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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Вивчення взаємозв’язку між причинами смерті спортсменів  
у молодому віці та спрямованістю їх тренувального процесу 
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Хорошуха М.Ф.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Анотації:
Представлено аналіз причин 
смерті спортсменів у віці до 
30 років та розподіл померлих 
в залежності від спрямованос-
ті їх тренувального процесу. 
Проаналізовано результати ре-
троспективних спостережень, 
здійснених нами протягом 
30 років (з 1981 по 2011р.р.). 
Висвітлено причини смерті 
спортсменів, що обумовлені 
специфічним впливом тре-
нувальних навантажень на 
організм. Встановлено, що 
найвищий рівень смертності 
спостерігається серед спортс-
менів видів спорту швидкісно-
силового характеру, а найниж-
чий – серед спортсменів видів 
спорту на витривалість.

Хорошуха М.Ф. Изучение взаимосвязи 
между причинами смерти спортсменов 
в молодом возрасте и направленностью 
их тренировочного процесса (с резуль-
татов ретроспективних наблюдений ав-
тора). Представлен анализ причин  смерти 
спортсменов в возрасте до 30 лет и рас-
пределение умерших в зависимости от на-
правленности их тренировочного процесса. 
Проанализированы результаты ретроспек-
тивных наблюдений совершенные нами на 
протяжении 30 лет (с 1981 по 2011г.г.). Вы-
светлены причины смерти спортсменов, об-
условленные специфическим воздействи-
ем тренировочных нагрузок на организм. 
Установлено, что наиболее высокий уро-
вень смертности наблюдается  среди спор-
тсменов видов спорта скоростно-силового 
характера, а наиболее низкий – среди спор-
тсменов видов спорта на выносливость.

Khoroshukha M.F. Studying the 
interconnection between young 
sportsmen’s deaths and their training 
process direction (due to the author’s 
retrospective observations). There is 
presented the analysis of the reasons 
causing young sportsmen’s death up to the 
age of 30 and the distribution of the deceased 
depending their training process direction. 
The have been analysed the results of the 
retrospective observations conducted  by 
us for 30 years (1981-2011). The reasons 
of young sportsmen’s deaths determined by 
a specific influence of the training loadings 
have been enlightened. There has been  
established the  fact that the highest death 
occurs  among the sportsmen engaged in the 
speеd-and-force sporting activities whereas 
the lowest one  occurs among the sportsmen 
engaged in the endurance sporting activities.

Ключові слова:
смерть у спорті, ретро-
спективні спостереження, 
спортсмени.

смерть в спорте, ретроспективные на-
блюдения, спортсмены.

death in the sport, retrospective observations, 
sportsmen.

Вступ.1

Найважливішою цінністю спорту  у системі 
суспільних  цінностей людини є: зміцнення здоров’я, 
виховання рухових якостей, виховання волі і характеру, 
досягнення високої працездатності, радість від 
спортивних перемог, визнання у соціумі, задоволення 
від спілкування у процесі участі у спортивній 
діяльності, а також відпочинок, розваги тощо [3].

Із усіх цінностей найголовнішою є здоров’я, як 
джерело повноцінного життя, щастя і радощів. Не 
випадково стародавньогрецький філософ Сократ (469 – 
399 до н.е.) так розмірковував над проблемою здоров’я: 
«Здоров’я – це ще не все, але Все – ніщо без здоров’я».

Особливо гостро ця проблема стосується спортс-
менів на етапі закінчення їх спортивної кар’єри. З 
цього приводу Візитей М.М. пише так: «Відчут-
тя загального, яке з більшою вірогідністю йому 
(спортсмену-авт.) не було знайоме в період активних 
занять спортом, зараз реальним орієнтиром в оцінці 
та підтримці оптимального стану в цілому для ньо-
го бути вже не може, оскільки різко змінилися умови 
його життя. Тому, якщо навіть колишній спортсмен 
й  продовжує в рамках дозвілля займатися тим видом 
спорту, в якому він вчора утверджував себе як про-
фесіонал, фактична ситуація цих занять(перш за все 
її смислові моменти, а також і це неминуче – об’єми 
та інтенсивність фізичних і психічних навантажень) 
зараз істотно інші. Перед спортсменом стоїть задача  
придбання нового відчуття норми (фактично нового 
відчуття тіла). Завдання це надзвичайно складне і, 
як показує життя, у спортсмена далеко не завжди ви-
стачає наполегливості, здібностей та знань для того, 
щоб його успішно вирішити»[2, с. 239].
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Відзначимо, що завдання (про яке писав автор) ще 
більш ускладнюється тим, що спорт високих досягнень 
має двоїсту природу: з одного боку, має місце діалек-
тична єдність, з іншого, – протистояння гуманістичної 
та дегуманістичної  орієнтації розвитку [6]. «Спорт – 
це засіб, за допомогою якого можна викликати як най-
більш шляхетні, так і найбільш низькі пристрасті… і 
який рівною мірою може служити як зміцненню миру, 
так і підготовці до війни» [цит. 3, с. 28] – так висвітлює 
свою думку з цього приводу засновник сучасних олім-
пійських ігор П’єр де Кубертен. Якщо висвітлене пере-
фразувати так: замість слова « мир » вставити слово « 
здоров’я », тоді можна отримати наступне: « Спорт – це 
засіб, який в рівній мірі може служити як зміцненню 
здоров’я, так і погіршенню його, а інколи навіть нести 
загрозу(«війну») життю спортсменів».

