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ВСТУП 

Актуальність теми. Серед різних видів діяльності людини, спорт є 

унікальним явищем демонстрації не тільки максимальних фізичних 

можливостей, але й виявлення психофізіологічних властивостей, що загалом 

визначається мобілізацією вольових зусиль. Це пов’язано з тим, що сучасний 

спорт високих досягнень складається з екстремальних компонентів, які 

пов’язані з функціонуванням на межі можливостей фізіологічних систем 

організму людини. Разом з тим, в останні роки все більше стає зрозумілим, 

що критичною ланкою в досягненні високих результатів в сучасному спорті є 

рівень психоемоційного напруження, який здатний витримати спортсмен в 

екстремальних умовах змагальної діяльності, оскільки саме цей рівень є 

інтегральним показником функціональних можливостей організму людини 

пристосовуватися до різних умов довкілля. 

Серед багатьох видів спортивної діяльності, єдиноборства 

характеризуються наявністю протиборства між двома особистостями, що 

викликає максимальне напруження психоемоційної сфери людини [2,20,34, 

293,371,380,420]. Саме в умовах єдиноборств найбільше проявляються 

індивідуально-типологічні та когнітивні властивості вищої нервової 

діяльності людини, коли в умовах дефіциту часу і наявного суперника 

необхідно приймати адекватні рішення та ефективно реалізувати їх в умовах 

змагальної діяльності [232,253,380,283,393,401,420]. 

На сучасному етапі розвитку спортивних єдиноборств чітко 

виявляється тенденція до зростання видовищності усіх видів боротьби, на що 

зокрема спрямована і зміна правил подібних змагань [218,254,401]. 

Посилення видовищності змагальної діяльності призводить до різкого 

зростання інтенсивності емоційних реакцій спортсмена, наслідком чого є 

максимальне напруження психоемоційної сфери, вегетативного забезпечення 

та діяльності нервово-м’язового апарату [101,126,325,297,380]. Виходячи з 

цього, у спорті вищих досягнень вкрай важливою і актуальною стає проблема 

оптимізації психофізіологічного стану атлета, як в умовах напруженої 
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тренувальної, так і змагальної діяльності. 

Разом з тим, аналіз сучасних досліджень, присвячених фізіології 

спорту, свідчить, що лише в поодиноких роботах увага зосереджується на 

з’ясуванні особливостей розвитку та формування психофізіологічних станів 

організму спортсменів в умовах тренувальної та змагальної діяльності з 

урахуванням провідних психічних функцій – сприйняття (в першу чергу, 

зорового), уваги, пам’яті та мислення [6,20,284,353,355].  

На сучасному етапі розвитку фізіології, коли мова йде про єдність 

фізіологічного і психічного, різними авторами використовуються два 

поняття: функціональний і психофізіологічний стан. При цьому під 

функціональним станом розуміється рівень функціонування фізіологічних 

систем організму людини (сенсорних, моторних та вегетативних), а під 

психічним станом – якісна специфіка суб’єктивного реагування (модальність 

переживань) людини на ту або іншу ситуацію (без урахування рівня 

функціонування) [77,248,271,300,312]. Деякі дослідники схиляються до 

думки, що психічні стани – це інтегральні утворення, які включають в себе як 

об’єктивні фізіологічні зміни в діяльності різних систем організму, так і 

суб’єктивні психічні реакції, тому цілком коректно називати такі стани 

психофізіологічними [88,169,432].  

Доведено, що поточний стан організму спортсмену, який виникає в 

процесі психоемоційного та м’язового напруження, характеризується 

інтеграцією елементів різних фізіологічних систем для забезпечення 

результату діяльності [148,222,360,429]. В умовах екстремальних видів 

діяльності людини, відбувається формування функціональної системи 

відповідальної за сприйняття, переробку інформації та прийняття рішень 

[4,85,94,124,167,274,288,313].  

На нашу думку, в проведених до цього часу дослідженнях комплексно 

не розглянуто принципи відбору та узгодження найбільш інформативних 

функціональних критеріїв, що визначають психофізіологічний стан елітних 

спортсменів і впливають на успішність у змаганнях з урахуванням статі, віку, 
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умов підготовки та комплексу методичних підходів до контролю, корекції 

процесу підготовки, враховуючи індивідуально-типологічні особливості 

особистості.  

Важливо наголосити й на тому, що дотепер в єдиноборствах не існує 

чітко визначених і загальновизнаних підходів до оцінки різних складових 

психофізіологічного стану та визначення їхнього вкладу в досягнення 

найвищих результатів. Разом з тим, можна з певністю стверджувати, що 

одними із визначальних в екстремальних умовах спорту вищих досягнень є 

генетично-детерміновані складові психофізіологічного стану. До таких, в 

першу чергу, необхідно віднести індивідуально-типологічні особливості, 

рівень прояву домінантності півкуль головного мозку, метаболічних реакцій 

організму, стресостійкості, залежності/незалежності від зовнішнього 

середовища, співвідношення видів мотивації та показники когнітивних 

функцій. 

Виходячи з вищевикладеного можна стверджувати, що вивчення 

особливостей формування психофізіологічних станів організму людини, в 

різних умовах напруженої м’язової діяльності, дасть можливість розширити 

фундаментальні уявлення про механізми сприйняття та переробки інформації 

в умовах психоемоційного та фізичного напруження та формування на їх 

основі адекватних цілеспрямованих пристосувальних реакцій, що дозволить 

оптимізувати та контролювати процес підготовки спортсменів високої 

кваліфікації. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційна робота виконана згідно зі Зведеним планом науково-

дослідних робіт у сфері фізичної культури і спорту на 2006–2010 рр. теми 

2.4.8. «Діагностика психофізіологічних станів спортсменів високої 

кваліфікації» (номер державної реєстрації 0106U010778), теми 2.4.17.6 

«Розробка програм нейропсихофізіологічної підтримки спортсменів вищої 

кваліфікації в умовах тренувальної та змагальної діяльності» (номер 

державної реєстрації 0109U007579) та на 2011 – 2015 рр. теми 2.23 
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«Превентивні програми нейропсихофізіологічної підтримки спортсменів 

високої кваліфікації на заключних етапах багаторічної підготовки» (номер 

державної реєстрації 0111U007579). 

Мета і задачі дослідження. Мета – з'ясування функціональної 

організації психофізіологічних станів елітних атлетів в екстремальних 

умовах спорту вищих досягнень (олімпійські види боротьби). 

Досягнення поставленої мети здійснювалося вирішенням наступних 

задач: 

1. З'ясувати закономірності динаміки формування 

психофізіологічних станів у елітних спортсменів в циклі тренувальних 

навантажень.  

2. Встановити особливості взаємозв’язків генетично 

детермінованих проявів асиметрії півкуль головного мозку, 

полезалежності/поленезалежності та психофізіологічних, вегетативних і 

когнітивних функцій у елітних спортсменів-борців. 

3. Встановити вплив різних рівнів мотивації (досягнення успіху та 

уникнення невдач) на стан психофізіологічних та когнітивних функцій у 

елітних атлетів. 

4. Розкрити принципи функціональної організації нейродинамічних, 

когнітивних функцій та вегетативної регуляції ритму серця при формуванні 

різних психофізіологічних станів у кваліфікованих атлетів різної статі. 

5. Виявити у елітних спортсменів характерні вікові особливості 

формування психофізіологічних станів та змін стресостійкості в умовах 

підготовки до головних змагань року.  

6. З'ясувати вплив передзмагальної підготовки на стан основних 

психофізіологічних, вегетативних функцій та біохімічних показників крові у 

елітних спортсменів-борців. 

7. Дослідити характер реакцій системи регуляції ритму серця у 

елітних атлетів при моделюванні психоемоційного навантаження, що 

виникає в змагальній діяльності. 
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8. Виявити психофізіологічні особливості передстартових та 

стартових реакцій у елітних спортсменів в умовах змагальної діяльності. 

9. Грунтуючись на оцінці стану організму елітних спортсменів в 

різних видах боротьби (олімпійські види) спорту вищих досягнень, 

розробити загальну концепцію формування психофізіологічних станів 

організму людини в екстремальних умовах тренувальної та змагальної 

діяльності. 

Об'єкт дослідження – критерії об’єктивної оцінки психофізіологічних 

станів організму людини при психоемоційному напруженні, в умовах 

екстремальної м’язової діяльності. 

Предмет дослідження – психофізіологічні стани організму людини в 

умовах екстремальної напруженої м’язової діяльності. 

Методи дослідження. В роботі використовувалися, відібрані в процесі 

багаторічного наукового забезпечення збірних команд України з 

олімпійських видів боротьби, методичні комплекси, які були сформовані, під 

конкретні завдання дисертаційної роботи, у тестові батареї на базі 

автоматизованого комп’ютерного психофізіологічного комплексу 

«Мультипсихометр-05» та «Діагност-1», кардіомонітору «Polar-RS800» для 

вивчення системи вегетативної регуляції ритму серця, біохімічні методи 

дослідження, методи математичної статистики (Statistica - 6). 

Наукова новизна одержаних результатів. Було проведено 

комплексне дослідження основних інформативних складових 

психофізіологічного стану: нейродинамічних властивостей, стану системи 

вегетативної регуляції ритму серця, біохімічних показників крові та науково-

обгрунтованих когнітивно-діяльнісних показників у елітних 

висококваліфікованих спортсменів, членів національних збірних команд 

України з греко-римської, вільної, жіночої боротьби та дзюдо.  

Вперше: 

- встановлено, що у елітних атлетів зростання рівня функціональної 

асиметрії головного мозку за рівнем переробки інформації призводить до 
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посилення полезалежності («адаптивна» когнітивна стратегія сприйняття і 

переробки інформації), тоді як за умов симетрії головного мозку, вищою є 

поленезалежність («автономна» когнітивна стратегія сприйняття і переробки 

інформації); 

- показано, що когнітивне навантаження призводить до зростання 

симпатичного тонусу з активацією вищих відділів вегетативної регуляції, що 

чітко виявляється у детермінованій організації системи регуляції ритму і 

свідчить про психоемоційне напруження у елітних борців: 

- показано, що у спортсменів високої кваліфікації порівняно з 

особами, які не займаються спортом, вищим є рівень розвитку когнітивних 

функцій у жінок, тоді як чоловіки-спортсмени виявляють вищий розвиток 

нейродинамічних функцій; 

- виявлено, що у елітних спортсменів старшої вікової групи 

психоемоційне навантаження викликає значні зміни варіабельності ритму 

серця, що вказує на стресовий характер його регуляції, а у спортсменів 

молодшої вікової групи психоемоційне навантаження не виводить систему 

регуляції ритму серця із оптимального діапазону; 

- виявлено, що в умовах середньогір’я, у чоловіків-єдиноборців у 

відповідь на тренувальне навантаження спеціального підготовчого періоду, 

співвідношення симпатичного та парасимпатичного тонусу зсувається у бік 

посилення симпатичних впливів, тоді як у жінок це співвідношення 

залишається незмінним при таких же об’ємах фізичних навантажень. При 

перебуванні в умовах середньогір’я критичними для процесу адаптації, за 

даними варіабельності ритму серця, є четверта та восьма доба; 

- встановлено наявність достовірних кореляційних зв’язків між 

показниками психофізіологічного стану та біохімічними показниками крові. 

Отримані результати можуть бути доказом тісного зв'язку між станом 

нейродинамічних функцій зі здатністю системи крові до накопичення та 

перенесення нею кисню. Виявлено, також, зв'язок між швидкістю 
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сенсомоторних реакцій та оптимальною концентрацією сечовини у крові 

спортсменів високої кваліфікації; 

- доведено, що у елітних борців формування психофізіологічного 

стану в умовах змагальної діяльності характеризується оптимальним 

посиленням процесів збудження без зниження високої працездатності 

нервової системи. Разом з тим, передстартовий стан відбувається на фоні 

високого рівня тривожності та супроводжується значною залежністю 

емоційних реакцій від зовнішніх чинників. У передстартовому стані 

вегетативна регуляція ритму серця характеризується посиленням 

симпатичного тонусу автономної нервової системи. Однак, зростання 

стохастичності системи регуляції ритму серця як в передстартовому періоді, 

так і в період змагань пов’язане переважно із компенсаторно-

пристосувальним механізмом забезпечення результату змагальної діяльності 

елітних борців в умовах суттєвого психоемоційного навантаження. 

Доповнено та розширено: 

– уявлення про зв'язок психофізіологічних, вегетативних та біохімічних 

показників крові у спортсменів-єдиноборців високої кваліфікації в умовах 

високих фізичних та психоемоційних навантажень; 

– дані про гендерний диморфізм зв’язків психофізіологічних та 

вегетативних функцій у елітних спортсменів, в умовах екстремальних 

м’язових навантажень.  

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

розкривають фізіологічні механізми формування функціональної організації 

психофізіологічних станів у елітних спортсменів в умовах максимальної 

м’язової діяльності, що супроводжується значним психоемоційним 

напруженням. Отримані дані дозволять впровадити прогностичну модель 

розвитку психофізіологічного стану організму спортсменів з метою 

недопущення та, при необхідності, корекції розвитку негативних наслідків 

перенапружень в умовах фізичних та психоемоційних навантажень. 

Розроблена концепція формування психофізіологічних станів може 
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бути використана для відбору, підготовки, прогнозу, оптимізації та побудови 

спеціальних тренувальних програм для елітних спортсменів, з урахуванням 

інформативних (кількісних та якісних) характеристик психофізіологічного 

стану організму. 

Результати дисертації впроваджено в навчальний процес кафедри 

біології спорту Національного університету фізичного виховання і спорту 

України, кафедри теоретико-методичних основ спорту Львівського 

державного університету фізичної культури, кафедри спортивних ігор 

Харьківського Національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди. Головний внесок результатів дисертаційної роботи 

реалізовано у практику підготовки національних збірних команд України з 

греко-римської, вільної, жіночої боротьби та дзю-до впродовж двох 

олімпійських циклів, що підтверджено відповідними актами впровадження та 

кращими досягненнями спортсменів на головних змаганнях та у світових 

рейтингах. 

Особистий внесок здобувача. Дисертантом самостійно визначені мета 

і задачі наукового дослідження, проаналізовано актуальність і ступінь 

дослідженості тематики роботи, визначено методичні підходи і дослідницьку 

програму роботи, виконано експериментальні дослідження, підібрана та 

проаналізована наукова література за темою дисертації. Автор власноруч 

здійснила обробку отриманих даних стосовно репрезентативності виявлених 

в організмі елітних спортсменів змін, розкриття їх механізмів за допомогою 

комплексу фізіологічних, психофізіологічних та біохімічних показників. 

Автор самостійно провела статистичне опрацювання одержаних результатів. 

Написання всіх розділів дисертації, аналіз і теоретичне узагальнення 

результатів, визначення наукової новизни належать особисто автору. 

Основний матеріал опублікованих праць був одержаний здобувачем. 

Обговорення результатів досліджень та формулювання висновків 

здійснено за участю наукового консультанта. Автор висловлює глибоку 

вдячність колегам комплексної наукової групи національних збірних команд 
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України з олімпійських видів боротьби та дзюдо при Міністерстві молоді та 

спорту України та її керівнику за допомогу в проведенні досліджень, 

співучасть яких у виконанні роботи відмічена у спільних публікаціях. 

Особиста подяка Дуднику О.К., Шацькому В.В., Заповітряній О.С., 

Дакал Н.А., Приступі Є.Н., Брізкіну Ю.А. та Козіній Ж.Л. за допомогу у 

проведені досліджень та підготовку спільних публікацій. Дякуємо тренерам 

та спортсменам національних збірних команд України з олімпійських видів 

боротьби та дзюдо за відповідальне відношення та участь у наукових 

дослідженнях. 

Матеріали кандидатської дисертації у написанні докторської не 

використовувалися. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження були оприлюднені на засіданнях і методологічних семінарах 

ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка та доповідалися автором і отримали позитивну оцінку на 

міжнародних та науково-практичних конференціях і конгресах, а саме на III 

з’їзді фізіологів СНГ (Ялта, 2011); на XI Міжнародному конгресі 

«Олімпійський спорт та спорт для всіх» (Кишинів, Молдова, 2011); на XII 

Міжнародній науковій сесії за підсумками НДР 2010 р. «Наукове 

обґрунтування фізичного виховання, спортивного тренування і підготовки 

кадрів з фізичної культури, спорту та туризму» (Мінськ, Білорусь, 

2008,2010,2011,2012); на VIII Міжнародній науково-практичній конференції 

«Фізична культура, спорт та здоров’я нації» (Вінниця, 2011); на 12 

Європейському психологічному конгресі (Стамбул, Туреччина, 2011); на XI 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної 

біології та здоров’я людини» (Миколаїв, 2011, 2012); на IV Всеросійській 

конференції із міжнародною участю «Фізіологія регуляції рухів» (Москва, 

Росія, 2012); на Всеукраїнському науковому симпозіумі «Особливості 

формування та становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі» 

(Черкаси, 2012, 2014); на Науковому конгресі Міжнародної федерації 
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об’єднаних стилів боротьби (UWW) (Будапешт, Угорщина, 2013); на V, VI, 

VII Міжнародній науковій конференції «Психофізіологічні та вісцеральні 

функції в нормі та патології» (Київ, 2010, 2012, 2013); на VII Всеросійській 

школі-конференції з м’язової діяльності (Москва, Росія, 2013); на 

Всеросійській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Питання функціональної підготовки в спорті вищих досягнень» (Омськ, 

Росія, 2013, 2014); на 13 Європейському психологічному конгресі 

(Стокгольм, Швеція, 2013), на науковому конгресі Міжнародної федерації 

об’єднаних стилів боротьби (UWW) (Ташкент, Узбекистан, 2014). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 52 наукових 

роботи, з яких 21 стаття у фахових наукових виданнях 

[110,92,127,130,112,95,137,139,125,134,135,136,138,140,333,335,336,340,342,4

34], 13 – у інших наукових виданнях 

[91,90,113,96,131,114,129,128,132,116,337,341,342], методичний посібник, 

монографія, 18 тез доповідей та матеріалів наукових конференцій 

[123,104,107,108,117,97,99,118,54,133,105,121,109,98,93,106,337,344]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

семи розділів обговорення результатів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Дисертація викладена на 329 сторінках, містить 98 

таблиць, 14 рисунків, список використаних джерел із 438 найменувань 

вітчизняних і зарубіжних видань. 
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РОЗДІЛ 1 

 

 

ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХІЧНІ СКЛАДОВІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ 

СТАНІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ УСПІШНІСТЬ СПОРТИВНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.1. Функціональні особливості прояву фізіологічних систем 

організму людини у спортивній діяльності  

Умовою будь-якого виду фізичної діяльності є фізичне навантаження. 

