмуються імпульси, які поступають в кору головного мозку із інших 

аналізаторів, в основному із рухового аналізатора, що призводить до 

спотворення м’язового диференціювання. Тому, для таких осіб характерне 

зниження судинного і м’язового тонусу, що викликає швидку зміну 

фізичного стану і настрою. Через, підвищену чутливість вестибулярного 

аналізатора та часте виникнення вестибулярних реакцій, ці особи постійно 

пристосовуються до фізіологічних змін, які виникають в їх організмі. Усі ці 

реакції є наслідком зміненої взаємодії ядер вестибулярної сенсорної системи 

з руховими центрами [14, 100, 145, 218]. 

Оскільки, сила нервової системи – здатність переносити дуже сильні 

подразники, то, її трактують, як витривалість нервової системи, яка 

характеризує для конкретного індивіда рівень виконання роботи, що 

передбачає не тільки позитивну реакцію на пропонований стимул, але і 

швидку послідовну зміну збуджуючого і гальмівного процесів [13, 94]. Цей 

показник має пряме відношення до умовно-рефлекторної, поведінкової 

діяльності, визначає таку інтегральну характеристику мозку, як швидкість 

центральної обробки інформації та швидкісні параметри процесу прийняття 

рішення, що є одним з основних чинників успішності практично будь-якої 

діяльності. Тому, чим сильніша нервова система у людини, тим кращою вона 

володіє витривалістю нервових клітин до сильних і тривалих подразників.  

Із літератури також відомо про зворотній зв’язок сили нервової 

системи та підвищеної чутливості аналізаторів, тобто особи, які володіють 

сильною нервовою системою, характеризуються низьким рівнем чутливості 
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аналізаторів, і, навпаки, для слабкої нервової системи характерною є висока 

чутливість [13, 59]. 

На нашу думку, отримані результати пов’язані з недостатньою 

фізичною активністю та діяльністю пов’язаною з дрібною моторикою рук, 

які у дитячому віці забезпечують удосконалення рухових програм та 

адаптації вестибулярних рецепторів до навантаження [3, 59, 228]. 

Оскільки, методика теппінг-тесту має важливе значення в діагностиці 

функціонального стану ЦНС [13, 60, 74, 94], а наші результати виявляють 

ознаки фізичної втоми в осіб із підвищеною вестибулярною чутливістю під 

впливом вестибулярного навантаження, то це є важливою основою для 

подальшої профілактики та корекції відповідних станів, а саме, у виборі 

оптимальних навантажень для таких осіб. 

Отримані результати під час дослідження вестибуло-вегетативної 

проєкції підтверджують гіпотезу про можливу роль порушення 

вестибулярного аналізатора в патогенезі артеріальної гіпертензії, та 

вказують на взаємодію вестибулярних та гемодинамічних центрів [103, 149, 

154, 160, 176, 227]. Тому, рекомендовано особам з підвищеною чутливістю 

вестибулярного аналізатора проводити контроль рівня артеріального тиску 

[149]. 

Що стосується аналізу спектральних показників в осіб з підвищеною 

вестибулярною чутливістю, то наші результати вказують на підвищену 

активність парасимпатичної нервової системи в регуляції серцевого ритму, у 

стані фізіологічного спокою.  

Аналізуючи літературні джерела, ми знаходимо переважання тонусу 

парасимпатичної нервової системи у стані спокою, як норму [111]. Однак, 

ритмограми осіб із підвищеною вестибулярною чутливістю 3-го класу, 

вказують на зниження рівня функціональних резервів, що впливає на 

адаптаційні можливості даних осіб [99].  

Із літературних джерел відомо, що вестибулярний аналізатор є одним із 

найбільш чутливих до гіпоксії, тому практично кожна людина інколи 
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скаржилась на запаморочення, яке виникало при перевтомі, в жаркому 

приміщенні, стресі, голоді та при пересуванні в транспорті і т.д. [58, 83, 96, 

123, 146]. Серед постійнодіючих факторів довкілля значний вплив на 

організм здійснюють погодні чинники, обумовлюючи складний комплекс 

метеотропних реакцій. 