Особливо гострою в теперішній час в Україні і за-
рубіжних країнах стоїть проблема тривалості життя 
спортсменів і особливо їх раптової смерті [16, 10, 13, 
17, 7, 1]. Це пов’язано з тим, що раптовий ухід із жит-
тя молодих і фізично активних осіб не тільки сприй-
мається трагічно рідними і близькими померлого, але 
й передбачає правову та карну відповідальність [ , с. 
397-402].

Відзначимо також, що публікацій на дану тему у 
спортивній науці колишнього Радянського Союзу, для 
якого: «…у галузі фізичної культури і спорту збере-
жено антигуманний філософський підхід радянської 
епохи – Людина для системи, а не система для людини 
» [11, с. 51], майже не було. На сьогодення ми маємо 
невеликий робочий матеріал з даної тематики.

Так, за даними Національного центру досліджень 
катастроф в спорті (м. Москва, Росія), від раптової 
смерті щорічно гине одна дитина або підліток на 250 
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тисяч юних спортсменів і, відповідно, одна дорос-
ла людина (спортсмен) на 30 тисяч [10]. Дещо менш 
втішними є результати досліджень інших авторів 
[15], які наводять такі дані: раптова смерть серед мо-
лодих спортсменів становить 2,3 особи на 100 тисяч 
спортсменів на рік; від захворювань серцево-судинної 
системи,відповідно, – 2,1 особи на 100 тисяч атлетів 
за такий же період. На превеликий жаль покищо зали-
шається не вивченою проблема причин смертності та 
розподілу випадків летальності серед молодих спортс-
менів, що спеціалізуються в різних видах спорту.

Робота виконана за планом НДР Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – проаналізувати дані ретроспектив-

них спостережень за юними спортсменами, які про-
довжували займатися спортом та тими, що закінчили 
спортивну кар’єру з питань причин їх раптової смерті 
у віці до 30 років.

Методи та організація дослідження. Методоло-
гічною основою досліджень є аналіз наукової літе-
ратури з проблем вивчення впливу занять фізичною 
культурою і спортом на тривалість життя і, зокрема, 
причин раптової смерті спортсменів, а також власні 
ретроспективні спостереження, що ґрунтуються на 
достовірності поданих автором статті даних.

Дослідження проводилися на базі Броварського ви-
щого училища фізичної культури (БВУФ ) (раніше Бро-
варської школи-інтернату спортивного профілю та Бро-
варського училища олімпійського резерву) протягом 30 
років (з 1981 по 2011 рр.). Під нашим спостереженням 
перебували юні спортсмени (хлопці і дівчата) на період 
навчання у даному закладі та протягом перших 10-13 
років (до виповнення 30 років) після закінчення учили-
ща. Усі обстежувані, згідно класифікації видів спорту 
за А. Г. Дембо (1980), були розподілені на дві групи:

 група А – види спорту швидкісно-силового харак-
теру: легка атлетика (біг 100 і 200м, стрибки, штов-
хання ядра і метання диска), бокс, вільна боротьба;

група Б – види спорту на витривалість: легка атле-
тика (біг 800, 1500, 3000 і 5000м, спортивна ходьба), 
плавання, лижний спорт, академічне веслування.

Результати дослідження.
Із літературних джерел знаходимо офіційне визна-

чення поняття «раптова смерть у спорті». За даними 
одних дослідників, раптова смерть спортсмена – це 
смерть, яка настала протягом 1 години з моменту по-
яви гострих симптомів, що збігаються зі спортивною 
діяльністю (безпосередньо перед стартом, під час зма-
гання, одразу після фінішу) за відсутності зовнішніх 
причин, які самі по собі могли бути причиною смерті 
[18, 19], інших – «раптова смерть у спорті – це смерть, 
яка настала безпосередньо під час навантажень, а 
також протягом 1-24 годин з моменту появи перших 
симптомів, що заставили спортсмена змінити чи зупи-
нити свою діяльність.» [9, с. 375].