Під фізичним навантаженням розуміється значення і інтенсивність м’язової 

роботи людини. Фізіологічною основою фізичної діяльності людини є 

потужність системи ресинтезу АТФ, як енергозабезпечення організму 

[157,176,182,184]. Напружена м’язова діяльність характеризується активним 

залученням різноманітних м’язових груп у формування динамічного 

стереотипу і функціональної системи відповідальної за техніку виконання 

всього арсеналу необхідних прийомів [3,38,43,58,149,344]. Ресинтез АТФ 

може здійснюватися за рахунок аеробних або анаеробних механізмів 

працездатності, якщо враховувати час виконання роботи та її об’єм. 

[51,157,184,183,180].  

Фізична та психоемоційна діяльність визначається, особливостями 

фізіологічних систем, що приймають участь у відтворенні енергії в організмі, 

або фізичною працездатністю організму та функціональними резервами, що 

генетично детерміновані. 

Функціональні можливості організму, ефективність і економічність 

функціонування фізіологічних систем та досконалість механізмів біологічної 

регуляції – це найважливіші інформативні критерії, які визначають фізичну 

працездатність [74,329,428]. Фізична працездатність визначається, як 

потенційна спроможність людини проявляти максимум фізичного зусилля в 

статичній, динамічній або змішаній роботі [84,420]. Інформативними 

показниками, які характеризують фізичну працездатність являються: 
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антропометричні показники [325,332], ефективність механізмів 

енергопродукції [154,297], силу і витривалість м’язів [187,388], нейром’язову 

координацію [30,31,401], стан опорно-рухового апарата [69,384,401,424], 

ефективність нейрогуморальної регуляції [106,368], психічний стан [126, 

114,347,353].  

Функціонування організму людини при тривалій і напруженій фізичній 

діяльності призводить до стану стомлення. Час і глибина стомлення залежить 

насамперед від інтенсивності та тривалості фізичних навантажень. Висока 

інтенсивність м’язової роботи має анаеробний режим енергозабезпечення, 

але продовжується короткотривало [180]. Накопичення продуктів розпаду 

(молочної кислоти) в тканинах і в крові  призводить до швидкого стомлення, 

але відновлення відбувається порівняно швидко, протягом декілька хвилин 

чи годин, в залежності від віку, статі та функціонального стану людини 

[182,283,293,295,300,314,320].  

Готовність до виконання роботи при анаеробних фізичних 

навантаженнях залежить від потужності і рівня запасу АТФ у тканинах і 

крові. В організмі тривале фізичне навантаження середньої і малої 

інтенсивності здійснюється аеробним шляхом [184]. Ресинтез АТФ, 

унаслідок наявності аеробного компонента, частково відновляється в процесі 

самої діяльності [188].  

Стан стомлення наступає пізніше, ніж при анаеробній роботі, в 

основному внаслідок стомлення нервових центрів, а час відновлення після 

тривалої фізичної діяльності продовжується години і навіть впродовж 

декілько діб [214,356,371,393,400]. При аеробному фізичному навантаженні 

працездатність визначається потужністью механізмів ресинтезу АТФ.  

Підсумовуючи можна стверджувати, що рівень фізичної працездатності 

залежить як від функціональних можливостей організму, так і від характеру 

та умов діяльності людини. Деякі науковці вважають, що працездатність 

характеризується максимумом роботи, яку спроможна виконати людина 

[154,182,184,214].  
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На думку інших дослідників рівень фізичної працездатності залежить 

від функціонального стану різних фізіологічних систем та окремих органів 

організму людини, тому фізична діяльність протягом спортивного життя 

використовується лише частково від потенційної фізичної працездатності 

[234,390,391,408,411,421,429].  

При максимальному рівні фізичної працездатності задіються механізми 

мобілізації функціональних резервів в організмі – це, в першу чергу може 

бути пов’язано з боротьбою за життя, особливо у спортивній діяльності у 

професійному спорті чи спорті вищих досягнень [148,183].  

Адаптаційні реакції організму людини на фізичне навантаження мають 

класифікацію: термінові і довгострокові [74,78,149,177,203]. Термінові 

реакції являють собою первинну ланку адаптаційного процесу [17,38,78]. 

Довгострокова адаптація до фізичних навантажень має прояв при майже 

повній мобілізації функціонального резерву організму, на межі фізіологічних 

можливостей і незавжди може забезпечити пристосування та фізичну і 

психічну адаптацію людини [74,78,149,203].  

Ф.З. Меєрсон запропонував послідовність клітинної ланки адаптації до 

дії фізичних навантажень. На його думку результатом м’язової діяльності є 

розпад АТФ у мітохондріях, що призводить до його дефіциту в організмі, і 

супроводжується процесом стомленням. Фізіологічні зміни, що відбуваються 

в організмі при фізичному навантаженні сприяють активації генетичного 

апарату. Представлений механізм клітинної ланки адаптації визначає перехід 

адаптації з термінової в довгострокову. Цей процес забезпечується 

активацією синтезу нуклеїнових кислот і формуванням системного 

структурного «сліду» у функціональній системі, яка відповідальна за 

адаптацію до м’язового навантаження [176].  

Провідною фізіологічною системою у забезпечені напруженої м’язової 

діяльності є серцево-судинна система [78,38,120,254,419]. Паріна В.В.  зі 

співавторами [204,354] вважає, що система кровообігу може бути розглянута 

як індикатор адаптаційних реакцій всього організму. Економізація у 
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функціонуванні серцево-судинної системи у спокою та оптимальними 

змінами при навантаженні забезпечується адаптаційними змінами, що 

виникають під впливом фізичних навантажень.  

А.С. Солодков [232,234] запропонував розглядати адаптацію до 

фізичної діяльності на фізіологічному як системну відповідь організму, 

спрямовану на досягнення високого рівня фізичної працездатності при 

фізіологічній економізації. Від зростання рівня фізичної працездатності та 

прискорення процесів відновлення залежить удосконалення адаптації 

організму до фізичних навантажень.  

Баєвський Р.М. [7,11,331] запропонував двоконтурну систему керування 

ритмом серця, що включає три рівні центрального контуру та автономний 

контур. Центральний контур забезпечує гомеостатичний, міжсистемний і 

внутрішньосистемний рівні керування. Автономний контур керування 

серцевим ритмом представлений синусовим вузлом і безпосередньо 

пов’язаний із серцево-судинною системою, а також, опосередковано, із 

системою дихання та нервовими центрами, що забезпечують рефлекторну 

регуляцію процесу дихання і системи кровообігу.  

Якщо м’язова активність викликає значні зміни у стані регуляторних 

механізмів [46,55,120,184,213] та, в першу чергу у ЦНС, ніж на периферії 

[94,119,150], було б доцільним використання двоконтурної системи 

керування ритмом серця при вивченні ефективності адаптації до м’язової 

діяльності, у тому числі і напруженої.  

Враховуючи, що кардіореспіраторна система приймає участь у процесі 

енергозабезпечення організму при фізичній діяльності [116,215,232], а 

показник частоти серцевих скорочень відображає рівень навантаження і 

знаходиться в прямій залежності від споживання кисню 

[46,73,180,201,204,313,315,318,327], розроблено багато підходів до 

визначення фізичної працездатності за динамікою показників серцево-

судинної [8,40,87,215,348,357] і дихальної систем [184,183,260,361,364].  
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В теорії автоматичного регулювання [334,142,186,204,395], система 

кровообігу є автоматичним генератором. Ритмічні процеси характеризують 

активність відповідних систем, що керують ритмом серця. Регуляція роботи 

серця при фізичній діяльності обумовлена активацією нейрогуморальних 

механізмів симпатоадреналової системи.  

Адаптація організму до м’язової діяльності та удосконалення процесів 

відновлення після напруженої фізичної діяльності складають функціональну 

основу зростання рівня фізичної працездатності людини. Результат 

довгострокової адаптації визначає потенційну можливість організму 

виконувати визначений обсяг фізичного навантаження [207].  

Коробейніков Г.В. [119] характеризує процес адаптації до напруженої 

м’язової діяльності різними рівнями функціонування організму людини. 

Вихідний рівень функціонування співвідноситься з терміновою адаптацією 

до фізичної діяльності. Процес переходу від вихідного до робочого рівня 

функціонування супроводжується витратою функціональних резервів 

організму. Мобілізація функціональних резервів відбувається на робочому 

рівні функціонування та має прояв у ступені напруги регуляції фізіологічних 

функцій, відповідальних за адаптацію до фізичної діяльності на рівні 

кардіореспіраторної системи [126].  

Прояв функціональних можливостей організму людини можливий на 

рівні механізмів адаптації до фізичних навантажень, зберігаючи гомеостаз, 

при прояві максимального рівня фізичної працездатності людини. У 

спортивній діяльності функціональний резерв організму людини буде мати 

удосконалення пропорційно до зростання рівня реалізації максимальних 

можливостей.  

Таким чином, мобілізація функціонального резерву організму при 

терміновій адаптації до фізичної діяльності людини визначаться різницею 

між резервним і робочим рівнями функціонування [120,119].  

Процес зростання функціонального резерву організму при терміновій 

адаптації до фізичних навантажень можливий двома шляхами. Перший 
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здійснюється механізмами термінової адаптації, за рахунок зростання 

резервного рівня функціонування організму, другий – механізмами 

довгострокової адаптації, за рахунок зниження вихідного рівня 

функціонування організму [17,38,46,85,120,172,215].  

Теорії ієрархічної організації біологічних систем співвідносяться з 

процесом переходу на новий рівень функціонування при фізичних 

навантаженнях з обов’язковим виникненням стрес-реакції, яка мобілізує 

функціональний резерв, що підтримує гомеостаз організму людини. На рівні 

центральних механізмів регуляції може відбуватися процесс переключення 

функціональних резервів одних фізіологічних систем на інші, пов’язнані між 

собою при виконанні екстримальних фізичних навантажень для одержання 

необхідного кінцевого результату.  

Отриманий результат свідчить про різні вклади чинників у адаптаційні 

перебудови при фізичній та психічній діяльності та одночасної підтримки 

відповідної функціональної системи організму, що відображає різні рівні 

організації відповідної діяльності [38].  

 

1.2. Особливості прояву психофізіологічних станів при різних 

видах діяльності людини 

 

У процесі розвитку організму людини спостерігаються зміни різних 

станів, що узгоджується у часовій організації. Організація функціональних 

зв’язків між елментами різних систем вказує на результат прояву того чи 

іншого стану організму. Відповідно, прояв психофізіологічного стану в 

умовах різних явищ і умов відбувається також у координатах часу 

[18,41,43,83,351].  

Стани людини можливо представити за різними зовнішніми та 

внутрішніми чинниками та рівнями: внутрішні (наслідкові, морфо-

функціональні), зовнішні (психічні, характерологічні), середовищні 
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(поведінкові, соціальний) [89,104,107,148]. За рівнем реагування та розвитку 

стани характеризуються за індивідуально-типологічними ознаками. 

Серед різних тулмачень психофізіологічного стану, або загального 

стану людини найбільш природнім є розуміння, що стан є відображення 

рівня функціонування системи, або органу. Насамперед, це виявляється у 

функціонуванні фізіологічних систем організму [137,103,134,416], або у 

прояві психологічних реакцій [84,83,161,189,190]. У деяких випадках 

вказують на змішаний тип прояву психофізіологічного стану 

[125,116,280,281]. 

Функціональний стан людини у фізіології визначають як сукупність 

окремих елементів фізіологічних систем, його психічної та фізіологічної 

складової [39,172,222,284,394]. Однак, у деяких випадках функціональний 

(психофізіологічний) стан розглядається як відображення психічних реакцій 

на рівнв активації нервової системи та емоцій в умовах протікання процесів 

пристосування до чинників [17,24,38,76]. 

На сучасному етапі, під функціональним станом визнають характер 

активації фізіологічних систем організму людини (рецепторної ланки, 

вегетативних систем, нервово-м’язового апарату). В той час, як 

психофізіологічний стан вказує на особливості реагування психіки людини, 

емоцій та прояв моторних реакцій в умовах різних впливів на організм 

[46,85,54,147]. 

Ми схиляємося до думки, що психічні стани – це різні рівні якісних і 

кількісних характеристик, а в такому випадку, коректно називати стан 

психофізіологічним [96,125,116,103,347].  

З нашої точки зору, психофізіологічний стан людини визначається 

інтегральними характеристиками сукупності прояву фізіологічних механізмів 

при активації психічних реакцій.  

Можна засвідчити, що психофізіологічний стан проявляється у реальній 

діяльності нервової системи та складових системи сприйняття і переробки 

інформації в умовах реальної діяльності [77,74,125,116].  
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При діяльності активуються сенсорні, когнітивні та психомоторні 

функцій людини, що проявляється у поведінкових реакціях. В той же час, 

протікання процесу сприйняття, переробки інформації та моторної реалізації 

відбувається за умов активації вегетативних систем організму. Важливу роль 

у процесі нейродинамічної активації грає нявність мотиваційно-емоційного 

супроводження діяльності людини [77,74]. 

Дослідження психофізіологічних станів в умовах процесів активації 

різних фізіологічних структур показало, що процес пов'язаний із включенням 

в процесі діяльності структру різного рівня [77,74]. Фактично, можна 

зазначити, що психофізіологічний стан є результатом системної реакції 

організму людини в умовах інформаційного стресу [77,74]. Мова йде про 

дефіцит часу при підготовці відповідної реакції на подразники різної 

модальності. Результатом формування функціональної системи організації 

інформаційного реагування як раз і є психофізіологічний стан 

[39,46,55,224,244].  

Безумовно, психофізіологічний стан є відображення якості виконання 

діяльності, як супроводжується сприйняттям і переробкою інформації 

[218,225,239,255,417]. Таким чином, психофізіологічний стан можна 

визначити проявом різних зовнішніх чинників: сенсорний чинник, 

безпосередньо психофізіологічний чинник та діяльнісний чинник 

[173,187,192,207,215].  

Якщо розглядати психофізіологічний стан як інтегровану систему, 

можна вказати на наявність окремих елементів даної системи. При цьому, 

кожний з цих елементів має самостійне функціонування. Ті зрушення, які 

відбуваються у окремих системах організму в умовах безпосередньої 

діяльності вказуєть на характер психофізіологічного стану. Сприйняття та 

реагування на відповідні чинники це важливі елементи психофізіологічної 

організації, що дає можливість формування структури діяльності людини 

[176]. 
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У деяких дослідженнях поняття психофізіологічного стану та 

функціонального стану людини розглядають як одне й теж саме. Зокрема, це 

пов’язано із наявністю інформаційного або ментального навантаження [176]. 

В той же час, поняття «функціональний стан організму» має також і інші 

складові, зокрема, вегетативні функції. 

Що стос ується поняття «психофізіологічний стан», то таке визначення 

взагалі зустрічається рідко, а в деяких випадках вказує як раз на наявність 

більше функціональної компоненти, ніж психофізіологічної компоненти 

стану людини [116,103,416].  

Якщо розглядати вегетативні функції як прояв «фізіологічної ціни» в 

умовах мобілізації функціональних можливостей організму людини, то при 

фізичних навантаженнях прояв психофізіологічних станів супроводжується 

активацією вегетативних систем [172,187,204,362,363,366,367]. Не менш 

важливу роль має і система сприйняття і переробки інформації. Адже, 

динамічність та лабільність нервової системи фактично є запорукою 

швидкого сприйняття зовнішньої інформації [172,187,204,362,363,366,367]. В 

якості фону, що сонастроює систему переробки інформації є мотиваційні та 

індивідуально-типологічні характеристики нервової системи 

[172,187,204,362,363,366,367]. Але, аналіз отриманої інформації проікає в 

умовах активації когнітивних функцій, насамперед процесів 

[158,181,215,238,254].  

В цьому контексті важливн значення має рівень потенційних 

можливостей організму [149]. Звичайно, прояв потенційних можливостей 

психофізіологічних функцій пов'язаний із вродженими та набутими 

здібностями людини, що є об’єктивними факторами успішності діяльності 

[149].  

Нший фактор, суб'єктивний дає можливість реалізації рівня 

психофізіологічних характеристик в процесі діяльності людини. Ця теорія 

відображає загальну фізіологічну закономірність: наявність напруження 

регуляторних систем як індикатору прояву рівня працездатності 
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психофізіологічних функцій. Фактично, виявляється упередження 

регуляторних систем над вегетативними [85,88,91,267,418]. 

Функціональний стан організму здорової людини, у звичайних умовах 

життя і діяльності, формується під впливом зовнішніх впливів, до яких 

відносяться ландшафтно-кліматичні фактори, інформаційні, біосоціальні, 

фізичні і хімічні фактори, фізичні та психічні навантаження. При цьому 

фактори середовища і рухова активність субекстремальних рівнів сприяють 

розширенню діапазону пристосувальних реакцій і тим самим забезпечують 

високий рівень фізичної та соціальної активності.  

Одночасно, функціональні системи організму людини, і насамперед, 

нервово-м'язова, серцево-судинна і респіраторна системи, мають природні 

внутрішні обмеження, які звужують межу пристосування, тому при 

вичерпанні їх генетично обумовленого резерву можливі зриви механізмів 

адаптації з наступним розвитком дизадаптаційних процесів 

[17,32,38,78,103,173,299]. 

 

1.2.1. Особливості прояву психофізіологічного стану у спортивній 

діяльності. Спортивна діяльність відрізняється від інших видів діяльності 

людтни не тільки за рівнем екстремальності, але й наявністю змагального 

фактору [23,21,24,26,78,111,220,221,288,298,302,316,322,346].  

Мета спортивної діяльності – високий спортивний результат у 

змаганнях, а також підготовка до цих змагань в умовах тренувальної 

діяльності. Цей процес супроводжується підвищеною мотивацією, прояв 

індивідуальності та функціональних можливостей спортсмена  

[2,6,17,41,47,49,65,78,154,225,398,408].  