Вплив вестибулярного навантаження на діяльність серцево-судинної 

системи вивчали Р.С Мусалимова, А.А. Мухамадеева, Т.В.Бірюкова [81], 

Л.К. Токаева, С.С. Павленкович, С.С. Паршина, Т.А. Беспалова [98, 99] та 

ін., однак вони не враховували вплив погодних умов. Адже, життєдіяльність 

організму людини відбувається в нерозривному зв’язку з навколишнім 

середовищем. Відомо, що центральна нервова система людини однією з 

перших реагує на коливання погодних умов [43, 44].  

У процесі еволюції в організмі людини виробилася здатність 

пристосування до динамічних умов навколишнього середовища і 

нейтралізації їх несприятливого впливу. При значній подразнюючій силі 

погоди може наступити метеодезадаптація, в основі якої лежить «реакція 

напруження» загального адаптаційного синдрому. Процеси адаптації і 

адаптивні можливості організму відображають рівень розвитку і якісні зміни 

адаптивних механізмів, та пов’язані із дозріванням регуляторних структур 

ЦНС і зумовлюють діяльність усіх фізіологічних систем і поведінку. У 

літературі наводяться дані досліджень функцій серцево-судинної системи 

людей, які проживають в екстремальних кліматичних зонах, де виявлено 

значне зниження рівня функціональних резервів, погіршення адаптаційних 

можливостей і як наслідок низьку резистентність організму до дії погодних 

чинників [44, 45, 86, 87, 182].  

Такі зміни ми спостерігали в групі з недостатньою вестибулярною 

стійкістю після вестибулярного навантаження при ІІІ типі погоди. Виявлене 

нами, визначає стан центральної гемодинаміки, порушення якої сприяє 

посиленню вегетативної дизрегуляції і, в кінцевому підсумку, свідчить про 
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зниження централізації управління серцевим ритмом і судинним тонусом [1, 

104].  

Наші дані підтверджують результати низки досліджень, а саме, що 

автономна нервова система однією з перших реагує на зміну погодних 

чинників, що відповідно викликає зміну діяльності серцево-судинної 

системи і практично всіх органів і систем та організму в цілому. Автори 

описують взаємозв'язок між вестибулярною системою та автономною 

нервовою системою, що було добре вивчено в контексті підтримання 

гомеостазу до мінливого внутрішнього та зовнішнього середовища, та 

демонструють взаємозв'язок між автономним розладом та вестибулярними 

розладами [170]. 

Це вказує на те, що при ІІІ типі погоди в осіб із достатньою та 

недостатньою вестибулярною стійкістю погіршується витривалість 

вестибулярного навантаження за рахунок зниження рівня функціональних 

резервів серцево-судинної системи.  

У групі з недостатньою вестибулярною стійкістю обстежених було 

виявлено найбільш несприятливі зміни гемодинаміки після вестибулярного 

навантаження, на фоні зниженої витривалості. Оцінка фізіологічної 

доцільності такої спрямованості реакції серця може бути проявом термінової 

адаптації за типом «стрес-реакції» [82]. 

Оскільки вестибулярний аналізатор є найбільш чутливим до гіпоксії 

[57, 58, 83, 123, 146], а ІІІ тип погоди супроводжується гіпоксичним ефектом 

атмосфери, функціональний стан осіб із підвищеною чутливістю 

вестибулярного аналізатора погіршується внаслідок зниження 

функціональних і метаболічних резервів організму.  

Наші дослідження психологічних особливостей показують, що 

нейротизм, тривожність і чутливість вестибулярного аналізатора 

взаємопов’язані [141, 151, 165, 184]. Це підтверджується даними літератури, 

які свідчать, що в основі виникнення панічних нападів лежить складна 

взаємодія між тривожними думками і неприємними соматичними 
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відчуттями [76, 132, 137, 171, 208]. Будь-який із цих факторів може бути як 

первинним, так і вторинним, а саме, тривожні думки викликають соматичні, 

вегетативні та сенсорні реакції, такі як підвищене потовиділення, тремтіння, 

серцебиття, запаморочення, які, у свою чергу, інтерпретуються не вірно, а як 

ознаки неминучої небезпеки і приводять до ще більшої тривоги [5, 14, 110, 

132, 137]. 