Перш ніж зробити узагальнюючі висновки з ре-
зультатів наших досліджень, коротко прокоментуємо 
окремі випадки смерті  спортсменів та наведемо роз-
поділ померлих в залежності від спрямованості їх тре-
нувального процесу (табл.).

Випадок перший. Трагічна смерть Ц-ної Т. в ДТП 
(дорожньо-транспортній пригоді) наступила пізно 
ввечері в наслідок перевищення швидкості легкового 
автомобіля, в якому знаходилась потерпіла. Остання 
повинна була вчасно (до «відбою» – 22-ї години) по-
трапити в розташування гуртожитку названого учили-
ща. Будь вона на вечірній самопідготовці, як цього по-
требує розпорядок дня, нічого цього б не трапилося.

Випадок другий. Функціональна недостатність пе-
чінки (можливий цироз), що стала причиною смерті 
легкоатлета Щ-ки В., за неофіційними даними могла 
розвитися в наслідок використання ним анаболічних 
стероїдів – фармацевтичних препаратів, що відно-
сяться до допінгів, використання яких заборонено в 
спорті. Як відомо, однією із побічних дій від вживан-
ня «анаболіків» є ушкодження печінки.

Випадок третій. Раптова смерть 16-річного спортс-
мена із м. Чернівці на змаганнях на Кубок України з 
боксу серед молодих юнаків, які відбулися в кінці 80-х 
років в спорткомплексі БВУФК, відноситься до розряду 
неймовірних випадків з практики спортивної медици-
ни. Менш ніж за 30с до закінчення останнього раунду, 
боксер пропускає сильний удар в голову, який, як стане 
відомо пізніше, стане фатальним у його житті.

Перебуваючи у «стоячому нокауті» (авт.) спортсмен 
продовжував вести бій до останнього… . Прозвучав 
гонг. Боксер продовжував стояти в рингу в очікуванні 
результатів судійства. Перемога (за очками) дістала-
ся його супернику із м. Харкова. Після цього, він уже 
без сторонньої допомоги не зміг вийти із рингу – по-
чав «битися у судомах», свідомість була втрачена. Уже 
через 5-7 хвилин машиною швидкої допомоги був до-
ставлений до реанімаційного відділення Броварської 
ЦРЛ. Лікарі – реаніматологи  та нейрохірурги протягом 
11 діб боролися за життя  підлітка, але були безсиль-
ні. Спортсмена не стало. Згідно попереднього діагнозу, 
смерть сталась через крововилив у головний мозок.  

Випадок четвертий. Однією з причин хвороби 
Бехтєрєва, яка «забрала життя» боксера Ш-ка В. були 
часті травмування хребта і, як наслідок, – ушкодження 
міжхребцевих суглобів запального характеру з наступ-
ним розвитком окостеніння хребта. Вертебральний 
біль невиясненої етиології почав турбувати  спортсме-
на ще в підлітковому віці. Часто звертався до лікарів. 
Проводилося консервативне лікування. Точного діа-
гнозу не було встановлено. Враховуючи те, що біль не 
лише не ущухав, а з часом ще більше посилювався, лі-
карі заборонили тренуватися. Незважаючи на заборо-
ну , спортсмен самостійно продовжував тренуватися. 
Хвороба прогресувала. Остаточний діагноз було вста-
новлено, але запізно. Хвороба прийняла незворотний 
процес. Помер у 27-річному віці із-за ускладнень цієї 
хвороби – захворювань внутрішніх органів.

Смерть спортсменів від алкоголізму і наркоманії, так 
само як і смерть індивідів інших груп населення, мають 
свої соціальні, психологічні та медичні причини [12], 
а тому вищевисвітлене, як нам думається, не потребує 
будь-яких коментарів. Відзначимо лише те, що за дани-
ми наших спостережень питома вага летальних випадків, 
причиною яких є алкоголізм та наркоманія склала 42,9% 
(троє осіб) від загального числа всіх випадків смерті.
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Таблиця
Розподіл спортсменів, що померли у віці до 30 років в залежності від спрямованості  

їх тренувального процесу (за даними ретроспективних досліджень, що проводилися з 1981 по 2011рр.)