В залежностт від виду спорту для спортсмена є різні вимоги щодо 

прояву технічних рухових навиків [73,167,195,196,218,237]. Характер та 

особливості структури спортивної діяльності вимагають від спортсмена 

високих рівней активації системи сприйняття та переробки інформації. 
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Процес тренування забезпечується, в першу чергу, різними рівнями 

активації нервової системи, проявом рухових навиків із залучанням 

сенсорних, когнітивних і моторних чинників. Однак, недостатня підготовки 

психофізіологічних функцій негативно відображється у структурі рухів, 

зниженням функціональних можливостей, тощо [73,167,195,196,218,237].  

Деякі автори вказують на найпервішу значимість нейродинамічних 

властивостей дляреалізації психофізіологічних функцій в умовах спортивної 

діяльності [77,165,195,224,239,251,252].  

Для досягнення певного рівня підготовленості в спорті вищих досягнень 

здійснюється цілеспрямована і спеціально організована психофізіологічна 

підготовка [192]. Вона є складовою частиною всієї системи управління 

процесом підготовки спортсмена і включена в комплекс заходів щодо її 

забезпечення.  

Психофізіологічна підготовка спрямована на формування необхідних 

для спортивної діяльності психічних якостей особистості, професійно 

важливих знань, умінь і навиків, а також досягнення такої психічної 

стійкості, яка забезпечує можливість вирішення поставлених завдань в 

процесі змагань [65,61,77,78,251].  

Основна мета психофізіологічної підготовки спортсмена високої 

кваліфікації полягає в забезпеченні досягнення високого рівня спортивної 

досконалості, психічної стійкості і готовності до змагань, уміння протистояти 

психічному перенапруженню і попереджати його виникнення. 

Як складова прояву ефективності спортивної діяльності є прояв 

швидкості сприйняття і переробки інформації, а також мотивація до 

виконання рухової активності. Традиційно, швидкіні та прояв 

координаційних характеристик пов'язаний із динамічністю, лабільністю та 

ефективністю активаціх нервової системи [145,147]. 

Виявлено, що когнітивні при умов помірних психоемоційних 

навантажень стабільно мають високий прояв. Особливо це відображається у 

показниках сприйняття, пам’яті [14,22,33,57,68,78]. Однак, наявність 
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напруження регуляторних систем внаслідок психоемоційного стресу в 

умовах спортивної діяльності супроводжється погіршанням якісних 

характеристик сприйняття та обробки інформації [14,22,33,57,68,78].  

За класифікацією передстартові стани мають різні умови прояву та 

класифікуються за рівнем збуження нервових процесів. 

Перший вид реакцій – тимчсові передстартові стани. Ці реакції 

характеризуються оперативним реагуванням на тренувальний процес, або у 

перед змагальний період. Відображається у емоційних реакціях, які маєть 

умовнорефлекторний характер, наявністю домінантного очагу збудження та 

уявлення про змагальну діяльність. 

Другий вид реакції – тривалі передстартові стани, які виникають у 

процесі тривалої підготовки спортсмена. Ці емоційні та психічні реакції 

накопичуються протягом тривалого часу і проявляються напередодні 

змагань. 

Третій різновид реакції безпосередньо замгальні психофізіологічні 

стани. Виникають в умовах появлення спортсмена у змагальному 

середовищі. Обумовлено, зовнішніми ознаками змагання, суперників, суддів 

та інших чинників  [63,74,219,360].  

Четверті типи реакцій - змагальні стани, які виникають впровдовж 

змагань. Залежать від якості та ефективності змагальної діяльності. 

П’ятий різновид реакцій - післязмагальні стани, якв злежать від 

особистості спортсмена та його суб’єктивною оцінкою якості свого виступу 

на змаганнях [69,78,174,198,219,360]. 

Відповідно до прояву тих чи інших стнів, можна стверджувати, що всі 

вони є проявом психофізіологічних реакцій організму спортсмена на 

ситуацію змагальної діяльності.  Відповідно, в якості ознак перераховних  

станів є прояв емоційних реакцій, що базуються на рівні балансу процесів 

збудження та гальмування в нервовій системі.   

Таким чином, прояв передстартових реакцій психофізіологічного стану 

характеризується дякими чинниками: рівнем активації нервових процесів, 
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оптимізація когнітивних функцій, баланс процесів збудження та 

гальмування, мотивація та мобілізація функціональних ресурсів, наявність 

стратегії змагальної діяльності [173,192,220,249]. 

Таким чином, психофізіологічний стан відображає особливості 

функціонування психофізіологічних функцій організму спортсмена в умовах 

екстремальної спортивної діяльності. 

 

1.2.2. Методичні підходи, щодо визначення різних сторін 

психофізіологічних станів в екстремальних умовах фізичної діяльності 

людини. Методи дослідження психофізіологічних станів організму у спорті 

традиційно виявляють основні компоненти, що ієрархічно відображають 

рівні фізіологічних функцій: сенсомоторний, регулятивний і особистісний. 

Вивчення основних психофізіологічних функцій пов’язано із виявленням 

ресурсних складових рівня функціональних можливосте організму 

спортсмена. Основним з методі визначення функціональних можливостей є 

дослідження працездатності, суб’єктивних оцінок самопочуття і сприйняття 

зовнішніх подразників [3,6,32,38,46,60,72,77,74,126,162,170,174, 

180,186,208,217,223,225,248,425].  

При комплексних, поточних чи оперативних обстеженнях спортсменів 

використовується значна батарея діагностичних підходів і тестів, як 

функціональної, так і психофізіологічної спрямованості 

[3,6,32,38,46,48,60,75,72,77,74,78,81,126,141,153,162,170,174,181,180,186,189,

217,223,225,230,246,248,258,263]. Однак, при дослідженні 

психофізіологічного стану виникає необхідність максимального 

приближення до реальних умов діяльності у спорті, враховуючи процес 

підготовки та самі змагання.  

Сучасні методики психодіагностики є досить складними, у деяких 

випадках потік інформації викликає стомлення організму, що є гальмівним 

фактором, який негативно впливає на достовірність результатів.  
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Крім того, проведення діагностики в реальних умовах тренувальної та 

змагальної діяльності повинно давати максимальну інформацію про стан 

окремих психофізіологічних, вегетативних, нейродинамічних, 

сенсомоторних та когнітивних функцій, що відображають активацію  

відповідних центрів  в корі головного мозку [32,60,72,141,153,181,354].  

Психофізіологічний стан необхідно досліджувати, застосовуючи 

методики, що дозволяли б одержувати вихідні дані, які б характеризували 

наступні елементи функціональної системи 

[3,9,78,92,141,159,223,239,248,259]: 

- індивідуально-типологічні властивості центральної нервової системи; 

- особливості фізіологічної реактивності в умовах психоемоційних 

напружень; 

- функціональну асиметрію мозку спортсмена, як вроджену функцію; 

- рівень активності сенсорних систем та зв'язок із якістю сприйняття; 

- зв'язок системи переробки інформації із когнітивними функціями; 

- характер діяльності вегетативних функцій та регуляторних механізмів; 

- оцінка ефективності та надійності спортивної діяльності. 

Враховуючи отримані дані за результатами досліджень в умовах 

лабораторних та реальних обстежень, відбивається характер достовірності та 

інформативності отриманих даних. [3,9,78,92,141,159,223,239,248,259]: 

Наскільки отримані результати досліджень відповідають реальних саинам, 

що виникають при спортивній діяльності. Останнім завданням 

психодіагностики є складання обґрунтованих рекомендацій з метою корекції 

тренувального процесу, спрямованості шляхів подолання певних розладів та 

прогноз ефективності змагальної діяльності.  

Застосування психофізіологічних методів дослідження має на мету 

виявлення реального стану, із мінімізацією шкідливих чинників, що можуть 

негативно вплинути на результат змагальної діяльності, що є критерієм 

ефективності тренувального процесу. 
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Деякі автори  розглядають методи дослідження психофізіологічних 

функцій як модель, що спроможна здійснити прогноз результату діяльності 

[173]. Одночасно розглядається рівень обґрунтування запропонованих 

методик дослідження, достовірність та валідність проведених методів, зв'язок 

із індивідуальними характеристиками спортсмена, практичність та 

універсальність проведених тестів, можливість застосування у реальних 

умовах та оперативність отриманої інформації. 

Визначення збудливості і лабільності зорового аналізатора особливо 

показано в тих випадках, коли стомлення, в першу чергу, позначається на 

динаміці вищої нервової діяльності і мало впливає на вегетативні функції 

[29,76,190,229].  

Дослідження можливостей сенсорних систем та стану нервової системи 

проводиться із застосуванням вербальних та невербальних методик. 

Отримані результати диференціюються за спрямованістю тестових 

навантажень. Вербальні методики вказують на працездатність другої 

нервової системи, а невербальні – працездатність рефлексивної діяльності 

[16,17,22,46,61,76,145,171]. Вивчення характеру рефлексивної діяльності в 

умовах реагування на подразники різної модальності є ефективним 

індикатором для оцінки психофізіологічного стану (лише аферентної частки) 

в умовах психоемоційного напруження спортивної діяльності 

[16,17,22,46,61,76,145,171].  

Таким чином, стає питання уніфікації тестових навантажень для оцінки 

психофізіологічних станів у спортсменів в умовах напруженої м’язової 

діяльності. Це пов'язано з рішенням двох найважливіших проблем – 

підвищенням об'єктивності і продуктивності досліджень. Цей шлях є 

важливим з точки зору підбору ефективних та достовірних тестових 

комплексів, з використанням сучасних, в ому числі інформативних та 

комп’ютерних технологій.  

Якщо вивчати функціональний стан організму людини, необхідно 

пов’язати отримані результати із рівнем досягнень спортсмена. Фактично, 
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ставиться питання відбору таких методичних підходів, що узгоджувалися із 

значеннями спеціальної працездатності людини [13,33,61,173,177,196]. 

У деяких складно координаційних та ситуаційних видах спорту 

визначаються провідні психофізіологічні властивості, що впливають на 

ефективність виконання змагальної діяльності. 

Особливо це актуально для єдиноборств. У видах боротьби провідними 

властивостями, які спроможні впливати на результат змагальної діяльності є 

швидкість реагування, адекватність прийняття рішення в умовах ліміту часу, 

стресостійкість та відтворення складних рухових навиків. 

[13,33,61,173,177,196].  

Однак, при розробці прогнозування результату виникає питання 

адекватності отриманих за тестом протоколів. Для достовірного пронозу 

необхідний аналіз зв’язку між характеристиками психофізіологічних, 

вегетативних та психомоторних параметрів із успішністю діяльності 

[11,36,46,Ошибка! Источник ссылки не найден.164,170,188].  

У зв’язку із вищезгаданим виникає проблема оперативного контролю, 

що є складовою системи контролю за психофізіологічним станом 

спортсмена. Ця проблема вирішується за допомогою діагностики динаміки 

зрушень у окремих функціях організму при різних станах, що виникають в 

умовах тренувальної та змагальної діяльності [119,251].  

Традиційно розглядається етапний, поточний та оперативний контроль 

за функціональним станом організму спортсмена. результати етапного та 

поточного контролю вказують на потенційну можливість спортсменом при 

умов психоемоційного напруження. Щодо оперативного контролю, цей вид 

дослідження дає можливість відслідковувати динаміку психофізіологічного 

стану  [86,105,173,215,233,246,259].  

Наявність літературних джерел на існуючу проблему вказує на недоліки 

психофізіологічної діагностики у спорті, що виявляються у перебільшенні 

чисельних характеристик над якісними [5,38,46,51,66,68,177]. Однак, при 
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формуванні заключення виникає питання інтерпретації отриманих 

результатів за кількісними характеристиками. 

Традиційно вважається що серед спортсменів, які мають високий рівень 

прояву швидкісних характеристик переробки інформації мають дві важливі 

складові: генотипічні та фенотипічні. 

Перша, генотипічна  складова швидкості переробки інформації  

характеризується високими можливостями прояву рухових здібностей та 

рухливості нервових процесів, що має значення для видів діяльності із 

наявності прийняття рішення в умовах ліміту часу, прояв координаційних 

властивостей та відтворення точністних рухів [117,54,233]. 

Друга, фенотипічна складова відображається у індивідуальних проявах 

реакцій в умовах психоемоційних напружень та змагальної діяльності. 

Серед видів спорту, що узгоджуються із вищезгаданими складовими 

психофізіологічного стану виділяються ігрові види, єдиноборства, складно 

координаційні та ситуативні. Саме виконання діяльності в цих видах 

потребує мобілізації психофізіологічних резервів, можливості нервової 

системи, мотиваційних, вольових та динамічних характеристик спортсмена 

[15,22,72,74,86,152,162,177,196,374]. 

 

1.3. Роль нейродинамічних та когнітивних функцій у прояві 

успішності у спортивній діяльності 

 

Для системного дослідження спортивної діяльності необхідно 

враховувати динамічні характеристики когнітивних функцій, стійкі 

характеристики нейродинамічних функцій, які впливають на тактику 

побудови процесу підготовки в часовому інтервалі багаторічних тренувань.  

Спортивна діяльність максимізує не тільки фізіологічну, біохімічну, 

рухову активність, але, перш за все, нейродинамічні, психічні процеси і 

функції. Успішність діяльності залежить не тільки від високого рівня 

моторного потенціалу, на тлі оптимального прояву функціонального резерву, 
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а й від здатності реалізації його в екстремальних умовах протиборства 

[195,200,219,218,224,233].  

Діяльність та здібності мають розглядатися в єдності їх формування та 

розвитку. Здібності є частиною функціональної системи, так як процес 

розвитку здібностей пов'язаний з пристосувальними реакціями організму, 

складових моторного потенціалу, як біологічної складової функціональної 

системи; способами реалізації потенціалу, які виконують ментальну і 

локомоторну функцію, як біофізичної складової функціональної системи; 

психічними процесами, основою яких є функція відображення зовнішніх 

впливів у формі рухових дій та їх регуляції, визначальної цілеспрямованості і 

активності спортивної діяльності, як психологічної складової функціональної 

системи [38,71,158,188,233,246].  

Необхідно осмислення зв'язків і відносин компонентів функціональної 

системи в процесі їх взаємодії (функціонування), динаміки, організації та 

управління.  

Синтез фізіологічних, психічних, біохімічних, моторних структур 

(рівнів) дозволяє сприймати і осмислювати змістовну сторону спортивної 

діяльності. Найбільш прийнятним в характеристиці успішності спортивної 

діяльності можуть бути використані нейродинамічні характеристики та 

особливості прояву когнітивних здібностей.  

В процесі спортивної діяльності спостерігається постійне зростання 

показників інтегральної підготовленості, їх динаміка носить нерівномірний і 

гетерохронний характер. По мірі зростання показників результативності 

відбуваються послідовні перетворення домінуючих якостей і функцій, які 

набувають форми комплексних утворень, адекватно реагують на вимоги 

змагальної діяльності, набуваючи ознак оперативності, стійкості і тонкого 

пристосування, забезпечуючи ефективність і надійність діяльності.  

Здібності, в першу чергу когнітивні, можуть бути представлені як 

складові динамічної функціональної системи, що визначають результат 

діяльності. Особливості формування та прояву спеціальних когнітивних 
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здібностей дозволяють використання базових принципів: системності, 

функціональності, адаптації та індивідуального розвитку, які складають 

основу закономірності результату та мобілізації структурних компонентів, 

що формують функціональну систему, відповідальну за певну діяльність 

[22,38,68,84,158,199]. 

 

1.3.1. Властивості нервової системи, як нейродинамічної складової 

психофізіологічного стану у спортивній діяльності. Серед різних уявлень 

про функціонування психофізіологічних компонентів при напруженому 

психоемоційному навантаженні значне місце відводиться індивідуально-

типологічним властивостям вищої нервової діяльності. Однак, традиційно 

вважається, що в умовах фізичних навантажень вегетативні системи мають 

перевагу.  

В той же час, недооцінка нейродинамічної складової не дає чіткого 

уявлення про динаміку  психофізіологічного стану в умовах тренувальної та 

змагальної діяльності. Існує невелика кількість робіт, що присвячено 

вегетативним реакціям у спортивній діяльності, змінам функціонального 

стану та окремим психічним функціям. Найбільш важливим у цих роботах є 

наявність нейродинамічних характеристик, як складових психофізіологічного 

стану спортсмена [74,78,126,116,150]. 

Серед різних властивостей нервової системи, які впливають на 

результативність спортивної діяльності, не менш важливим є система 

технічних навиків, що пов’язано із проявом рухових особливостей. Прояв 

техніки виконання спеціальних рухових навиків у спорті має значення пр. 

реалізації тактичних стратегій в умовах змагальної діяльності 

[218,220,239,244,252]. 

Таким чином, можна вказати на існуючі компоненти 

психофізіологічного стану: комплекс характеристик і властивостей, що 

визначають спрямованість на реалізацію успішності діяльності 

[218,220,239,244,252]. 
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Існує положення [33,35,78,177,386], відповідно до якого моторна 

діяльність людини є зовнішнім проявом вищих нервових процесів, що 

протікають у корі головного мозку. Таким чином, практично усі компоненти 

спортивної діяльності характеризуються швидкістю реакцій, швидкістю 

переробки динамічного стереотипу, швидкістю освоєння технічних 

прийомів, здатність до переключення з одного виду діяльності на інші. 

Іншими словами, мова йде про опосередковане внутрішнє співвідношення 

нервових процесів збудження і гальмування. 

За теорією вищої нервової діяльності процеси балансу нервових 

процесів в центральній нервовій системі характеризуються трьома 

властивостями – силою, рухливістю і врівноваженістю [200]. 

Деякі дослідники характеризують додатково властивості нервової 

системи – динамічність, лабільність, стабільність, ефективність 

[14,74,85,150,166,387]. 

Сучасні дослідження також спираються на теорію І.П.Павлова [200], де 

властивості нервових процесів узгоджуються із процесами сприйняття, 

переробки та аналізу інформації, граничним часом прийняття рішення, 

утриманням нервовою системою високого ритму діяльності, тощо 

[16,35,46,61,148,166,170,213]. 