Отримані дані доповнюють взаємозв’язок нейротизму з багатьма 

важливими фізіологічними показниками [126, 132, 139]. Відомо, що 

тривожно-фобічний синдром супроводжується прискоренням синтезу 

катехоламінів, підвищенням їх екскреції та вмісту в крові [61]. У науковій 

літературі ми знайшли аналогічні зміни у пілотів, а саме в осіб з підвищеним 

рівнем тривожності, яка стимулює загальну активацію організму, емоційне 

напруження супроводжувалось загальною дезорганізацією функцій 

організму [57].  

З огляду на те, що у переважної більшості осіб з вестибулярною 

дисфункцією формуються певні особливості психічного стану, при 

плануванні діагностично-лікувальних заходів необхідно враховувати рівень 

нейротизму, особистісної та ситуативної тривожності обстежуваних [64, 124, 

127, 132, 198]. Адже, у своїх дослідженнях науковці стверджують, що 

підвищений рівень тривожності впливає на кількість та вираженість 

симптомів у осіб із вестибулярною дисфункцією [165]. Вони це пояснюють 

тим, що вестибулярна сенсорна дисфункція, провокує запаморочення. 

Сенсорна інтеграція вестибулярної інформації, зору та пропріоцепції не 

відбувається, оскільки порушення сприйняття інформації з вестибулярної 

системи не збігається з отриманою інформацією від інших сенсорних 

систем. Симптоми вестибулярної дисфункції викликають занепокоєння в 

осіб із підвищеною вестибулярною чутливістю і тому є головним фактором, 

що призводить до розвитку тривожного стану, особливо у тих осіб, які 

схильні негативно реагувати на дезорієнтацію.  
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Що стосується описаних у літературі досліджень психофізіологічних 

особливостей хворих у яких діагностовано хронічну вестибулярну 

дисфункцію, то автори вказують на певні особливості психологічного 

статусу і особистості, які можуть впливати, як на перебіг захворювання, так і 

на результат лікування [151, 171, 178, 181, 220].  

Також, рекомендується враховувати психологічний стан при побудові 

програми реабілітації і прогнозуванні її ефективності [64, 139, 140, 188, 197, 

210].  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено нове вирішення актуального для 

нормальної фізіології науково-практичного завдання, яке полягає у 

з’ясуванні психофізіологічних особливостей в осіб молодого віку з 

підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора за різних умов. 

Результати доповнюють уявлення про особливості реакцій організму 

на вестибулярне навантаження за різних типів погоди і можуть бути 

використані в якості прогностичних критеріїв під час проведення 

профілактичних медичних обстежень та при професійному відборі. 

Отримані дані є фундаментальним підґрунтям для проведення 

ефективної терапії розладів життєдіяльності пов’язаних з підвищеною 

чутливістю вестибулярного аналізатора.  

1. Після анкетування студентів 18-21 року встановили підвищену 

чутливість вестибулярного аналізатора у 18 % обстежених, серед яких у 

63 % проявляється висока метеочутливість. У 11 % випадків переважають 

ознаки вестибуло-вегетативної проєкції, у 43 % – вестибуло-вегетативної та 

вестибуло-сенсорної проєкцій та у 45 % – вестибуло-вегетативної, 

вестибуло-сенсорної та вестибуло-соматичної проєкцій.  

2. Нейродинамічні особливості осіб з підвищеною чутливістю 

вестибулярного аналізатора характеризуються низькою функціональною 

рухливістю нервових процесів. В умовах збудження вестибулярного 

аналізатора у них збільшується тривалість рухових реакцій (p<0,05). Особи, 

які володіють сильною нервовою системою, характеризуються низьким 

рівнем чутливості вестибулярного аналізатора, і, навпаки, для слабкої 

нервової системи характерною є висока чутливість. 