№
п/п

Померлі
спорт-
смени

Спортивна
квалі-

фікація

Види спорту Види смерті
Причина

смерті
швидкісно-

силового 
характеру
(група А)

на витри-
валість

(група Б)
рап-
това

поза 
спортивною
діяльністю

1. Ц-на Т.        І Р. л/атлетика - +         ДТП
2. С-ло В.       МС бокс - +    наркоманія
3. М-ка Т.        І Р. л/атлетика - +    наркоманія

4. Щ-ка В.      КМС л/атлетика - +
функціональна
недостатність

печінки

5. Ш-к В.        І Р. бокс - +     хвороба
    Бехтєрєва 

6. Б-н С.       МС - лижні гонки +    алкоголізм

7.
Спортсмен,

прізвище 
якого не 
вказуємо

- бокс - +
розрив судин

головного моз-
ку, крововилив

PS.
Використання наркотичних засобів, які відносяться 

до допінгів – явище непоодиноке у спорті високих 
досягнень. Непоодиноким є також нарко – та 
алкозалежність спортсменів після закінчення  ними 
спортивної кар’єри. Так,за неофіційними даними (зі слів 
сторонніх осіб) троє випускників БВУФК – спортсменів 
видів єдиноборств (група А) (МСМК Х-в Р., МС  Н-в 
В., МС Р-в О.) знаходилися на примусовому лікуванні 
у спеціалізованих реабілітаційних закладах з приводу 
хронічної нарко- та алкозалежності. Про теперішній 
стан їх здоров’я автору статті нічого не відомо.

Порівняльний аналіз питомої ваги померлих 
спортсменів, що спеціалізувалися у різних видах 
спорту (рис.) показує, що найвищий рівень смертнос-
ті (раптова смерть та смерть поза спортивною діяль-
ністю) спостерігається у представників видів спорту, 
тренувальний процес яких переважно спрямований 
на розвиток швидкісно-силових якостей (85,7% ви-
падків), відповідно, найнижчий – у видів спорту на 
витривалість (14,3%).

Висновки.
Проведені ретроспективні спостереження, що 

стосуються аналізу випадків смерті серед спортсме-

нів у віці до 30 років, які були випускниками БВУФК 
чи раптово померли на змаганнях, що відбувалися у 
спорткомплексі названого училища, дають підстави 
констатувати, що найвищий рівень смертності спо-
стерігається серед спортсменів тих видів спорту, які 
переважно розвивають швидкісно-силові якості, від-
повідно, найнижчий – серед спортсменів видів спорту 
на витривалість.

До причин раптової смерті та летальних випадків 
поза спортивною діяльністю, що обумовлені специ-
фічним впливом тренувальних навантажень на орга-
нізм ми відносимо наступні:
1. Особливості локомоцій, що пов’язані зі специфічною 

для конкретного виду спорту руховою позою (на-
приклад, «танець боксера»), що інколи (із-за умови 
невиконання  спортсменом лікарських рекомендацій 
з приводу відновлення тренувань після травм чи 
захворювань) може бути однією із причин верте-
брального болю, обумовленого як дистрофічними  
змінами у хребті, так і змінами загального характе-
ру у міжхребцевих суглобах, тобто розвитку хворо-
би Бехтєрєва [4].

2. Зловживання фармацевтичними засобами, в 
тому числі й використання заборонених у спорті 

Рис. Питома вага спортсменів, що померли у віці до 30 років в залежності  
від спрямованості їх тренувального процесу (в %)
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препаратів, що відносяться до допінгів, як напри-
клад, анаболічних стероїдів, з метою штучного 
підвищення фізичної працездатності.

3. Високий вміст у крові спортсменів швидкісно-
силових видів спорту чоловічого статевого гор-
мону тестостерону [8], який сприяє формуванню 
заниженої здатності осіб «переносити» фрустрацію 
(під цим терміном розуміють все, що перешкоджає 
досягненню людиною своєї мети) і як один із мож-
ливих виходів із цього, формування  у таких осіб 
агресивної поведінки, а також можливість розвит-

ку у них наркотичної та алкогольної залежності 
(Оlwens, 1988) [цит. 5, с. 233].

4. Спортивна злість, азарт, темперамент, які нерідко 
переходять в агресивну, що суперечить усім канонам 
спортивної етики поведінку, як можна дізнатися 
із попередніх наших досліджень [14], у більшості 
випадків реєструються серед спортсменів видів 
спорту швидкісно-силового характеру і, зокрема, 
видів єдиноборств.
Подальші дослідження передбачається провести у на-

прямку вивчення інших проблем раптової смерті у спорті.
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