На думку В.Д. Небиліцина [161,167] здібності людини до утримання 

напружених психоемоційних впливів узгоджуються із можливістю нервових 

процесів до утримання балансу між збудженням та гальмуванням. Крім того, 

за результатами досліджень вказується на значимість функціональної 

рухливості нервових процесів [74,150,220]. 

В той же час, серед літературних джерел не знайдено єдиного підходу 

щодо зв’язку між окремими властивостями нейродинамічних функцій та 

видів спорту. Є лише окремі думки щодо рівня активації нйеродинамічних 

функцій в умовах психоемоційних та фізичних навантажень. 
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1.3.1.1. Сила нервової системи, як провідна характеристика вищої 

нервової діяльності. Сила нервових процесів визначається як здатність 

нервових клітин чи нервових центрів витримувати довготривале чи дуже 

сильне збудження, не переходячи у стан позамежного гальмування. Сила 

нервових процесів є базисною властивістю, що відповідає за енергетику 

вищої нервової діяльності і, насамперед, визначає такі професійно важливі 

якості, як витривалість та працездатність, підтримка високої концентрації 

уваги та розумової продуктивності. Саме зв'язок сили нервових процесів із 

когнітивними функціями, і, особливо, увагою та операційним мисленням, 

визначає прогностичну цінність цієї властивості для єдиноборств, і, зокрема 

для боротьби [111,104,164,160].  

Крім того, сила нервових процесів, як інтегральна характеристика рівня 

можливостей функціонування нервової системи в умовах зростаючої 

потужності зовнішніх подразників, відображає також рівень стресостійкості 

спортсмена. На цьому ґрунтується гіпотеза Б. М. Теплова [240] про залежність 

між абсолютною чутливістю, реактивністю і силою нервових процесів. Як 

властивість стресостійкості сила нервових процесів характеризує здатність 

нервової системи людини витримувати короткочасні, але максимально 

потужні сигнали та бути здатною адекватно реагувати на них.  

На рівні психологічних якостей спортсмена ця властивість має прояв у 

володінні собою та здатності працювати за екстремальних умов, витримки, 

рішучості, активності, сміливості, відповідальності, здатності не піддаватися 

у провокуючих ситуаціях занадто високому психоемоційному напруженню 

(істерії), здатності стримувати себе та володіти ситуацією, знайти правильне 

рішення та реалізувати його (в тому числі за умов браку часу, інформаційної 

невизначеності та потужного пресингу) [241,430]. 

Для сильної нервової системи спортсмена характерна здатність до 

концентрації, стійкість до психоемоційного напруження, до розвитку втоми, 

але знижена стійкість до монотонії. Для слабкої нервової системи спортсмена 

характерна стійкість до монотонії, швидкодія, стійкість тіла та його ланок 
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(низький тремор) [33,46,61,74]. Для них характерна боязливість, погана 

терпеливість до втоми і нестачі кисню та інших «внутрішніх» труднощів, 

висока чутливість.  

Стан втоми при помірному навантаженні пізніше розвивається у осіб із 

слабкою нервовою системою та інертністю нервових процесів, оскільки вони 

працюють більш економічно (витрачають на одиницю роботи менше енергії) 

ніж особи із сильною нервовою системою. Час центральної затримки 

інформації менше у осіб із сильною нервовою системою, вірогідно за 

рахунок їх більшої рішучості та кращої концентрації уваги у складних 

ситуаціях. Приріст м’язової сили краще відбувається у спортсменів із 

сильною нервовою системою при виконанні біля максимальних навантажень, 

а у спортсменів із слабкою нервовою системою – при виконанні навантажень 

середньої інтенсивності [77,74]. 

Для спортсменів із слабкою нервовою системою характерним є те, що 

вони можуть показувати кращий результат на тренуваннях і незначних 

змаганнях, під час же відповідальних змагань погана стійкість до 

психоемоційної напруги заважає показати добрий результат. Для отримання 

високих результатів від таких спортсменів рекомендується не завищувати 

рівень мотивації.  

В єдиноборствах доцільно враховувати, що осіб із слабкою нервовою 

системою знання результату суперника пригнічує, викликає невпевненість, 

але при цьому вони добре проводять початок поєдинку і швидко 

включаються в роботу. Спортсменів із сильною нервовою системою знання 

результату суперника мобілізує, викликає азарт, вони ефективніше проводять 

кінцівку поєдинку. Для осіб із сильною нервовою системою та інертністю 

нервових процесів рекомендується проводити перед змаганнями тривалішу 

розминку, щоб вони краще включалися в роботу. При різних комбінаціях, які 

виникають в умовах змагальної діяльності особи із слабкою нервовою 

системою краще розподіляють та переключують увагу, відповідно до 

ситуації [78].  
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Але деякі дані вказують на переважання серед спортсменів високої 

кваліфікації сильної нервової системи [222]. 

На думку М.В. Макаренко та В.С. Лизогуба [164,160], сильна нервова 

система, врівноваженість і рухливість нервових процесів створюють 

оптимальні передумови до спортивної діяльності. 

За даними І.П. Павлова [200] сила нервових процесів визначається 

рівнем працездатності головного мозку, як можливості утримання тривалого 

напруження без явних зрушень у бік порушення гомеостатичних меж 

параметрів.  

Існують також уявлення про те, що наявність сильної нервової системи 

позитивно впливає на результат у змаганні у спортсменів, при умові 

переважання процесів збудження над процесами гальмування [29].  

Аналогічні дані вказують на різновид за силою нервових процесів у 

спортсменів різної кваліфікації та видів спорту [29]. Вказується, що 

спортсмени, що спеціалізуються у видах спорту на витривалість мають 

переважання сильної нервової системи.   

Спортсмени складно координаційних, єдиноборств та ситуаційних видів 

спорту являють переважання середнього рівня сили нервової системи. В той 

час, як наявність серед спортсменів високої кваліфікації слабої нервової 

системи має невеликий відсоток [29]. 

Таким чином, можна зазначити, що прояв сили нервової системи 

залежить від кількох чинників. Перший чинник характеризується видом 

спорту, структурою спортивної діяльності та напруженості [15,30,164,160]. 

Зокрема, у циклічних видах спорту, де виявляється прояв витривалості, сила 

нервових процесів має істотне значення.  

Для ситуаційних видів спорту та єдиноборств сила нервових процесів 

має значення, але в більшій мірі домінує рухливість нервових процесів для 

досягнення успіху.  
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Таким чином, нейродинамічні функції мають значення для формування 

функціональної системи організму спортсмена, відповідальної за результат 

діяльності. 

 

1.3.1.2. Функціональна рухливість, як провідна властивість, що 

характеризує вищу нервову діяльність. Дослідження рухливості нервових 

процесів здійснюється за показниками переробки інформації різного ступеня 

складності [240,14,77,150,159,171]. 

На думку К.М. Гуревича [36], функціональна рухливість нервових 

процесів пов’язана із здатністю нервової системи формування умовних 

рефлексів.  

Фундаментальні роботи Г. М. Чайченка [251] показали, що 

нейродинамічні властивості нервових процесів характеризуються швидкістю 

переключення нервової системи від збудження до гальмування. 

На цій методичній основі М.В. Макаренко [166,159] запропонував підхід 

визначення нейродинамічних властивостей – сили та функціональної 

рухливості нервових процесів за характеристиками переробки  інформації 

різного ступеня складності, у ступенево зростаючому режимі та у 

зворотньому зв’язку при наявності не більше  5% помилкових реакції. 

Функціональну рухливість нервових процесів М.В. Макаренко [166,159,162] 

запропонував визначати як індивідуальний поріг сприйняття інформації. 

На думку М.В. Макаренка, функціональна рухливість нервових 

процесів відображається у здатності вищих відділів центральної нервової 

системи забезпечити максимально можливий, для даної людини, високий 

рівень функціонування в умовах безпомилкового диференціювання 

збудливих та гальмівних подразників [166,159,162].  

За даними деяких психофізіологів кореляційний зв’язок між 

показниками функціональної рухливості нервових процесів та 

сенсомоторних реакцій вказує на наявність зв’язку лише між простою 

зорово-моторною реакцією та функціональною рухливістю нервових процесів 
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[46,77,126,161]. Ця обставина відображає той факт, що індивідуально-

типологічні властивості вищої нервової діяльності пов’язані із потенційними 

можливостями людини обробляти зовнішню інформацію в умовах 

диференційованих подразників і ліміту часу, що відображає індивідуальні 

фізіологічні та психофізіологічні особливості людини [36,39,55,85,145,171]. 

Серед існуючих робіт, присвячених вивченню рухливості нервових 

процесів у спорті цікавим виявляється ствердження про важливий внесок цієї 

властивості у результативність у спортсменів із швидкісною структурою 

рухів [46,61,74,160,244,251,252].  

Аналізуючи види спорту із швидкісною структурою рухів, можна 

зазначити, що функціональна рухливість нервових процесів притаманна для 

швидкісно-силових видів спорту: спортивних ігор, єдиноборств, та 

спринтерських дистанцій. Структура цих видів спорту характеризується 

наявністю швидкісного сприйняття, прийняття аналізу та переробки 

інформації та моторної реалізації в умовах дефіциту часу  [165,160]. 

Таким чином, дослідження функціональної рухливості нервових 

процесів та сили нервової системи є найбільш інформативним у визначенні 

стану нейродинамічних функцій спортсмена. Дослідження основних 

характеристик центральної нервової системи людини дає можливість 

здійснювати порівняння індивідуальних та типологічних властивостей у 

спорті, що є відображенням схильності, обдарованості і таланту [72,78]. 

 

1.3.1.3. Сенсомоторне реагування, як показник проявів особливості 

вищої нервової діяльності. Аналіз спеціальної науково-методичної 

літератури свідчить про приділення великої уваги вивченню особливостей 

сенсомоторних реакцій спортсменів [16,46,61,77,88,161,237]. 

Вважається, що швидкість сенсомоторного реагування значною мірою 

визначає функціональний стан центральної нервової системи людини як 

фізіологічної структури, що регулює основні фізіологічні процеси в організмі 

спорстмена [46,73,102,133,161]. 
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В роботах В.М. Платонов [209] вказується на той факт, що сенсомоторні 

реакції класифікуються за принципом антиципації та реагування на 

випадковий подразник.  

Виділяють прості та складні реакції на відповідний сенсомоторний 

подразник, або подразники, де необхідна властивість диференціювання. 

Однак при вивченні сенсомоторних реакцій спортсменів звертають 

увагу на стабільність, або варіативність реакції. Цей підхід дає можливість 

застосувати інформаційний підхід сто воно аналізу реакцій [73,83,111,156]. 

Виявлений зв'язок між характером тренування та фізіологічним 

реагуванням під час навантаження дає можливість зрозуміти мезанізми 

розвитку сенсомоторної відповіді [14,164,251]. Однак, виявлено 

варіативність між значеннями сенсомоторних реакцій у представників різних 

видів спорту [73,83,111,156]. 

Так, виявлено, що, наприклад у спортивних іграх відіграють швидкісні 

реакції при диференціюванні кількох подразників, адже така структура 

ігрової діяльності. Одночасно, у єдиноборствах, більше значення мають 

прості реакції, що обумовлює наявність одного суперника 

[17,36,61,237,281,282]. 

Відомо з досліджень, що швидкість складних сенсомоторних реакцій, 

пов’язаних з переробкою інформації визначається сенсорними, 

інтелектуальними і моторними функціями [17,36,61,237,281,282]. 

В.Л. Маріщук, Ю.М. Блудов та інші  виявили, що кваліфіковані спортсмени 

збільшують швидкість переробки інформації насамперед за рахунок 

центральної ланки або, іншими словами, за рахунок удосконалювання 

інтелектуальних функцій [173]. 

Було встановлено, що час складної реакції зменшується в динаміці 

зростання кваліфікації спортсмена. Це притаманно ігровим видам спорту: у 

волейболі [35,78,83], у баскетболі [29,73,78,156] та  футболі [74] для 

єдиноборств при прояві сенсомоторних функцій також має значення рівень 

кваліфікації: у боксі [22,61,73,74] та у фехтуванні [74]. Крім того, зниження 
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ваВідзначено також, що у спортсменів більш високої варіативності  часу 

реакції також пов’язано із зростанням рівня кваліфікації. Наявність 

помилкових реакцій вказує на залежність між кваліфікацією спортсмена 

[116,145,250]. 

Той же час, складні сенсомоторні реакції пов’язані із аферентними 

шляхами протікання нервового імпульсу, що покращується із зростанням 

рівня кваліфікації спортсмена [18,297,328]. 

 

1.3.2. Сприйняття, як провідна когнітивна функція професійної 

діяльності. Фізіологічною основою сприйняття є складна аналітико-

синтетична діяльність усієї кори головного мозку. У процесі сприйняття 

аналіз набуває більш диференційованого характеру. Виділені шляхом аналізу 

елементи об'єктів об'єднуються у складні комплекси. Вони зумовлені 

об'єктивними просторовими, часовими та іншими зв'язками самих явищ 

[3,345,422].  

Сприйняття має аналітико-синтетичний характер та образно-

асоціативний. Система зв'язків збуджень, яку викликають елементи 

конкретного комплексного явища, є фізіологічною основою його образу. 

Ряд вчених довели, що у сприйнятті відображаються предмети 

дійсності в сукупності різноманітних якостей і частин. Взаємодія системи 

аналізаторів може виникнути внаслідок взаємодії комплексу подразників 

різних аналізаторів: зорових, слухових, моторних, дотикових [77,85,430]. 

Комплекс подразників, що діє на людину при сприйнятті інформації від 

оточуючого середовища, викликає збудження в зорових, слухових, і навіть, 

рухових рецепторах. Збудження, що виникає, надходить у мозкові центри. В 

результаті утворюється складна система тимчасових нервових зв'язків, які 

забезпечують цілісність сприйняття. У цьому разі основу сприйняття 

становлять міжаналізаторні нервові зв'язки, які зумовлюють цілісність 

відображення дійсності [173,196,229,423]. 
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На думку Х. Р. Шиффмана [257] сприйняття кожного нового предмета 

здійснюється на підставі наявних знань та досвіду людини. Тому в процесі 

сприйняття відбувається поновлення деяких раніше вироблених тимчасових 

зв'язків. Унаслідок цього утворюються складні інтеграційні нервові процеси, 

які включають збудження від дії комплексних подразників і поновлення 

тимчасових нервових зв'язків, вироблених у минулому досвіді [228,239,258]. 

Предмет або явище людина сприймає в певному співвідношенні 

частин. У деяких випадках значущими є не так самі складові подразників, як 

їхні взаємозв'язки. 

Фізіологічною основою сприйняття є, встановлений І. П. Павловим, 

«рефлекс на відношення». І. П. Павлов експериментально довів, що при 

сприйманні певних явищ сигнальне значення мають не стільки самі 

подразники, скільки особливості відносин між ними, і тому рефлекс 

виробляється здебільшого на відношення між подразниками [197]. 

Важливу функцію у процесі сприйняття виконує друга сигнальна 

система. Саме вона визначає зміст людського сприйняття. Завдяки мові та 

мисленню сприймання людини відрізняється від сприймання тварин 

[435,436]. 

Друга сигнальна система робить предмет, який сприймають, словесним 

сигналом, визначає розуміння першосигнальних подразників, надає 

сприйманню людини довільного характеру, пов'язує його з активністю 

особистості. Друга сигнальна система сприяє усвідомленню й осмисленню 

предметів, які відображаються, і регулює процес формування людського 

сприймання [197]. 

Авторський підхід Р. Грегорі визначає зорове сприйняття не тільки як 

фізіологічний механізм, а також як особистий досвід і розуміння об’єкта з 

його минулим та майбутнім. Екологічний підхід Дж. Гібсона полягає в тому, 

що ми сприймаємо предмети безпосередньо, тобто ніякої психічної обробки 

інформації не відбувається [103]. Існує певна кількість підходів до розуміння 

процесу сприйняття і всі вони мають право на існування. 
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1.3.2.1. Роль зорової сенсорної системи у спортивній діяльності. 

Роль сенсорних систем під час складних спортивних рухів довів 

А.Н. Крестовніков ще в 1949 році. Він запропонував метальникам диску 

виконувати вправи при фіксованому обмеженні периферичного зору. Це 

спричинило значні порушення координації рухів спортсменів. Цей приклад 

вказує на важливість та актуальність досліджень особливостей зорового 

сприйняття в спортивній діяльності [78,152]. 

В.М. Платонов та В.М. Болобан зазначають, що досягнення високих 

спортивних результатів в руховій діяльності можливо тільки за умови 

високого рівня володіння розвитку здібностей, оцінювання і регулювання 

динамічними, часовими і просторовими параметрами рухів. Як відомо, 

найвищих результатів досягають спортсмени, які володіють високим рівнем 

сенсорно-перцептивних здібностей [25,207,214]. 

Ефективність виконання багатьох фізичних вправ залежить від 

можливостей зорової сенсорної системи. Виконання спортивних рухів 

постійно регулюється за допомогою зворотних зв’язків, які постійно 

надходять від пропріорецепторів і корегуються зоровою інформацією 

[14,25,29,33,35]. 

Просторова оцінка взаємного розподілення предметів пов’язана з 

бінокулярним зором, який характеризується положенням зорових осей, які 

дозволяють визначити величину зміщення зображення віддалених предметів 

на сітківці правого та лівого ока. 

Оптимальний стан балансу зорової мускулатури (ортофорія) 

характерний тільки для спортсменів, рухова діяльність яких пов’язана з 

постійною зоровою оцінкою просторових характеристик руху. З 

підвищенням спортивної майстерності ортофорія поліпшується. У видах 

спорту зі значним фізичними навантаженнями (важка атлетика, бокс, 

боротьба та інш.) спостерігається порушення ортофорії [29,35,266,282]. 

Периферичний зір має велике значення в тих видах спорту, які 
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пов’язані з постійним зоровим аналізом (спортивні ігри, слалом, 

єдиноборства). Зорова оцінка нерухомого предмету відбувається шляхом 

встановлення голови і очей в таке положення, при якому предмет 

проектується у центральній ямці [29,328,350]. 