3. В обстежуваних із підвищеною вестибулярною чутливістю після 

вестибулярного навантаження із закритими очима при виконанні проби 

Ромберга спостерігаються нижчі значення амплітуди електроміограми 

литкового м’яза на 28 % (p<0,05) та одночасно вищі значення її частоти на 

7 % (p<0,05), на відміну від осіб із належною чутливістю. 
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4. У студентів із підвищеною вестибулярною чутливістю тонус 

парасимпатичної системи більший, на що вказує переважання 

високочастотних коливань ритму серця в діапазоні 0,15-0,4 Гц (p<0,05) та 

симпатико-парасимпатичний індекс рівний 0,59 ум. од.  

5. Після вестибулярного навантаження при метеоситуації ІІІ типу в 

осіб із підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора спостерігається 

серцевий тип саморегуляції кровообігу із низьким ступенем економізації 

роботи серця, зниження загального судинного периферичного опору та 

зростання пульсового тиску. 

6. Юнаки з підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора 

характеризуються підвищеним нейротизмом (високий нейротизм був у 44 % 

випадків, середній у – 37 %, а низький – у 19 %) у порівнянні із юнаками із 

належною чутливістю (високий нейротизм спостерігався у 17 %, середній – 

у 50 %, а низький – у 33 %). Вплив підвищеного нейротизму разом із 

підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора у них призводять до 

зниження самопочуття, настрою та підвищення ситуативної тривожності 

після вестибулярного навантаження.  
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Додаток Б 

Відомості про апробацію дисертації 

 

1. Науково-практична конференція «Довкілля і здоров’я» присвячена 30-

річчю Чорнобильської катастрофи (Тернопіль, 2016 р.) – усний виступ, 

публікація тез.  

2. ХX міжнародний медичний конгрес студентів і молодих 

вчених(Тернопіль, 2016 р.) – публікація тез.  

3. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 

присвячена 20-річчю заснування наукового фахового видання України 

«Наукові записки Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія» (Тернопіль, 2017 

р.) – публікація тез.  

4. Науково-практична конференція «Довкілля і здоров’я» (Тернопіль, 

2017 р.) – усний виступ, публікація тез. 

5. ХХІ Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених присвячений 

60-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. 

Горбачевського МОЗ України (Тернопіль, 2017 р.) – публікація тез. 

6. ХХІІ Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених (Тернопіль, 

2018 р.) – публікація тез.  

7. Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Довкілля 

і здоров’я» (Тернопіль, 2018 р.) – усний виступ, публікація тез.  

8. LXI науково-практична конференція «Здобутки клінічної та 

експериментальної медицини» (Тернопіль, 2018 р.) – стендова доповідь, 

публікація тез. 

9. ХVII конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств» 

(Тернопіль, 2018 р.) – усний виступ, публікація тез.  

10. 88-ма науково-практична конференція студентів і молодих вчених 

«Інновації в медицині» (Івано-Франківськ, 2019) – усний виступ, публікація 

тез. 
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11. ХХІІІ Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених (Тернопіль, 

2019 р.) – усний виступ, публікація тез. 

12. Всеукраїнська наукова конференції з міжнародною участю «Довкілля і 

здоров’я» ( Тернопіль, 2019 р.) – усний виступ, публікація тез. 

13. XX з'їзд Українського фізіологічного товариства з міжнародною 

участю, присвяченого 95-річчю від дня народження академіка П.Г. Костюка 

(Київ, 2019 р.) – усний виступ, публікація тез. 

14. Науково-практична конференція з міжнародною участю "Фізіологічні 

та клінічні аспекти ендокринної патології" (м. Яремче, 2019 р.) – усний 

виступ. 

15. XVII з’їзд Всеукраїнського Лікарського Товариства (Полтава, 2019 р.) 

– усний виступ, публікація тез. 

16. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції «Фізіологія 

валеологія, медицина: сучасний стан та перспективи розвитку» ( Харків, 

2020 р.) – публікація тез. 

