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АНОТАЦІЯ 

кваліфікаційної роботи на тему: 

«Особливості травмування коней в класичних дисциплінах кінного спорту  

на базі КП «Київський іподром» 

 

Коней спортивних порід активно використовують на іподромах в різних видах 

випробувань, деякі з яких конкур, виїздка, рисисті біга, рись під сідлом, перегони, крос, 

триборство, джигітовка та інші. Напружена робота скакових коней часто призводить до 

травмувань, що ставить під загрозу здоров’я коня та його подальше використання. 

Досліджень з порівняння рівня травмування коней в обраних дисциплінах на теренах 

України не проводили, а результати зарубіжних робіт є недоступними з комерційних причин. 

У ході роботи встановлено, що найбільший ступінь травмованості у двох дисциплінах, 

конкур та виїздка, припадає на особин старших вікових категорій, для дисципліни рисисті 

біга – на другу вікову категорію. Найбільша кількість травм серед трьох дисциплін 

спостерігається у конкурі – з 72 коней за 2018 рік були травмовані 68 (94,4% від їх загальної 

кількості). Достовірна різниця між травмуванням тварин різної статі  виявлена лише у 

дисципліні виїздка. Статистично достовірно підтверджено, що більший відсоток 

травмованих був серед кобил. Показано, що представленість типів захворювань і травм серед 

коней, які брали участь у змаганнях у порядку зменшення наступна: гастрит, коліт (12%), 

катар верхніх дихальних шляхів  (11%), гіпотонія кишечнику (7%) та хромота (7%). 

Результати роботи дали можливість сформувати такі рекомендації: використовувати 

спеціальне захисне спорядження для ніг коня під час тренувань і змагань; програму 

тренувань розраховувати і підводити під рівень можливостей (ступеня тренованості) коня та 

досвіду вершника (конкур, виїздка) або наїздника (рисисті біга); використовувати 

спеціалізовану амуніцію, підібрану відповідно анатомічних особливостей коня, так як інша 

може його травмувати; уникати надривних,  виснажуючих тренувань, так як вони призводять 

до порушення роботи шлунково-кишкового тракту та психологічних розладів; уникати 

тренувань у непогоду (опади, ожеледиця) на відкритих майданчиках. 

Кваліфікаційна робота викладена на 51 сторінці, ілюстрована 4 таблицями і 10 

рисунками. Список використаних джерел включає 53 роботи, з яких 16 - англійською мовою. 
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