Зорова вестибулярна сигналізація має найбільш важливе значення для 

орієнтації тіла спортсмена в навколишньому середовищі. Тому не буде 

перебільшенням твердження, що високі показники точності, швидкості та 

ефективності сприйняття зорового сигналу у спортсменів є запорукою 

високих досягнень в обраному виді спорту [29,266]. 

Очевидним є – важливість як окремих зорових характеристик, так і 

зорової системи в цілому для спортивної діяльності. Для більшості видів 

спорту ведучим аналізатором є зоровий.  

За допомогою органів зору спортсмен сприймає оточуюче середовище, 

дії суперника і своїх партнерів по команді, аналізує своє відношення до 

оточуючих умов, орієнтується в просторі, здійснює поточний та кінцевий 

контроль за результатами своїх дій. За допомогою зорового сприйняття 

створюються можливості пізнання розмірів, кольору, дистанцій та 

швидкостей рухів предметів. Це вказує на те, що в спортивній діяльності зір 

сприяє головним чином для вирішення тактичних питань [29,280,308].  

Зорове сприйняття фундаментально важливо, бо саме зоровий 

аналізатор дозволяє спортсмену повноцінне втілення всіх фізичних та 

спортивних потенціалів. Для людини, яка займається професійним спортом, 

зір є елементом першочергової важливості для досягнення успіху в 

спортивній діяльності [29,266,355,404]. 

Для кожного виду спорту майже всі показники зорового сприйняття 

важливі. Але є відмінності з точки зору особливостей зорового зусилля. Так у 

боротьбі – необхідні високі показники швидкості і точності сприйняття 

зорового сигналу [46,126]. 

Процес сприйняття зовнішньої інформації – це відображення у 

свідомості людини предметів і явищ дійсності при безпосередньому їхньому 
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впливі на органи чуттів [148,167,258]. На наш погляд, важливим уточненням 

до даного визначення є те, що спеціалізоване сприйняття залежать від 

наявних знань та минулого досвіду людини. 

Дійсно, у спорті адекватне сприйняття ситуації неможливо без 

достатнього спеціального досвіду, на підставі якого відбувається визначення 

значущості того або іншого об'єкта, з наступним аналізом ситуації 

(аферентний синтез) [6,14,78,142] і ухваленням рішення на цій основі. Крім 

того, однієї з найважливіших особливостей сприйняття об'єктів у спортивній 

діяльності є рівень значущості їх для спортсмена. 

У процесі сприйняття виділяють декілька його етапів: виявлення 

об'єкта; розрізнення окремих ознак в об'єкті; виділення в об'єкті 

інформативного змісту, рівнозначного меті діяльності; ознайомлення з 

виділеним змістом і формування образу [229,297]. 

Поряд із зоровим сприйняттям і сприйняттям часу великий вплив на 

рівень становлення і прояву спортивної майстерності здійснюють 

спеціалізовані сприйняття. Як правило, високим рівнем розвитку 

спеціалізованого сприйняття володіють лише кваліфіковані спортсмени, 

тобто спеціалізоване сприйняття формується на тлі росту спортивної 

майстерності [68,153,155,173]. 

У деяких дослідженнях, є свідчення про те, що деякі спортсмени значно 

випереджають представників інших професій за показниками швидкості та 

обсягу зорового сприйняття, а також точності просторового сприйняття 

[116,282]. 

Сприйняття та переробка зорового сигналу для спортсменів є 

важливою якістю нервової системи. Найбільш важливими для спортсменів 

характеристиками зорової системи є поле, гострота зору, пропускна здатність 

каналу зорової інформації [103]. 

З фізіологічної точки зору швидкість зорової реакції залежить від 

швидкості протікання наступних п’яти фаз: 
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1) виникнення збудження в зоровому рецепторі, який бере участь в 

сприйнятті сигналу; 

2) передача збудження в центральну нервову систему; 

3) перехід сигнальної інформації по нервовим шляхам, її аналіз та 

формування еферентного сигналу; 

4) проведення еферентного від центральної нервової системи до м’язу; 

5) збудження м’язу і поява в ньому механізму активності. 

Пропускна здібність мозку тісно пов’язана з пропускною здібністю 

зорового аналізатору, а саме з його полем зору. В процесі онтогенезу 

пропускна здібність зорового аналізатору змінюється [29,148]. 

Одним з важливих аспектів вивчення зорового сприйняття спортсменів 

є асиметрія зорового аналізатора. В будові сітківки здорового ока людини 

виділяють дві центральні і три периферичні зони, які проектуються на дві 

половини сітківки кожного ока. При цьому здійснюється нервовий зв’язок 

одного ока одночасно з двома півкулями головного мозку. Необхідно 

враховувати той факт, що рухами очей керує переважно контрлатеральна 

півкуля.  

Таким чином, від того, яка півкуля буде домінуючою, буде залежати те, 

яке око є ведучим. Ведуче око раніше фіксує об’єкт, а неведуче закінчує 

установку, спрямовуючи свою зорову ось на точку, яка фіксується ведучим 

оком, сприймаючи таким чином фон. Асиметрія зорового сприйняття є 

індивідуальною характеристикою, яка по-різному проявляється у кожного 

[143].  

Дані ряду науковців Є.К. Аганянца, М.А. Матової, І.В. Єфимова та 

інших доказують зв’язок сенсорної асиметрії зі специфікою конкретного 

виду спорту. Так, наприклад, досліджувані з лівооковим домінуванням, які 

займаються таким видом єдиноборства, як самбо, при зоровому 

стимулюванні (розглядання слайдів з фрагментами боротьби) більш швидше 

орієнтувалися при виборі оперативного рішення [1,58,178,247]. 
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Ряд дослідників, вивчаючи роль ведучого ока та стійкість зорової 

асиметрії в спортивній діяльності, довели, що більшість стрілків, виявилися 

симетриками за прицільними здібностями. Було встановлено, що такі 

спортсмени володіли здібністю прицілюватися будь-яким оком. В 

послідуючих дослідженнях в даному напрямку було доведено, що 

спортсмени після спеціального тренування також могли спиратися і на не 

провідне око. Висновок в наступному, що можлива перебудова асиметрії 

прицільної здібності в симетрію. Також висловлюється думка про те, що в 

процесі формування спеціального досвіду удосконалюється пластичність 

індуктивного механізму ведучого ока, тобто прогресує переключення сторін 

в процесі функціональної симетрії, яка виникає в результаті діяльності обох 

півкуль [178,248]. 

Другим, не менш важливим аспектом вивчення зорового сприйняття є 

особливості об’єму поля зору. Відмічені особливості поля зору футболістів, 

боксерів та лижників відображають особливості спрямованості зорових 

сприйняттів спортсменів цих спеціальностей. Боксер концентрує свою увагу 

на противнику, при цьому слідкує не тільки за рухами його рук та корпусу, 

але і за рухами його ніг [28]. 

Збільшення об’єму поля зору пояснюється підвищенням збудливості 

периферичних елементів сітківки і відповідних нервових клітин кори під 

впливом тренувань та змагань. Дослідження В.В. Васильєвої та Є.П. Макуні 

поля зору у спортсменів різних видів спорту показало, що на першому місці 

за величиною об’єму поля зору стоять кваліфіковані баскетболісти. 

Найменший об’єм поля зору виявлений у боксерів, борців та штангістів [29]. 

Таким чином, на ефективність переробки зорової інформації впливають 

такі особливості: швидкість реагування на сигнал, асиметрія зорового 

аналізатора, поле зору, пропускна здібність мозку та об’єм поля зору. Дані 

особливості є вкрай важливими для зорового сприйняття спортсмена та є 

необхідними для ефективного відтворення точних та координованих рухів 

спортсмена. 
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1.3.2.2. Спортивна офтальмоергономіка, як науковий комплексний 

напрямок у спортивній діяльності. В загальній багатокомпонентній 

багатофакторній системі підготовки спортсмена однією з важливих 

підсистем є тактико-технічне удосконалення. Функціональну його основу 

складають вміння спортсмена швидко і об’єктивно оцінити і усвідомити 

візуально зафіксовану ситуацію, а потім своєчасно і ефективно прийняти 

правильне рішення для досягнення найкращих результатів у конкретних 

ситуаціях своєї спортивної діяльності. Цим пояснюється великий інтерес 

багатьох спортивних спеціалістів до зору спортсмена [29]. 

Спираючись на логіку фактів, які мають місце в теорії та практиці 

цілого комплексу наук та узагальнюючи їх можна припустити, що одним з 

найважливіших критеріїв (і способом забезпечення) тактико-технічної 

готовності спортсмена може стати офтальмоергономічний критерій. Таким 

критерієм може бути офтальмоергономічні вміння та здібності спортсмена, 

під якими розуміється оптимізація його дій на основі комплексного 

офтальмоергономічного підходу до спортивної діяльності.  

Таким чином, з’являється необхідність впровадження спеціальної 

області науки – офтальмоергономіки, закономірності якої суттєво впливають 

на рухову активність людини [145]. 

Використання офтальмоергономічного підходу до підготовки 

спортсменів (у стрільбі, боротьбі, волейболі, баскетболі, футболі, 

настільному тенісі, боксі) в багатолітніх дослідженнях сприяло появі 

оригінальних приладів та методів їх застосування. Були розроблені різні 

комплекси тестових параметрів, які враховують особливості конкретного 

виду спорту. Такі комплекси включають в себе: візокинематику спортсмена 

(особливості рухів очей), окоруховий та акомодаційний тести, 

візоконтрастометрію, зорово-моторний та інші психофізіологічні, психічні, 

координаційні та морфологічні тести [228,229]. 
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Використовуючи різні підходи стосовно методик та тестів, стає 

можливим уточнити характер змін зорової працездатності спортсмена, 

намітити можливі шляхи оптимізації роботи зору, визначити серйозні 

відмінності між статичними та динамічними параметрами зору спортсмена, 

намітити візометричні тести на етапах відбору, розробити засоби та методи 

профілактики зорової втоми, з’ясувати ефективність застосування отриманих 

результатів досліджень у тренувальному та змагальному процесах і на основі 

цього уточнити зв’язок зорової активності спортсмена з його руховою 

діяльністю, тактичними параметрами, успішністю у навчанні [29]. 

Використання офтальмоергономічного підходу до підготовки 

спортсменів призведе до підвищення ефективності процесу підготовки 

спортсменів в конкретних видах спорту, дозволить продовжити активне 

спортивне життя високо кваліфікаційним спортсменам. Для цього необхідно 

враховувати, що сформовані зорові навички потребують періодичних 

тренувань для підтримки їх на певному рівні. 

 

1.3.3. Когнітивні функції уявлення, уваги, пам'яті та мислення і їх 

роль у прояві успішності у спортивній діяльності. Когнітивні функції 

відповідають з процес сприйняття та переробки інформації, а також це 

функції що приймають участь у формуванні навчання та відтворення певних 

образів у корі великих півкуль головного мозку. [68,427]. В умовах 

спортивної діяльності важливість когнітивних функцій неперевершена, адже 

аналіз та переробка інформації відбувається за участю функцій уваги, 

пам’яті, мислення, що дає можливість формувати спеціальні навики 

[22,25,152].  

В основі формування рухових навиків у спорті є зорове та чутливе 

сприйняття інформації та її закріплення у певних образах на рівні 

короткострокової пам’яті, іщ подальшим просторовим  відтворенням 

[22,25,152]. 
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Серед різних теорій пам’яті, найбільш достовірною є уявлення про 

ланку: збереження, відчуття,  сприйняття, знання, уміння та навик 

[22,25,152]. 

У спортивні діяльності короткострокова та оперативна види  пам'яті 

відіграють важливу роль при формуванні стратегій діяльності.  

Згідно даних О.В. Зєфіровою [66] серед спортсменів високої 

кваліфікації в умовах психоемоційних стресових ситуацій активується відділ 

оперативної пам'яті з метою оперативного реагування на події, що 

розвиваються в процесі спортивної діяльності. Особливо це відноситься до 

ситуаційних видів спорту, ігрових та єдиноборств. 

Серед чинників, що впливають на формування певних рухових навиків 

на рівні оперативної та короткострокової пам'яті є емоційне напруження із 

одночасним напруженням регуляторних систем організму 

[32,68,70,78,168,377,380] та  індивідуально-типологічні властивості нервової 

системи, що впливають на прояв активації когнітивних процесів [32,69,78]. 

У спортивних іграх, єдиноборствах та ситуаційних видах спорту 

відбувається поетапне включення різних когнітивних процесів у результат 

діяльності. Починається з мотиваційних установок, далі підключається увага 

та потім вже задіється пам'ять. 

Увага, як когнітивна характеристика розглядається у багатьох 

дослідженнях психофізіології спорту [74,306,78,347]. 

Багатьох роботах увага розглядається як чинник, що обумовлює 

результат  у спорті за рахунок зосередженості, концентрації та об’єму 

[22,31,57,219]. При цьому увага пов’язана із  функціями сприйняття, 

уявлення, пам'яті, мислення.  

Особливо важливим є дослідження присвячені проблемі регуляції 

тренувального процесу за допомогою психофізіологічних характеристик як у 

ситуаційних видах спорту, та і у єдиноборствах [22,31,57,219]. Взагалі, для 

єдиноборств увага має значення з точки зору прояву  властивостей - обсягу, 
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концентрації, стійкості, розподілу, переключення та  ефективності під час 

реалізації спортивної діяльності [65,68,78]. 

В той же час, увага має найбільш важливий прояв у  концентрації уваги, 

як запорука включення механізмів напруження функціональних резервів на 

рівні психофізіологічних функцій та в умовах екстремальної змагальної 

діяльності. 

Мисленням як властивість когнітивного ресурсу відображає можливість 

прийняття оптимального рішення при реальних або модельних умовах 

спортивної діяльності із залученням структур вищих відділів кори великих 

півкуль. Мислення характеризується як оперативне, операційне, просторове, 

асоціативне та логічне [78]. 

У реальних умовах спортивної діяльності визначається операційне 

мислення, що пов’язано із нейродинамічними та іншими когнітивними 

властивостями спортсмена. Операційне мислення  вказує на пошук 

оптимальних варіантів при аналізі інформації та формування відповіді на 

еферентному етапі [708,263,271].  

В той же час, операційне мислення не є тотожнім сенсомоторним 

реакціям, відрізняється структура переробки інформації  та час реагування  

[237]. 

Признаючи, що операційне мислення в умовах спортивної діяльності 

має важливе значення активація операційного компоненту відбувається в 

умовах близьким до екстремальних  [78]. 

Однак, у спортивні діяльності одним з різновидів операційного 

мисленням є тактичне мислення, що за своїми характеристикам подібне до 

операційного, одна відрізняється саме спеціалізацією – формування тактики і 

стратегії змагальної діяльності. 

Серед різних робіт, присвячених тактичному мисленню вказується на 

той факт, що тактичне мислення відтворює стратегію змагальної боротьби, 

вибір стратегії ведення поєдинку або сутички; формування швидкісних 

відповідей на дії що виникають під час спортивної діяльності.  
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Крім того, тактичне мислення є основою  антиципації, прогнозування, 

що формує певну стратегію та реакції за рахунок попереднього досвіду та 

певних елементів рухових навиків, що дають можливість забезпечити 

ефективну діяльність спортсмена. 

Антиципація – це здатність центральної нервової системи формувати 

прогнозовані,  випереджувальні уявлення майбутнього, або певних подій, що 

дає можливість застосування стратегій діяльності у спорті  [233,237]. 

За рівнем активації можна розрізнити перцептивну антиципацію та 

рецепторну антиципацію [233,237]. Різниця полягає у рівні передбачення та 

прогнозування, або на рівні сприйняття, або на рівні рецепторного відклику 

[233,237]. 

Сам механізм антиципації базується на активації нейродинамічних 

функціях із включенням тактичного та операційного мислення [237]. 

Розрізняють антиципацію за рівнем прояву: сенсорний, сенсомоторний та  

перцептивний. 

Таким чином, огляд спеціальної літератури виявив особливості прояву 

різних психофізіологічних процесів та нейродинамічних властивостей 

нервової системи у спортсменів в умовах спортивної діяльності. 

Встановлено, що показники основних властивостей нервової системи 

відповідальні за рівень активації когнітивних функцій, які відповідають за 

сприйняття, аналіз,переробку інформації та еферентну реалізацію в умовах 

спортивної діяльності. 

 

1.4. Генетично-детерміновані складові психофізіологічного стану, 

що мають вплив на фактор успішності в екстремальних умовах 

спортивної діяльності 

 

До головних факторів успішності у спорті вищих досягнень необхідно 

віднести, в першу чергу, генетично детерміновані індивідуально-типологічні 

особливості: можливості складових ЦНС, особливостей прояву 
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домінантності півкуль головного мозку (у тому числі рівня прояву під 

впливом діяльності), реакцій організму на метаболічному рівні, а також 

стресостійкість, залежність/незалежність від полю (впливу ззовні), 

мотивацію та інформативних показників когнітивних функцій. 

 

1.4.1. Стресостійкість, як складова функціонального стану та рівня 

успішності спортсмена у змаганнях. Стресостійкість є одним з важливих 

аспектів психофізіологічного стану спортсмена, адже толерантність до стресу 

є важливим чинником. На сучасному етапі існують шляхи запобігання  

стресу у спорті, що відображаються у  залучанні психічних та фізіологічних 

механізмів та активації психофізіологічних функцій, таких, як сприйняття, 

увага, пам'ять та мислення [32,67,78,141,147,152,297,301]. 

Спортивна діяльність протікає в умовах екстремальних факторів, 

зокрема, стрес фактори фізичного навантаження, психоемоційного 

напруження та соціальних факторі спортивного середовища.  

Запобігання стрес фактору в умовах спортивної діяльності все одно 

відбувається у мобілізації функціональних резервів, втратою енергоресурсів 

організму, та можливості утримання високого рівня функціонування під час 

впливу зовнішніх вад  [274,294,304,311,352,396]. 

Довготривала дія стресового чинника, який пов'язаний із 

психоемоційним та фізичним навантаженням впливає на організм 

спортсмена руйнівними процесами. У професійних атлетів формується 

функціональна система, спрямована на запобігання стресу. Розвиток подібної 

функціональної системи дає можливість підвисити стресостійкість у 

спортсменів [32,78,147,219,236,307,370,376,378]. 