17. ХХІV Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених (Тернопіль, 

2020 р.) – усний виступ, публікація тез. 

18. Науково-практична конференція «Довкілля і здоров’я» (Тернопіль, 

2020 р.) – усний виступ, публікація тез. 
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Додаток В 

 

НАУКОВІ ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ ЗА ТЕМОЮ ДИСТЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

 

1. Вадзюк СН, Шмата РМ, Михайлюк ОЛ. Поширеність та прояви 

вестибулярної дисфункції серед осіб юнацького віку. Вісник соціальної 

гігієни та організації охорони здоров’я України. 2017;1(71):24-28. 

(Особистий внесок дисертанта полягає у визначенні мети роботи, 

проведенні статистичного аналізу отриманих даних, формулюванні 

висновків та оформленні статті до друку). 

2.  Вадзюк СН, Шмата РМ. Психофізіологічні особливості осіб 

юнацького віку з підвищеною вестибулярною чутливістю. 

Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія “Experimental and clinical 

physiology and biochemistry”. 2019;3(87):61-67. DOI: 10.25040. (Особистий 

внесок дисертанта полягає у проведенні аналізу та інтерпретації 

результатів, формулюванні висновків та підготовці матеріалів до друку). 

3. Vadzyuk S, Shmatа R. Neurydynamic features of young people with 

different duration of vestibular illusion. Eureka: Life Sciences. 2019;6:58-62. 

DOI: 10.21303/2504-5695.2019.001062. (Особистий внесок дисертанта 

полягає у проведенні аналізу та інтерпретації результатів, формулюванні 

висновків та підготовці матеріалів до друку). 

4. Вадзюк СН, Шмата РМ, Лозіна ЛБ. Вплив вестибулярного 

навантаження на систему кровообігу за різних типів погоди. Art of Medicine. 

2019;4(12):36-43. (Особистий внесок дисертанта полягає у проведенні 

аналізу та інтерпретації результатів, формулюванні висновків та 

підготовці матеріалів до друку). 

5. Вадзюк СН, Шмата РМ. Вплив вестибулярного навантаження на 

психомоторні особливості молодих осіб. Здобутки клінічної і 
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експериментальної медицини. 2019;4:41-47. (Особистий внесок дисертанта 

полягає у проведенні аналізу та інтерпретації результатів, формулюванні 

висновків та підготовці матеріалів до друку). 

6. Vadzyuk SN, Shmata RM. Features of autonomous regulationin 

young subjects with increased vestibular analyzer sensitivity. Journal of 

Education, Health and Sport. 2020;10(2):11-17. DOI: dx.doi.org/10.12775/JEHS.2 

020.10.02.001. (Особистий внесок дисертанта полягає у проведенні аналізу 

та інтерпретації результатів, формулюванні висновків та підготовці 

матеріалів до друку). 

7. Вадзюк СН, Шмата РМ. До питання про деякі психофізіологічні 

особливості осіб юнацького віку з підвищеною чутливістю вестибулярного 

аналізатора. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія “Experimental 

and clinical physiology and biochemistry”. 2020;1(89):66-75. 

DOI: https://doi.org/10.25040/ecpb2020.01.066. (Особистий внесок 

дисертанта полягає у проведенні аналізу та інтерпретації результатів, 

формулюванні висновків та підготовці матеріалів до друку). 

8. Vadzyuk S, Shmatа R, Ulianytska N. Electromygraphic features of 

muscles soleus in people with increased sensitivity of the vestibular analyzer. 

Eureka: Life Sciences. 2020;2:24-28. DOI: 10.21303/2504-5695.2020.001191 

(Особистий внесок дисертанта полягає у проведенні аналізу та 

інтерпретації результатів, формулюванні висновків та підготовці 

матеріалів до друку). 

https://doi.org/10.25040/ecpb2020.01.066
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Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

9. Вадзюк СН, Шмата РМ. Залежність функціональної активності 

вестибулярного аналізатора від погодних умов. В: Вадзюк СН, редактор. 

Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» 

присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи; 2016 квіт. 22-23; 

Тернопіль. Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига»; 2016, c. 3-4. (Особистий 

внесок дисертанта полягає у проведенні аналізу та інтерпретації 

результатів, формулюванні висновків та підготовці матеріалів до друку). 

10. Шмата РМ, Бордуляк ММ. Залежність функціональної 

активності вестибулярного аналізатора від погодних умов в молодих осіб з 

різними типами темпераменту. В: Корда ММ, редактор. Матеріали ХX 

міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених; 2016 квіт. 

25-27; Тернопіль. Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига»; 2016, c.290. 

(Особистий внесок дисертанта полягає у проведенні аналізу та 

інтерпретації результатів, формулюванні висновків та підготовці 

матеріалів до друку). 

11. Вадзюк СН, Шмата РМ, Михайлюк ОЛ. Прояви вестибулярної 

дисфункції у осіб юнацького віку залежно від статі. В: Барна ММ, редактор. 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною 

участю, присвяченої 20-річчю заснування наукового фахового видання 

України «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія». 2017 квіт. 20-22; 

Тернопіль. Тернопіль: ТОВ «Терно-граф», 2017. с. 309-312. (Особистий 

внесок дисертанта полягає у проведенні аналізу та інтерпретації 

результатів, формулюванні висновків та підготовці матеріалів до друку). 

12. Вадзюк СН, Шмата РМ. Соматичні та вегетативні реакції після 

вестибулярного навантаження в осіб юнацького віку залежно від статі. В: 

Вадзюк СН, редактор. Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля 

і здоров’я» 2017 квіт. 27-28; Тернопіль. Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига»; 

2017. c. 16-17. (Особистий внесок дисертанта полягає у проведенні аналізу 
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та інтерпретації результатів, формулюванні висновків та підготовці 

матеріалів до друку). 

13. Шмата Р, Околович М, Левчук П. Розповсюдженість типів 

запаморочення серед осіб юнацького віку з підвищеною чутливістю 

вестибулярного аналізатора. В: Корда ММ, редактор. Матеріали ХХІ 

Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених присвячений 60-річчю 

Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. 

Горбачевського МОЗ України; 2017 квіт. 24-26; Тернопіль. Тернопіль: 

ТДМУ «Укрмедкнига»; 2017, с. 263. (Особистий внесок дисертанта полягає 

у проведенні аналізу та інтерпретації результатів, формулюванні висновків 

та підготовці матеріалів до друку). 

14. Шмата РМ, Гурська ГЮ, Побігушка ОІ. Величина артеріального 

тиску в осіб юнацького віку в залежності від стійкості вестибулярного 

аналізатора. В: Корда ММ, редактор. Матеріали ХХІІ Міжнародного 

конгресу студентів та молодих вчених; 2018 квіт. 23-25; Тернопіль. 

Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига»; 2018, с. 279-280. (Особистий внесок 

дисертанта полягає у проведенні аналізу та інтерпретації результатів, 

формулюванні висновків та підготовці матеріалів до друку). 

15. Вадзюк СН, Шмата РМ. Вестибуло-вегетативні реакції в осіб 

юнацького віку при різних типах погоди. В: Вадзюк СН, редактор. 

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю 

«Довкілля і здоров’я»; 2018 квіт. 27-28; Тернопіль. Тернопіль: ТДМУ 

«Укрмедкнига»; 2018, c. 9-10. (Особистий внесок дисертанта полягає у 

проведенні аналізу та інтерпретації результатів, формулюванні висновків 

та підготовці матеріалів до друку). 

16. Вадзюк СН, Шмата РМ. Взаємозв'язок між стійкістю 

вестибулярного аналізатора та нейротизмом. В: Корда ММ, редактор. 

Матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції «Здобутки 

клінічної та експериментальної медицини»; 2018 черв. 7; Тернопіль. 

Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига»; 2018, c. 17-18. (Особистий внесок 
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дисертанта полягає у проведенні аналізу та інтерпретації результатів, 

формулюванні висновків та підготовці матеріалів до друку). 