Не дивлячись на той факт, що стресові чинників у спорті мають 

зовнішнє походження, багато в чому стрес пов'язаний із наявністю емоційних 

реакцій спортсмена на змагальну діяльність.  

Перед змагальні стани, по суті є стресові стани організму. Виявляють 

три основні реакції на перед змагальний стрес: переважання 
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збудження,переважання гальмування, або баланс нервових процесів 

[32,78,147,219,236,307,370,376,378].  

Ці три стани відтворюються під тиском особливості змагальної 

діяльності, однак формуються із урахуванням індивідуально-типологічних 

характеристик вищої нервової діяльності людини. 

Відповідно, для регуляції та корекції пер стартових стресових станів 

використовують методи саморегуляції, зовнішньої регуляції, а також фактор 

фізичних навантажень. Розминка, яку відтворює спортсмен перед 

змаганнями є запорукою стресостійкості [147,236,263,279,297,372,433.  

 

1.4.2. Особливості прояву функціональної асиметрії головного мозку, 

як складової успішності у спорті. Міжпівкульна асиметрія (МПА) – це одна 

з особливостей діяльності мозку, яка генетично детермінована [143,178]. 

Спеціалізація півкуль і міжпівкульні відносини, багато в чому, визначають 

психофізіологічну і нейропсихологічну індивідуальність людини. 

 Дослідження ряду вчених і багаторічний науковий пошук показали, що 

індивідуальний профіль асиметрії (ІПА) складає основу індивідуальності 

рухової діяльності, регламентує вікові особливості її організації та 

управління [247,248,392,271,324].  

Однак аналіз ІПА з урахуванням спортивної спеціалізації та кваліфікації 

проводився в одиничних роботах [20,59,431]. Тому виникла необхідність 

дослідження асиметрії головного мозку у спортсменів високої кваліфікації 

для визначення критеріїв успішності в змагальної діяльності.  

Таким чином, успішність заняттями єдиноборствами, в тому числі, 

залежить від особливостей прояву асиметрії півкуль головного мозку і 

визначає широке коло індивідуально-типологічних характеристик 

спортсмена.  

Характер міжпівкульних відносин покладений в основу ряду 

класифікацій, визначаючих індивідуально-типологічні особливості. Цей 

підхід має прикладне значення для оптимізації спортивного відбору та 
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професійної орієнтації, що особливо важливо для становлення 

висококваліфікованих єдиноборців.  

Вивчення даного питання вкрай важливо для теоретичного 

обгрунтування механізму функціонування мозку на основі асиметрії, а також 

для практичних цілей обліку асиметрії при професійному відборі, 

індивідуалізації навчально-тренувального процесу, безпосередньої 

підготовки до змагальної діяльності в єдиноборствах.  

Врахування асиметрії, в комплексі з індивідуально-типологічними 

особливостями, дозволить науково обгрунтувати особливості формування 

рухових навичок, з урахуванням психічної сфери спортсмена, в процесі 

навчально-тренувальних занять, індивідуальних підходів при підготовці 

спортсменів, а також, визначення критеріїв спортивного відбору.  

На сучасному етапі, актуальні дослідження ролі межпівкульної 

взаємодії в адаптації до інтенсивних фізичних навантажень, так як це 

дозволить прогнозувати успішність професійної діяльності. Існують дані про 

можливості впливу на прояв функціональної асиметрії під дією багаторічних 

систематичних тренувальних навантажень. Тому є необхідність вважати 

доцільність проведення досліджень функціональних основ управління 

тренувальним процесом з урахуванням фактора симетрії-асиметрії [1,71,211].  

Н.Н. Ніколаєнко і О.К. Аганянц доведено, що виявлені асиметрії 

прийнято розділяти на моторні і сенсорні. Моторна асиметрія - асиметрія 

функціонування рук, ніг, м'язів обличчя. Моторна асиметрія є нестійкою і 

може змінюватися в період адаптації [1,193]. Сенсорна асиметрія – асиметрія 

функціонування органів чуття. Сенсорна асиметрія є більш чіткої і постійної 

характеристикою діяльності центральних систем. Цей вид асиметрії 

зберігається і закріплюється протягом усього життя [248,392].  

Психічні процеси, залежні від лівої півкулі, тісно співвідносяться з 

руховими асиметріями. Тобто, диференціюються психомоторні процеси 

[59,193].  
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Міжпівкульна асиметрія має не глобальний, а парціальний характер: 

права і ліва півкуля приймають різну за характером і нерівну за значимістю 

участь у здійсненні психічних функцій. Також, важливо відзначити, що в 

різних фізіологічних системах характер функціональної асиметрії може бути 

неоднаковий [178].  

Асиметричний стан півкуль мозку, з точки зору законів термодинаміки, 

забезпечує більш вільну енергію, необхідну для процесів адаптації, так як 

забезпечують високу швидкість біохімічних, фізіологічних і психічних 

процесів пристосувальних реакцій. Принцип прискореного розвитку 

адаптивних реакцій можливий тільки при наявності функціональної 

асиметрії.  

Асиметрія мозку пов'язана з процесами економізації, прагненням 

концентрації функціональних досягнень в одній півкулі, а розвиток 

праворукості сприяє більшій спеціалізації та високій швидкості навчання. 

Обидві півкулі функціонують у взаємозв'язку, вносять свою специфіку в 

роботу мозку в цілому [20,178,392].  

Аналіз показує, що успішність занять у конкретному виді спорту 

залежить від певного типу ІПА. Можливо в цьому проглядається зв'язок з 

природним відбором індивідуумів, кращим освоєнням спортивних навичків, 

полегшеним сприйняттям стресових умов змагань, надійнішим адаптуванням 

до високих фізичних і психологічних навантажень в жорстко 

регламентованих або, навпаки, ситуативних умовах [59].  

ІПА, відбиваючи особливості регуляторних механізмів, є одним з 

факторів, що диференціюють резерви зростання функціональних 

можливостей спортсмена. Останнє має прояв на ранніх стадіях онтогенезу і 

може служити основою формування адаптаційних «норм реакцій». 

Особливості межпівкульної асиметрії у висококваліфікованих спортсменів, 

досить імовірно, є наслідком поєднання багаторічного спортивного відбору 

та довготривалої адаптації до специфіки тренувань [77,143,373].  
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Крім того, нечисленні дані про можливість зміни функціональних 

асиметрій під впливом багаторічних систематичних тренувальних впливів 

дозволяють припустити доцільність проведення досліджень функціональних 

основ управління тренувальним процесом з урахуванням фактора симетрії-

асиметрії [1].  

О.В. Фоміна, досліджувала групу спортсменів, розглядаючи різні типи 

межпівкульної асиметрії та можливості їх адаптації до специфічних фізичних 

навантажень. Нею виявлено, що спортсмени більшість з переважанням 

правих асиметрій, найбільш стійкі до впливу спортивного навантаження. 

Особи з проявом лівих асиметрій відрізняються низькою швидкістю реакції. 

Обстеження групи амбідекстеров, також, виявило ряд психофізіологічних 

особливостей. У них виявлено найвищий рівень емоційної напруги, 

реактивної та особистісної тривожності [246,247].  

Здатність до адаптації залежить від міжпівкульних взаємин, так як тип 

межпівкульної взаємодії є чинником, що обумовлює особливості протікання 

фізіологічних [247] і психофізіологічних процесів [58,72,388], а також, 

взаємодіє з конституціональними ознаками [1,246].  

Вивчення впливу функціональної асиметрії на протікання процесів 

термінової та довготривалої адаптації до екстремальних спортивних 

навантажень актуально для прогнозування успішності спортивної діяльності 

та планування процесу підготовки спортсменів до найважливіших змагань 

року.  

Комплексний аналіз динаміки латеральних переваг під впливом 

спортивного навантаження, у спортсменів високої кваліфікації, раніше не 

проводився. Вивчення ролі латерального фенотипу при адаптації до 

специфічної рухової діяльності, у спорті вищих досягнень, дає можливість 

проаналізувати системні аспекти регуляції на унікальній моделі 

максимальної мобілізації функціональних резервів організму.  

Ефективне освоєння нових висот спортивної майстерності вимагає 

розробки нових високих технологій спортивної підготовки, заснованих на 
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відмові від допінгових засобів стимуляції працездатності і, переважно 

враховуючи, прояв спортивних талантів [201,211]. Виявлення особливостей 

частотно-просторової організації активності кори головного мозку найбільш 

успішних, в змагальної діяльності, спортсменів сприяє розумінню механізмів 

індивідуальної фенотипической адаптації і може стати основою розробки 

нових технологій у процесі підготовки. Розуміння і вивчення всіх чинників 

успішності, в екстремальних умовах спорту вищих досягнень, розширює 

знання про закономірності і можливостях перетворення потенційних 

можливостей організму у здатність до мобілізації функціональних резервів 

[70,228,238,246,257]. 

 

1.4.3. Мотивація, як фактор успішності у професійній діяльності. 

Успішність спортсменів в олімпійському і професійному спорті 

визначається, як високим рівнем фізичної, техніко - тактичної підготовки, так 

і максимальною реалізацією фізіологічних, психофізіологічних, когнітивних 

функцій у взаємозв'язку з вищезгаданими видами підготовки [152]. Одне з 

головних місць у системі підготовки спортсменів займає спортивна 

мотивація. При однаковому рівні підготовленості спортсменів, саме фактор 

мотивації може відігравати значну, а іноді й вирішальну роль у перемозі 

[64,62]. 

Сучасний спорт вищих досягнень пред'являє високі вимоги до 

психічної діяльності спортсмена. Комфортний передстартовий стан – це 

результат впливу на організм багатьох чинників, у тому числі, і розвитку 

потребнісно-мотиваційної сфери особистості [63,62,78,86,163].  

Мотивація займає провідне місце в структурі особистості і є одним з 

основних понять, що пояснює рушійні сили поведінки [63,219]. Теоретичне і 

практичне осмислення аспектів мотивації далекі від свого завершення, 

особливо у вивченні з урахуванням прикладного характеру 

[78,86,163,235,238] . 
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Особливості аналізу людської діяльності, слід розглядати через призму 

мотиваційних компонентів, а саме: мотивів поведінки, особливостей 

регуляції діяльності, специфіки поставлених перед індивідом цілей. 

Мотивація досягнення і уникнення невдачі являє собою великий інтерес для 

психофізіологів та психологів, дослідників усього світу не перше десятиліття 

[62,152,339]. 

Мотивацію можна визначити як сукупність факторів, що підтримують і 

направляють поведінку, а також, як сукупність причин індивідуально - 

типологічного характеру, що пояснюють поведінку людини, її початок, 

спрямованість і активність. 

Значний внесок у розробку теорії мотивації внесли психофізіологи 

[62,152,163,333,416], які встановили, що мотивація пояснює 

цілеспрямованість дії, організованість і стійкість цілісної діяльності, яка 

спрямована на досягнення певної мети. Н.А. Анохін та ін. запропонували 

уявлення про функціональну систему як нейропсихологічну основу змінення 

потреб у мотивацію діяльності [4,269,415] . 

Мотивація поведінки і її роль у формуванні особистості відображені в 

роботах І. А. Васильєвої, О. В. Зєфірової,  М. Ш. Магомед-Амінова та ін. 

Уявлення про мотивацію досягнення і полімотивацію діяльності, 

розглядалися у науковому напрямку ряду вчених Дж. Аткінсона, 

Х. Хекхаузена, Д. Макклелланда, А. Маслоу, а про внутрішню і зовні 

виражену мотивацію в роботах Г. Ярошевського, В.А. Петровского та ін.. 

У роботах В.Г. Леонтьєва розроблено положення про мотив і 

мотивацію як складні динамічні утворення, а також про мотиваційні 

механізми розумової діяльності [261].  

Німецький вчений Ф. Букрад стверджував, що вибір захисної поведінки 

в будь якій роботі залежить від 3 -х факторів: 

 ступеня передбачуваного ризику; 

 переважної мотивації; 

 досвіду невдач в роботі. 
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Підсилюють установку на захисну поведінку дві обставини: перше - 

коли без ризику вдається отримати бажаний результат; друге – коли 

ризикована поведінка, навпаки, веде до нещасного випадку. Досягнення ж 

безпечного результату при ризикованій поведінці, навпаки, послаблює 

установку на захист, тобто мотивацію до уникнення невдач [47]. 

Дослідження ряду психологів показали, що люди з високим рівнем 

захисту, тобто страхами перед нещасними випадками, частіше потрапляють в 

подібні неприємності, ніж ті, які мають високу мотивацію на успіх. 

Дослідження показали, що люди, які бояться невдач (високий рівень 

захисту), віддають перевагу малому навіть тоді, коли невдача не загрожує 

престижу [261,272]. 

Зовсім інша думка у Ф.Б. Березіна [17], який доводить, что при 

переважанні мотівації досягнення успіху поведінка відрізняється відсутністю 

вираженої тривоги з приводу можливих невдач і прагненням до здійснення 

діяльності в ситуаціях, результат яких не може бути заздалегідь визначений і 

залежить від індивідуальних здібностей та змагальної діяльності.  

При переважанні тенденції уникати невдачі характерний вибір 

діяльності, результат якої, у меншій мірі, залежить від індивідуальних 

здібностей, схиляється до такої де існує заздалегідь визначений результат, 

виражена тривога у зв'язку з можливими невдачами і потреба уникнути 

ситуації, результат якої може бути вкрай невизначеним.  

Вибір стратегії поведінкі візначається мотівацією досягнення, яка 

домінує, а такоже різніцею інтенсівності между двома видами: досягнення 

успіху та уникнення невдач («чиста мотивація"). 

Дослідження мотивації досягнення при вивченні психічної та 

психофізіологичної адаптації викликає необхідність оцінки рівня мотивації 

досягнення в ситуаціях адаптаційного напруження, її впливу на ефективність 

адаптації у зв’язку зі зміною психофізіологічних чинників [64,75]. 

На сучасному етапі недостаньо робіт, де приділено увагу вивченню 

залежності ефективності діяльності, її результативності, від рівню прояву 
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мотивації досягнення, тобто від показників її інтенсивності. Відсутні 

дослідження по проблемі взаємовпливу виду діяльності та формування 

загальної мотивації і, зокрема, мотивів досягнення успіху і уникнення 

невдач. Вивчення цих питань дозволило б оптимізувати процес підготовки у 

спорті вищих досягнень, створити нові підходи для вдосконалення 

особистісних і фізичних якостей з урахуванням внутрішніх 

психофізіологічних резервів, а не на задіяння зовнішнього підкріплення 

(стимули і фармакологічні засоби, тренерські установки) [75,78] . 

Мотивація у спортивній діяльності у «успішних» і «неуспішних» 

спортсменів має свої особливості і пов'язана з особистісними та вольовими 

якостями [75]. На жаль, досліджень про взаємозв'язок мотивації досягнення і 

властивостей особистості недостатньо. 

Мотиви до досягнення успіху і уникнення невдач, що підтримують і 

спрямовують поведінку індивіда, впливають на його успішність діяльності і 

зустрічаються у всіх індивідів. Психофізіологічна діагностика вивчення цих 

мотивів дозволяє спрямувати діяльність людини у бік максимально успішної 

реалізації для досягнення найвищого результату [75]. 

Існує думка серед ряду фахівців, що у висококваліфікованих 

спортсменів мотив досягнення успіху виражений сильніше, ніж у 

спортсменів середньої кваліфікації  [65,75]. 

Можна говорити, що вирішення проблеми спортивної мотивації буде 

тим резервом, за рахунок якого спортсмен може вийти на більш високий 

рівень реалізації своїх можливостей. 

У мотивації досягнення доцільно виділяти три основні компоненти: 

власне мотиваційну, особистісну і вольову. Особливість власне мотиваційної 

компоненти мотивації досягнення полягає в тому, що її окремі складові 

мають різну ступінь виразності у «успішних» і «неуспішних» спортсменів. У 

першому домінує прагнення до успіху і потреба в досягненні високих 

результатів, у других - прагнення до успіху з униканням всякого роду невдач 

[75]. 



 

 

65 

 

Між компонентами мотивації досягнення (власне мотиваційною, 

особистісною і вольовою) існують тісні кореляційні зв'язки, які свідчать про 

те, що на розвиток мотивації досягнення впливає рівень сформованості 

особистісно-вольових якостей [62,75,152,181]. 

Мотивація досягнень у представників єдиноборств, в значній мірі, 

зумовлює самі досягнення і, в той же час, манеру ведення поєдинку. Ряд 

науковців встановили, що боксери і фехтувальники з переважанням потреби 

в досягненні успіху воліють атакуючий стиль діяльності: число атакуючих 

дій у них значно вище, ніж у спортсменів з перевагою потреби в уникненні 

невдачі, які частіше захищаються і діють на контратаках. Це характерно не 

тільки для боксу та фехтування, а й для спортивних ігор [64,75,272,339,415]. 

В даний час, залишаються маловивченими психофізіологічні і 

психогенетичні предиктори, що дають можливість прогнозування успішності 

з урахуванням показників мотивації досягнення та уникнення невдачі, а 

також їх взаємозв'язку з ВНД і когнітивними функціями. 

Останнім часом з'явилися окремі психогенетичні роботи, присвячені 

вивченню ролі спадкових і факторів середовища у фенотипічній 

варіативності мотивації досягнення [75,250]. 

Мотивація досягнення в спортивній діяльності – це серйозна актуальна 

проблема, вирішення якої дозволить вийти на новий рівень підготовки 

спортсменів, враховуючи, що мотивація впливає на формування 

індивідуального стилю ведення сутички (у боротьбі, боксі, фехтуванні) 

спортсменом, а це в свою чергу визначає тактику та стратегію у змаганнях 

різного рівню [62,75,235,238,250]. 
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Висновки до 1 розділу: 

Таким чином, аналіз сучасних досліджень свідчить про невелику 

кількість робіт, спрямованих на вивчення особливостей прояву функціональної 

організації психофізіологічних станів в умовах напруженої м’язової 

діяльності людини.  

У той же час, недостатньо розробленим є питання ролі 

нейродинамічних та когнітивних функцій у прояві успішності у спортивній 

діяльності, які б співвідносилися з об’єктивною оцінкою визначення 

психофізіологічного стану та при необхідності застосування корекцій в 

системі підготовки до участі у змагальному процесі. 

Аналіз літературних даних стосовно психофізіологічних та 

регуляторних складових функціональних станів, що визначають успішність в 

екстремальних умовах спортивної діяльності, свідчить про існування великої 

кількості критеріїв, що мають вплив на результат діяльності. Найбільш 

виразними показниками є сенсомоторні реакції (в різних способах 

представлення), показники особливостей прояву ЦНС та вегетативної 

регуляції ритму серця. 

В даний час, залишаються маловивченими психофізіологічні і 

психогенетичні предиктори, що дають можливість прогнозування успішності 

з урахуванням показників мотивації досягнення та уникнення невдачі, а 

також їх взаємозв'язку з ВНД і когнітивними функціями. 

Комплексний аналіз динаміки латеральних переваг під впливом 

спортивного навантаження, у спортсменів високої кваліфікації, раніше не 

проводився. Вивчення ролі латерального фенотипу при адаптації до 

специфічної рухової діяльності, у спорті вищих досягнень, дає можливість 

проаналізувати системні аспекти регуляції на унікальній моделі 

максимальної мобілізації функціональних резервів організму. 

Таким чином, до інформативних, генетично-детермінованих 

особливостей, які необхідно враховувати серед такої групи видів спорту, як 

єдиноборства, необхідно віднести функціональну домінантність півкуль 
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головного мозку, залежність/незалежність від (полю) впливу зовнішньої 

інформації, рівень прояву стресостійкості та домінування мотиваційних 

характеристик (досягнення успіху та уникнення невдачі). 

Такий підхід визначив в подальшому спрямованість досліджень, і, 

відповідно мету, завдання та методи дисертаційної роботи. 
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РОЗДІЛ 2 

 

 

2.1. Методи досліджень 

 

Для вирішення поставлених завдань дослідження застосовувались 

наступні методи, які на різних етапах контролю за психофізіологічним 

станом були зформовані у батареї (комплекси) тестів, в залежності від 

поставленних завдань і цілей підготовки або участі у змаганнях: 

 методи оцінки стану вегетативної регуляції ритму серця;  

 методи дослідження стану психофізіологічних функцій; 

 методи дослідження стану психічних процесів, як складових 

психофізіологічних функцій; 

 методи дослідження інформативних генетично-детермінованих 

складових успіху: домінантності півкуль головного мозку, 

особливостей прояву мотивації досягнення мети чи уникнення невдачі, 

стресостійкості та залежності/незалежності від оточуючого 

середовища. 

 методи біохімічних досліджень капілярної крові; 

 методи математичної статистики. 

Кожний з обстежених спортсменів перед початком дослідження 

заповнив анкету, що містила питання стосовно згоди чи незгоди на 

використання результатів етапного дослідження з науковою метою. Таким 

чином, від усіх спортсменів отримано письмові згоди на проведення 

досліджень, згідно з рекомендаціями до етичних комітетів із питань 

біомедичних досліджень [375]. 

 

2.1.1. Теоретичний аналіз і узагальнення спеціальної вітчизняної і 

зарубіжної наукової літератури, щодо визначення методів дослідження. 

Аналіз спеціальної наукової літератури було присвячено вивченню прояву 

особливостей психофізіологічного стану та інших складових успішності у 
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спортивній діяльності спорту вищих досягнень. Приділялась увага джерелам, 

присвяченим методам контролю психофізіологічних станів, психічних 

процесів та інформативних характеристик успішності у спортсменів високої 

кваліфікації. Окремо було вивчено сучасні підходи, щодо корекції 

психофізіологічних станів спортсменів в умовах тренувальної та змагальної 

діяльності. 

Результат аналітичного вивчення наукової літератури дозволив 

отримати уявлення про стан досліджуваної проблеми. Дослідження 

існуючих методів супроводу та контролю у спорті дозволив сформувати 

основні положення щодо методичних підходів усіх видів контролю за 

психофізіологічним станом організму борців високої кваліфікації.  

Таким чином, теоретичний аналіз і узагальнення спеціальної 

вітчизняної і зарубіжної наукової літератури виявив можливості 

комплексного вирішення проблеми функціональної організації 

психофізіологічних станів спортсменів в різних умовах напруженої м’язової 

діяльності, за допомогою наступних методів дослідження. 

 

2.2. Методи оцінки психофізіологічних станів у спорті 

 

Останнім часом пріоритетним напрямком досліджень в області спорту є 

виявлення специфічних для кожного виду спорту фізіологічних і психічних 

процесів, визначення динаміки показників залежно від віку і кваліфікації 

спортсменів з метою визначення модельних показників і використання їх у 

практиці контролю і відбору спортсменів [2,11,36,55,61,163,173,188,219, 

224,238,244,255,330,344]. 

Оскільки, як уже відзначалося вище, спортивна діяльність 

характеризується мінімізацією значущої інформації, яка поступає до 

спортсмена, а його дії будуються на основі варіативних рухових стереотипів, 

особливе значення у спорті здобувають психофізіологічні властивості, 

процеси сприйняття, уваги, оперативної пам'яті, мислення й орієнтування; 
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іншими словами, ті психофізіологічні процеси, що забезпечують прийом, 

переробку інформації та ухвалення рішення [36,113,265,336,346]. 

Діагностика та корекція психофізіологічних станів людини в умовах 

спортивної діяльності має співвідноситися з успішністю в спортивній 

діяльності і враховувати основні фактори підготовленості спортсмена. 

Перший основний фактор – це рівень виконання технічних дій. Технічна 

підготовленість обдарованого спортсмена відрізняється якісним 

формуванням динамічного стереотипу для індивідуального виконання 

рухових навиків, що дає перевагу над суперниками 

[84,217,218,267,274,283,304]. 

Другий фактор – це функціональний стан організму спортсмена, який є 

базовим фундаментом забезпечення рухової діяльності у спорті та, при 

необхідності мобілізації резервних можливостей організму [17,30,39,45,186, 

265]. 

Третій фактор – стратегія та тактика у спортивній діяльності. Спортсмен 

повинен мати чітке уявлення про суперників, план дії та моделі поведінки в 

різних умовах змагальної діяльності [34,61,74,193,226,239,243,242]. 

Шляхи зростання функціональних можливостей спортсмена 

лімітуються резервами організму. Всі фактори мають, генетично обумовлене, 

обмеження досконалості. Тому що, зростання технічної майстерності 

пов’язано і залежить від спроможності нервової системи забезпечувати 

процес формування динамічного рухового стереотипу [2,6,11,13,18,32].  

Як відомо, психічні та фізіологічні реакції, які виникають у спортсмена, 

в умовах тренувальної і змагальної діяльності, обумовлені, насамперед, 

станом психофізіологічних функцій [34,37,45,53,72,77]. Тому, доцільним є - 

визначати не лише психологічні, а й психофізіологічні стани спортсменів. 

Дослідження психофізіологічних станів дає додаткову інформацію про 

загальний функціональний стан спортсмена.  

По-перше, психофізіологічні функції являють собою біологічний 

фундамент індивідуально-типологічних властивостей вищої нервової 
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діяльності, які можуть бути використані при диференційній діагностиці 

функціонального стану організму людини [76,72,77].  

По-друге, психофізіологічні функції впливають на процес формування і 

вдосконалення спеціальних навичок, що відображають стан функціональної 

системи організму, відповідальної за рівень технічної підготовленості 

спортсменів [72,122,156,173,177,218].  

По-третє, внаслідок наявності стомлення у нервових центрах, в умовах 

м’язової діяльності, функціональний стан психофізіологічних функцій може 

бути чутливим індикатором розвитку втоми та перенапруження організму 

спортсмена [77,156,215,239,249,255]. 

Психофізіологічний стан визначається динамікою психофізіологічних 

функцій, емоційними реакціями і мотиваційною спрямованістю особистості 

спортсмена. Зміст і структура психофізіологічних станів визначаються 

специфікою конкретного виду спортивної діяльності.  

При діагностиці психічного стану необхідно зіставити в єдиній системі 

фізіологічні, рухові параметри, динаміку психічних функцій, основних для 

даного виду спортивної діяльності, і дані мотивації та самооцінки 

спортсмена. 

Як вказує ряд авторів, метою психодіагностики в спорті є вивчення 

психіки спортсмена і визначення його можливостей в певних умовах 

спортивної діяльності. Психодіагностика здійснюється в процесі відбору, 

тренувань і змагань. При психодіагностиці в спорті вищих досягнень 

вивчаються особливості протікання психічних процесів, психічних станів 

(актуальних і домінуючих), властивостей особистості, соціально-

психологічних особливостей діяльності спортсмена і команди, відносини 

спортсмена і тренера. Фахівці в області психофізіології спорту вважають, що 

практичне застосування психофізіологічної діагностики дозволяє скоротити 

час на спортивну підготовку, підвищити її ефективність, підняти рівень і 

стабільність спортивних результатів [37,38,55,68,78,161,174,217,230].  
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На основі даних психофізіологічної діагностики проводиться аналіз і 

робляться висновки, за допомогою яких здійснюється відбір в збірні 

команди, корекція тренувального процесу, індивідуалізація техніко-тактичної 

підготовки, вибір стратегії і тактики поведінки і ведення сутички на 

змаганнях, оптимізація передстартових станів. Психофізіологічна 

діагностика здійснюється за допомогою великого набору методів і засобів. 

При їх підборі виходять з принципів: об'єктивності, комплексності, 

динамічності, аналітико-синтетичного аналізу і фактів. Вказані принципи 

визначають конкретні параметри, а саме: валідність, надійність і 

прогностичну цінність використовуваних методів. 

Ряд авторів схиляються до думки про принципову можливість 

розробки універсальних комплексів методик [174,189,223,239,249,252,259]. 

Перевагами такого підходу є можливість розрахунку інтегральних 

показників, зіставлення даних різних дослідників і побудова теоретичних 

узагальнень або висновків. Використання універсальних батарей тестів 

співвідноситься з використанням спеціальних вузькоспрямованих методик 

для широкого загалу спеціалістів у спортивній діяльності в усьому світі.  

 

2.2.1. Дослідження стану вегетативної регуляції ритму серця. 

Сучасний підхід щодо оцінки варіабельності інтервалів R-R та стану 

вегетативної нервової системи (ВНС) базується на стандартах, 

запропонованих у 1996 році на спільному засіданні Європейського 

товариства кардіологів і Північно-Американського товариства 

електростимуляції і електрофізіології. Згідно цим стандартам варіабельність 

ритму серця рекомендується вимірювати короткими (5 хвилинними), або 

довгим (24 години) записам кардіоінтервалів. Аналіз варіабельності ритму 

серця рекомендується проводити статистичними та спектральними методами 

[8,46,101,226,289,317,335]. 

Статистичні методи характеризуються аналізом змін тривалості 

послідовних R-R-інтервалів з подальшим обчисленням різних коефіцієнтів. 
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Інтервали R-R між комплексами QRS нормальних кардіоінтервалів прийнято 

називати інтервалами NN (normal-normal).  

Найбільш поширеними методами аналізу варіабельності є методи 

аналізу ритмокардіограм. Аналіз спектральних характеристик 

римтокардіограм складається з трьох видів хвиль різної частотної 

характеристики: високочастотними коливаннями (НF), низькочастотними 

коливаннями (LF) і коливаннями дуже низької частоти (VLF). 

Високочастотні хвилі (HF) характеризують наявність істотних періодичних 

коливань ритму з частотою 0,15-0,40 Гц. Низькочастотні коливання (LF) 

відображають слабко виражені дихальні хвилі і наявність хвиль з частотою 

від 0,04 до 0,15 Гц. Коливання дуже низької частоти (VLF) характеризують 

відсутність вищеописаної періодики і наявність хвиль великого періоду. 

Спектральний аналіз ритму серця дозволяє виявити періодичні складові 

в коливаннях серцевого ритму і оцінити кількісно їх внесок в динаміку 

ритму. Найчастіше оцінюється площа кривої спектру, яка відповідна 

діапазону частот – потужності в межах певного частотного діапазону (у мс
2
). 

Результати спектрального аналізу зазвичай представляються у вигляді 

графіка розподілу частот, за яким легко можна судити про баланс активації 

відділів вегетативної нервової системи. 

Для оцінки вегетативної регуляції ритму серця в динаміці, що дає 

інформацію про функціональний стан організму людини в цілому, 

використовується активна ортостатична проба. 

При спектральному аналізі парасимпатична і симпатична активність 

може бути оцінена за короткі проміжки часу (2-5 хвилин). З одного боку, це 

дозволяє вивчити вплив на варіабельність ритму серця різних короткодіючих 

чинників або втручань, а з іншої – може перешкодити швидко відтворити 

результати у разі відсутності стандартних умов реєстрації ЕКГ [354,358,376].  

Одночасно реєстрували показники спектрального аналізу серцевого 

ритму: VLF, LF, HF та LF/HF. При аналізі нестаціонарних перехідних 

процесів системи регуляції ритму серця в умовах ортостатичного 
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навантаження застосовували скатерограму, як непараметричний метод 

аналізу. Визначали параметри скатерограми: SD1 (відображення 

аперіодичних коливань серцевого ритму) та SD2 (характеристика повільних 

коливань ритму серця).  

При спектральному аналізі прийнято визначати наступні параметри: 

1. Високочастотні коливання (HF – high frequency) – це коливання ЧСС 

з частотою 0,15-0,40 Гц. Потужність в цьому діапазон, в основному, пов'язана 

з дихальними рухами і відображає вагусний контроль серцевого ритму 

(коливання активності парасимпатичного відділу вегетативної нервової 

системи). 

2. Низькочастотні коливання (LF – low frquency) – це частина спектру в 

діапазоні частот 0,04-0,15 Гц. Вона має змішане походження. На потужність 

в цьому діапазоні роблять вплив зміни тонусу як симпатичного (переважно), 

так і парасимпатичного відділу ВНС. 

3. Дуже низькочастотні коливання (VLF – very low frequency) діапазон 

частот – 0,003-0,04 Гц, а при 24-годинному записі і наднизькочастотні 

коливання (ULF). Фізіологічні чинники, що впливають на них, неясні 

(імовірно, ренін-ангиотензін-альдостероновая система, концентрація 

катехоламінів в плазмі, системи терморегуляції). 

4. LF/HF – цим значенням прагнуть охарактеризувати співвідношення 

або баланс симпатичних і парасимпатичних впливів. Вимірювання HF і LF 

проводиться у відносних одиницях, які представляють процентний внесок 

кожної коливальної складової в загальну потужність спектру, з якої 

віднімається потужність VLF-компоненти. Характер симпатико-

парасимтатичної дії оцінюється по співвідношенню процентних внесків 

(LF/HF). 

5. Загальна потужність спектру або повний спектр частот, 

характеризуючих ВРС – ТР (Total power) – це потужність в діапазоні від 

0,003 до 0,40 Гц. Вона відображає сумарну активність обох ланок 

вегетативної нервової системи на серцевий ритм і має той же фізіологічну 
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інтерпретацію, що і середнє значення стандартних відхилень 

кардіоінтервалів (SDNN). При цьому збільшення симпатичних впливів 

приводить до зменшення загальної потужності спектру, а активація вагусу – 

до зворотної дії. 

Для вирішення завдання вивчення особливостей вегетативної регуляції 

ритму серця в динаміці, що дає інформацію про функціональний стан 

організму людини в цілому, використовувалася активна ортостатична проба 

[324,393,406,407,410,413]. 

Головною метою проведення ортостатичної проби було з'ясування 

реакції вегетативної системи на зовнішні подразники. 

При переході з горизонтального положення у вертикальне зменшується 

надходження крові до правих відділів серця; при цьому центральний об’єм 

крові знижується приблизно на 20%, хвилинний об’єм – нa 1-2,7 л/хв. Як 

наслідок знижується артеріальний тиск, що є сильним подразником для 

механорецепторів різних барорефлекторних зон. Першим з усіх механізмів 

підтримки артеріального тиску реагує механізм барорефлекторной регуляції. 

При цьому протягом перших 15 серцевих скорочень відбувається збільшення 

ЧСС, обумовлене зниженням тонусу парасимпатичної нервової системи, а 

біля 30-го удару парасимпатичний тонус відновлюється і стає максимальним 

(реєструється відносна брадикардія). Через 1-2 хвилини після переходу в 

ортостатичне положення спостерігається викид катехоламінів і збільшується 

тонус симпатичного відділу вегетативної нервової системи, що обумовлює 

зростання ЧСС і збільшення периферичного опору [9,46,55,422,427]. 

Реакції обстежуваного на ортостатичну пробу можна розділити на три 

категорії: нормальна, знижена і парадоксальна [46,142,186]. 

При нормальній реакції на ортопробу спостерігається наступне 

відновлення ЧСС після перехідного процесу на рівні вихідного з можливою 

зміною характеру хвиль чи без зміни їхнього характеру. У випадку вихідного 

стабільного ритму на фоні брадикардії ортостатична проба призводить до 

швидкого прискорення ритму з появою дихальних (швидких) хвиль після 
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закінчення перехідного процесу. Така нормальна реакція характерна для 

здорових тренованих людей. 

Знижена реакція характеризується, як правило, симпатичною 

спрямованістю кардіоритмограми. У випадку вихідного маловаріабельного 

ритму на фоні брадикардії спостерігається зменшення впливу обох відділів 

вегетативної регуляції при ортостатичній пробі. Знижена реакція 

характеризує погіршення функціонального стану при розвитку серцево-

судинної патології.  

Парадоксальна реакція характеризується тим, що спостерігається різка 

стабілізація ритму при наявності вихідної ваготонії, або перехідний період 

стає негативним. Парадоксальна реакція відображає різні порушення 

регуляції ритму і не може інтерпретуватися однозначно. 

Отримані дані було представлено у протоколі за допомогою 

статистичної програми „Kubios HRV” (рис. 1). Аналіз варіабельності ритму 

серця проводили лежачи 5 хв. і за 5 хв. після переходу людини у вертикальне 

положення. 

Згідно з існуючими уявленнями, аналіз скатерограми RR-інтервалів дає 

інформацію про періодичні (переважно повільні) та аперіодичні (випадкові) 

коливання ритму серця [11,144,225]. Активність періодичних повільних 

коливань ритму серця відображає повздовжню частку осі скатерограми 

(показник SD2). Випадкові аперіодичні коливання кардіоінтервалів 

представлені поперечною віссю скатерограми (показник SD1).  