17. Вадзюк СН, Шмата РМ. Рівень самопочуття, активності та 

настрою в осіб юнацького віку в залежності від вестибулярної стійкості та 

рівня нейротизму. В: Корда ММ, редактор. Матеріали «ХVII конгресу 

Світової Федерації Українських Лікарських Товариств»; 2018 вересень 20-

22; Тернопіль. Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», с. 254. (Особистий внесок 

дисертанта полягає у проведенні аналізу та інтерпретації результатів, 

формулюванні висновків та підготовці матеріалів до друку). 

18. Шмата РМ, Вадзюк ЮС. Особливості нейродинамічних процесів 

в осіб юнацького віку з різною тривалістю вестибулярної ілюзії 

протиобертання. В: Рожко ММ, редактор. Тези доповідей 88-ї науково-

практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині»; 

2019 берез. 28-30; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Івано-

Франківський медичний університет» 2019, с. 120(Особистий внесок 

дисертанта полягає у проведенні аналізу та інтерпретації результатів, 

формулюванні висновків та підготовці матеріалів до друку). 

19. Шмата Р, Замрей Д, Кравчук М. Зміни психомоторних показників 

та біоелектричної активності м’язів під впливом вестибулярного 

навантаження. В: Корда ММ, редактор. Матеріали ХХІІІ Міжнародного 

конгресу студентів та молодих вчених; 2019 квіт. 15-17; Тернопіль. 

Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига»; 2019, с. 307. (Особистий внесок 

дисертанта полягає у проведенні аналізу та інтерпретації результатів, 

формулюванні висновків та підготовці матеріалів до друку). 

20. Вадзюк СН, Шмата РМ. Особливості сенсомоторної системи осіб 

юнацького віку в умовах подразнення вестибулярного аналізатора. В: 

Вадзюк СН, редактор. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з 

міжнародною участю «Довкілля і здоров’я»; 2019 квіт. 25-26; Тернопіль. 

Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига»; 2019, c. 12-13. (Особистий внесок 
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дисертанта полягає у проведенні аналізу та інтерпретації результатів, 

формулюванні висновків та підготовці матеріалів до друку). 

21. Вадзюк СН, Шмата РМ, Пришляк АМ. Вплив вестибулярного 

навантаження на систему кровообігу за різних типів погоди. Фізіологічний 

журнал. 2019;65(3) (Додаток):171-172. (Особистий внесок дисертанта 

полягає у проведенні аналізу та інтерпретації результатів, формулюванні 

висновків та підготовці матеріалів до друку). 

22. Вадзюк СН, Горбань ЛІ, Болюк ЮВ, Шмата РМ, Табас ПС. 

Комлексна оцінка стану здоров’я студентів медиків. Матеріали XVII з’їзду 

Всеукраїнського Лікарського Товариства; 2019 лист. 14-16; Полтава. Одеса : 

Видавництво Бартенєва; 2019, с. 110. (Дисертантом разом із співавторами 

визначено мету, проведено узагальнення результатів та формулювання 

висновків). 

23. Вадзюк СН, Шмата РМ. Автономна регуляція у молодих осіб з 

підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора. Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Фізіологія 

валеологія, медицина: сучасний стан та перспективи розвитку» 2020 квіт. 3; 

Харків. Х.: НФаУ, 2020. с. 23. (Особистий внесок дисертанта полягає у 

проведенні аналізу та інтерпретації результатів, формулюванні висновків 

та підготовці матеріалів до друку). 

24. Shmata R, Koval A-M. Changes in the functional state of soleus 

muscles during maintaining balance of people with hypersensitivity of the 

vestibular analyzer in conditions of visual information deficit. В: Шульгай АГ, 

редактор. Матеріали ХХІV Міжнародного конгресу студентів та молодих 

вчених; 2020 квіт. 13-15; Тернопіль. Тернопіль: ТНМУ «Укрмедкнига»; 

2020, с. 221. (Особистий внесок дисертанта полягає у проведенні аналізу та 

інтерпретації результатів, формулюванні висновків та підготовці 

матеріалів до друку). 

25. Вадзюк СН, Жуков В, Шмата РМ. Вплив вестибулярного 

навантаження на функціональні резерви серцево-судинної системи в осіб з 
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різною вестибулярною чутливістю при І та ІІІ типах погоди. В: Вадзюк СН, 

редактор. Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я»; 

2020 квіт. 23-25; Тернопіль. Тернопіль: ТНМУ «Укрмедкнига»; 2020, c. 9. 

(Особистий внесок дисертанта полягає у проведенні аналізу та 

інтерпретації результатів, формулюванні висновків та підготовці 

матеріалів до друку). 
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Додаток Г 

Анкетування 

Анкетування 

Прізвище,ім’я,по-батькові 

 

Стать_________Вік___Група__Курс__ 

Факультет_______________ 

 

1. Чи було у Вас короткочасне потемніння в очах при різких рухах голови? 

- Так 

- Ні 

2. Чи було у Вас короткочасне потемніння в очах при зміні положення тіла? 

- Так 

- Ні 

3. Чи було у Вас короткочасне потемніння в очах при фізичних навантаженнях? 

- Так 

- Ні 

4. Чи було у Вас короткочасне потемніння в очах само по собі? 

- Так 

- Ні 

5. Чи відчуваєте Ви дискомфорт (запаморочення, головокружіння) при спусканні з гори 

чи по сходах? 

- Так 

- Ні 

Примітка : 

Запаморочення – порушення сприйняття руху,простору. 

Головокружіння – це відчуття неіснуючого руху (як після каруселі). 

6. Чи виникає у Вас дискомфорт(запаморочення, головокружіння) при русі потяга чи 

автотранспорту перед очима? 

- Так 

- Ні 

Примітка : 

Запаморочення – порушення сприйняття руху,простору. 

Головокружіння – це відчуття неіснуючого руху (як після каруселі). 

7. Чи викликає у Вас дискомфорт мерехтіння сонячних променів між деревами при 

переміщенні повз них? 

- Так 

- Ні 

8. А. Чи відчуваєте Ви шум у вухах? 

- Так 

- Ні 

В. Як часто? 

- Постійно 

- Інколи 

9. Чи відчуваєте Ви невпевненість, страх, втрату рівноваги у темряві або сутінках? 

- Так 

- Ні 

10.Чи відчуваєте Ви страх у малих, закритих просторах? 

- Так 

- Ні 
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11. Чи відчуваєте Ви дискомфорт (запаморочення, головокружіння) при переміщенні 

вгору ? 

- Так 

- Ні 

Примітка : 

Запаморочення – порушення сприйняття руху,простору. 

Головокружіння – це відчуття неіснуючого руху (як після каруселі). 

12. Чи відчуваєте Ви запаморочення при переході з горизонтального у вертикальне 

положення? 

- Так 

- Ні 

Примітка : 

Запаморочення – порушення сприйняття руху, простору. 

13. Чи виникає у Вас похитування при стоянні або ході? 

- Так 

- Ні 

14. Чи відчуваєте Ви неіснуючий рух тіла у стані фізіологічного спокою? 

- Так 

- Ні 

15. Чи відчуваєте Ви порушення самопочуття (запаморочення, нудоту,головокружіння) 

пересуваючись в транспортних засобах? 

- Так 

- Ні 

Примітка : 

Запаморочення – порушення сприйняття руху,простору. 

Головокружіння – це відчуття неіснуючого руху (як після каруселі). 

16. Чи відчуваєте погіршення загального самопочуття напередодні зміни погоди? 

- Так 

- Ні 

17. Чи відчуваєте погіршення загального самопочуття у день зміни погоди? 

- Так 

- Ні 

18. Чи виникає у Вас запаморочення напередодні зміни погоди? 

- Так 

- Ні 

19. Чи виникає у Вас запаморочення у день зміни погоди? 

- Так 

- Ні 

20. Чи вважаєте ви себе метеочутливою людиною? 

- Так 

- Ні 

Дата заповнення анкети _______________ 
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