Стосовно фізіологічного механізму природи виникнення відповідних 

коливань, показник SD1 відображає симпатичну, а показник SD2 

парасимпатичну активацію вегетативної регуляції ритму серця. Крім того, 

відношення показника SD1 до показника SD2 відображає переважання 

симпатичного тонусу над парасимпатичним, в умовах зовнішніх впливів. 
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Рис. 2.1. Протокол дослідження варіабельності ритму серця спортсмена 
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За попереднім аналізом системи варіабельності ритму серця, нами було 

визначено та запропоновано шкалу, за якою зроблено розподіл відповідних 

реакцій на ортостатичне навантаження: оптимальне, помірне напруження та 

перенапруження (табл.1). 

 

Таблиця 1  

Типи реакції системи вегетативної регуляції ритму серця на ортостатичне 

навантаження у борців високої кваліфікації 

 

Тип реакції регуляції ритму серця Середнє квадратичне відхилення  

RR-інтервалів, с 

Оптимальна ≥ 0,075 

Помірне напруження 0,076 - 0,021 

Перенапруження 0,022≤ 

 

Основним критерієм, покладеним у відповідну класифікацію реакцій 

регуляції ритму, було визначено середнє квадратичне відхилення RR-

інтервалів. За даними деяких авторів, середнє квадратичне відхилення RR-

інтервалів відображає ступінь напруження регуляції ритму серця як 

сумарного впливу обох відділів вегетативної регуляції на пазухо-

передсердний вузол серця [7,11,53,54,226,289,340]. 

 

2.2.2. Дослідження стану психофізіологічних функцій. Для 

дослідження стану психофізіологічних функцій визначалися типологічні 

особливості прояву властивостей нервової системи в умовах переробки 

зорової інформації різного ступеня складності.  

Стан психофізіологічних функцій досліджувався за комплексом 

методик, які були складовими комп’ютерних систем психодіагностики 

«Мультипсихометр - 05» та «Діагност-1». Дослідницький комплекс складали: 

методика «Кольоровий тест Люшера», методика визначення балансу 

нервових процесів, методики визначення латентного періоду зорово-

моторних реакцій (простої та складної), методика визначення функціональної 

рухливості нервових процесів, методика визначення перцептивного 
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сприйняття, методика визначення витривалості (сили) нервової системи, 

методика визначення домінантності півкуль головного мозку 

(модифікований тест Струпа), методики вивчення психічних процесів: уваги, 

[223,230,233]. 

В нашій роботі використовувалась комп’ютерна система «Діагност-1», 

запропонована і уніфікована Н.В. Макаренком і В.С. Лизогубом [161,170].  

Система «Діагност-1» складається з блоку, призначеного для 

обстеження за допомогою двох виносних клавіш, що зручно тримати у руці 

та пакету спеціальних програм, які забезпечують візуалізацію сигналів, 

вимірювання, запис показників та оцінку нейродинамічних показників за 

допомогою персонального комп’ютера (ПК). Виміри здійснюються на основі 

результатів успішно здійсненої переробки інформації, яка задається 

комп’ютерною програмою у трьох режимах:  

- режим оптимального ритму;  

- режим нав’язаного ритму; 

- режим зворотного зв’язку. 

Як розумове навантаження для переробки інформації застосовуються 

предметні (геометричні фігури, кольори) та словесні (назви рослин, тварин і 

неживих предметів) символи на вибір дослідника, що візуалізуються на 

екрані монітора ПК.  

Перед проходженням кожного окремого дослідження у всіх режимах 

роботи обстежуваному пропонується відповідна інструкція на екрані та 

словесні настанови сконцентрувати увагу, зручно сісти тощо. Наприклад, для 

визначення латентного періоду простої зорово-моторної реакції: «При появі 

на екрані будь-якого сигналу було необхідно як найшвидше натискати та 

відпускати кнопку». Якщо у обстежуваного не виникало запитань, то 

запускається завдання. Відповідно для реакції вибору необхідно натискати 

одну (складна зорово-моторна реакція вибору одного з трьох подразників) чи 

селективно дві кнопки (складна зорово-моторна реакція вибору двох з трьох 

подразників). 
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У режимі оптимального ритму наявні три підрежими, які дозволяють 

визначати наступні показники: 

- значення латентного періоду простої зорово-моторної реакції (ЛП ПЗМР); 

- значення латентного періоду реакції вибору одного з трьох сигналів (ЛП 

РВ1-3); 

- значення латентного періоду реакції вибору двох із трьох подразників (ЛП 

РВ2-3).  

В режимі оптимального ритму є можливість вибірково варіювати час 

експозиції для ПЗМР – 700, 900 мс, для ЛП РВ1-3 і ЛП РВ2-3 – 700, 900, 1200, 

1500 мс, а також паузу між сигналами – від 500 до 1900 мс, кількість сигналів 

– 30 або 50. 

Крім середніх значень латентних періодів, програма розраховує інші 

статистичні показники (середнє квадратичне відхилення, похибка 

середнього, коефіцієнт варіації), а також кількість помилкових реакцій для 

реакцій вибору. 

Особливістю режиму нав’язаного ритму є те, що складність завдання 

по диференціюванню позитивних та гальмівних сигналів, які слідують один 

за одним у різній послідовності підвищується поступово (від 20 

подразників/хвилину до 150 подразників/хвилину). Можливі пороги 

збільшення швидкості пред’явлення стимулів – 5 чи 10. Час виконання 

завдання – 30 чи 60 с. Пауза між пред’явленнями сигналів – 200 мс. 

Після виконання тестування на екрані монітору висвітлюються поточні 

і залікові результати, (кращі показники) виконання тесту: М - середнє 

значення латентного періоду ПЗМР; середнє значення латентного періоду 

реакції вибору одного сигналу з трьох (РВ1-3); σ - середнє квадратичне 

відхилення; m - похибка середнього; Сv- коефіцієнт варіації; пом. - кількість 

помилок; Ммр - середнє значення моторної реакції; Мцоі - середнє значення 

центральної обробки інформації.  
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Згідно розробленою методики, час моторної реакції (Ммр) 

визначається за тривалістю між замиканням (натиском на клавішу) та 

розмиканням при реакції на відповідний подразник. 

Для виявлення структури переробки інформації проводився аналіз часу 

центральної обробки інформації (Мцоі), тривалості переробки зовнішньої 

інформації в корі головного мозку [161,170].  

Для визначення часу центральної обробки інформації використвуєтьс 

формула:  

Мцоі = ПСМР – ПЗМР,                                 (1) 

де: ПЗМР – латентний період складної зорово-моторної реакції (мс);  

ПЗМР - латентний період простої зорово-моторної реакції (мс)  

 

В нашій роботі використовувалася комплексна комп’ютерна система 

«Мультипсихометр-05», для можливості проведення обстежень 

психофізіологічних функцій, прояву фізіологічних та психологічних 

особливостей, оцінки діяльностних стилей та функціонального стану 

організму обстежених.  

Найважливішою особливістю і перевагою методик комплексної 

комп’ютерної системи «Мультипсихометр-05» перед іншими – цє 

можливість формування на їх основі тестових батарей, адаптованих за 

складом до конкретного виду спорту (або професійної діяльності), тобто 

адресованих тим властивостям і структурам особистості, які відіграють 

відому роль у здійсненні спортивної діяльності.  

Більшість мета-аналітичних досліджень валідності тестів свідчить про 

те, що інформативні показники успішності виконання професійно-

специфічних завдань дають оцінки когнітивним, перцептивним і 

психомоторним здібностям [223,259,284,392]  

У науковому напрямку, спорту вищих досягнень, обстеження 

спортсменів проводилося за загальноприйнятими принципами сформованими 

ще в минулому столітті. На сучасному етапі необхідно пропонувати 
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конкурентно здатний принцип, з акцентом на максимізацію ефективності 

діяльності кожного спортсмена, і якщо фізіологічна і психофізіологічна 

діагностика буде еволюціонувати у бік інформативних критеріїв, підходи до 

наукового забезпечення спортсменів будуть змінюватися. 

Таким чином, використані нами тестові завдання призначені для 

комплексної оцінки особистісних якостей (в тому числі і генетично 

детермінованих) спортсменів з точки зору їх здібностей ефективно діяти при 

моделі змагальної діяльності – швидко оцінювати візуально запропоновані 

сигнали, виділяти серед них значимі, класифікувати їх за заданими 

критеріями, здійснювати їх перетворення за певними правилами, зберігати в 

пам'яті і ефективно використовувати інформацію, що надходить, 

підтримувати і розподіляти увагу згідно з вимогами завдання, виконувати 

швидкі і точні відповіді та очікувані дії. 

 

2.2.2.1 Тестові завдання для оцінки психомоторики. Під 

властівостямі психомоторики розуміють відносно стійкі індивідуальні 

особливості виконання рухів, які проявляються в характеристиках точності, 

швидкості (частоти), сили, коордінації і т.п. 

Кількість и склад факторів психомоторики оцінюється різними 

авторами по-різному, але найбільш часто цитується класифікація, 

запропонована E.Fleishman [309], що виділив в ході масштабних досліджень 

11 факторів.  

При вирішенні практичних завдань частіше інших оцінюються такі 

властивості, як коордінація, «прицілювання», теппінг, спритність рук, 

спритність пальців, швидкість реакцій, тремор. Методики знаходять широке 

застосування в практиці спортивного відбору та спортивної орієнтації, а 

також у дослідженнях функціонального стану [223].  

Сутність методики «Сенсомоторна реакція» (СМР) полягала у тому, 

щоб єдиним заздалегідь відомим способом якомога швидше реагувати на 

однотипні візуальні сигнали. 
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Реалізації даної методики передбачає послідовне пред'явлення у 

фіксованій позиції в центрі екрану 24 сигналів червоного кольору тривалістю 

1 сек. кожен, розділених у часі псевдовипадково варійованими (від 1,0 до 4,5 

сек.) паузами. 

Завдання випробуваного – реагувати на появу кожного сигналу якомога 

більш швидким натисканням на праву відповідну клавішу СК (на ліву, якщо 

випробуваний лівша) вказівним пальцем відповідної руки. Тривалість 

завдання - близько двох хвилин. 

В якості основного показника виконання завдання традиційно 

використовується середній латентний час реакції. Однак ми використовували 

показник «ефективності» (середній час реакції, скоригований з урахуванням 

ймовірності правильних дій). Це пов'язано з тим, що, хоча помилки - у 

звичному розумінні цього слова – при виконанні даного завдання неможливі, 

проте, порушення інструкції можуть мати місце. 

Найбільш часте порушення умов виконання завдання – спроби 

вгадування моменту пред'явлення сигналу, які не можуть бути абсолютно 

виключені навіть при псевдовипадковому варіюванні міжсигнальних 

інтервалів. Це може проявлятися у появі «надшвидких» реакцій, які могли б 

спотворювати підсумкові оцінки виконання тесту. Щоб уникнути таких 

випадків система оцінювання включає в себе фільтр, що виключає з 

усереднення всі реакції, латентний час яких менше 150 мс. 

Більш рідше зустрічаються помилки типу пропуску сигналу, що може 

свідчити про негативний стан досліджуваного (значне стомлення, вкрай 

високе відволікання, аутизм тощо). Ці стани проявляються у підвищеній 

варіативності часу реагування. 

Стандартизовані показники: ефективність; латентність реакції; 

стабільність. 

Сутність методики «Теппінг тест» (30 с.) полягала у тому, що 

максимальний темп циклічних кистьових рухів розглядається як індекс 

лабільності (рухливості) рухового аналізатора; іноді інтерпретується також в 
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термінах рівня активації (співвідношення збуджувальних і гальмівних 

процесів) у відповідних моторних центрах головного мозку. Зазвичай ці 

показники зменшуються при знижених рівнях функціонального стану ЦНС 

(при втомі, монотонії тощо), що - поряд з простотою реалізації - обумовлює 

популярність методики у психодіагностиці станів, у дослідженнях 

працездатності [46,159]. 

У факторно-аналітичних дослідженнях рухових здібностей 

Е.Флейшмана [223,283] максимальний темп кистьових рухів виділявся як 

стабільний фактор, але він мав обмежене значення (що відноситься тільки до 

рухів в променевозап’ястному суглобі). Інформативність у прогнозуванні 

успішності професійної діяльності фахівців з високим маніпуляторним 

навантаженням [146,283]. 

Таким чином, максимальний психомоторний темп, вимірюваний за 

допомогою тепінг-тесту, відображає не тільки особливості рухової сфери, а й 

містить важливу інформацію про індивідуальні особливості та стан 

нейродинаміки людини в цілому. 

Випробуваний бере щуп в ведучу руку так, як зазвичай бере ручку або 

олівець. Постукування по окресленої колом поверхні задньої (тепінгової) 

панелі ПМБ починається за звуковим сигналом. Тренування не проводиться. 

Основний інформативний показник - частота дотиків. Крім того, в 

рамках рухового циклу виділяється фракція, коли щуп знаходиться в 

зіткненні з платою ПМБ. Даний показник характеризує тривалість періоду 

інвертування знака збудження в рухових центрах, керуючих м'язами-

антагоністами, які беруть участь у забезпеченні рухів у тепінгу і більшою 

мірою відповідає поняттю лабільності, ніж тривалість всього рухового циклу 

в цілому. Відношення середнього періоду рухового циклу до середньої 

тривалості контакту - «скважність» - дає додаткову інформацію про 

організацію рухів в тепінгу: при неекономній організації, коли амплітуда 

рухів надмірна, скважність звичайно підвищена. 
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Стандартизовані показники: частота торкань, середня тривалість 

торкання, скважність, стабільність. 

 

2.2.2.2. Тестові завдання для оцінки нейродинаміки. До 

нейродинамічних властивостей (властивостей нервової системи) належать 

фізіологічні властивості, що відображають особливості протікання нервових 

процесів збудження і гальмування в центральній нервовій системі. Ці 

властивості в істотній мірі залежать від спадкових факторів, консервативні, 

мало змінюються в онтогенезі і є фізіологічною основою темпераменту і 

деяких інших психологічних властивостей людини.  

В якості основних властивостей нервової системи В. Д. Небиліцин 

[161] виділив силу, динамічність, лабільність і рухливість нервових процесів. 

В якості вторинних властивостей він виділив баланс (врівноваженість) 

процесів збудження і гальмування по кожному з цих властивостей. 

 

Тест на визначення витривалості (сили) нервової системи (модель 

двохвилинного максимального теппінгу) 

Під «силою нервової системи» розуміється здатність індивіда 

витримувати тривалу і (або) інтенсивну стимуляцію, не входячи в позамежне 

гальмування. Передбачається, що в основі цієї властивості лежить 

витривалість, працездатність нервових клітин або до тривалої дії подразника, 

що дає концентроване, зосереджене в одних і тих же нервових центрах та 

накопичуване в них збудження, або до короткочасної дії надсильних 

подразників. Чим слабкіша нервова система, тим раніше нервові центри 

переходять у стан втоми і охоронного гальмування. 

Сутність методичного підходу до оцінки витривалості полягає у 

визначенні здатності до збереження високого рівня результативності при 

досить тривалому (2-ух хвилинному) виконанні стереотипних дій. 

Слід особливо підкреслити, що тестове завдання не передбачає 

попереднього тренування. При оцінці витривалості слід орієнтуватися на 
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значення тренду, зареєстрованому при першому обстеженні, коли 

досліджуваний діє як «спринтер». При повторних дослідженнях тактика 

випробовуваних зазнає змін і набуває «стаєрський» характер (зусилля 

дозуються, проявляється тенденція до більш-менш рівномірного розподілу 

ресурсів на весь період обстеження). Але чим більше проявляються елементи 

саморегуляції, тим більше замаскованими стають власне нейродинамічні 

властивості, які представляють собою деякі фізіологічно обумовлені 

функціональні межі, що мають прояв, краще всього, при максимальній 

мобілізації ресурсів. Стандартизовані показники: витривалість; частота 

торкань; стабільність; скважність. 

Оцінювання: 

Основний інформативний показник - частота торкань. Крім того, в 

рамках рухового циклу виділяється відрізок, коли щуп знаходиться в 

зіткненні з платою ПМБ. Даний показник характеризує тривалість періоду 

інвертування знака збудження в рухових центрах, керуючих м'язів - 

антагоністів, які беруть участь у забезпеченні рухів у теппінгу і більшою 

мірою відповідають поняттю лабільності, а не тривалості всього рухового 

циклу в цілому. Відношення середнього періоду рухового циклу до середньої 

тривалості контакту - «скважність» - дає додаткову інформацію про 

організацію рухів в теппінг-тесті: при неекономній організації, коли 

амплітуда рухів надмірна, скважність звичайно підвищена. 

 

Реакція на рухомий об’єкт (баланс нервової системи) 

Врівноваженість (баланс) процесів збудження та гальмування у 

центральній нервовій системі (ЦНС) у кожного із обстежуваних оцінювали за 

результатами тесту «Реакція на рухомий об’єкт». Цей тест являє собою 

різновид складної сенсомоторної реакції, яка крім визначення сенсорного та 

моторного періодів дозволяє визначити період складної обробки сенсорного 

сигналу в ЦНС. Суть завдання полягала в тому, що в кожній окремій пробі 

(всього спроб 27) досліджуваному на моніторі комп’ютера пред’являли 2 
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сигнали у вигляді маркерів на колі, один з яких статичний маркер та 

динамічна ціль, що кожного разу мала різну відстань від статичного маркеру 

та різне положення на колі і рухалась у різні сторони. При співпаданні 

динамічного і статичного сигналів досліджуваному необхідно було якомога 

швидше натиснути на кнопку на робочій панелі. У кожного обстежуваного 

фіксували кількість випереджень і запізнень, розраховували їхнє 

співвідношення та величину і знак середньої похибки. За цими результатами 

тестування визначались наступні показники: точність, стабільність, 

збудження та тренд (по збудженню). 

Оцінювання: 

Точність – відношення сумарного числа точних влучень до загальної 

кількості переглянутих (пред'явлених) влучень (Pm=m/q). 

Стабільність – нормована варіативність – відношення середньої різниці 

між суміжними значеннями базового параметра до їх суми, помноженої на 

константу. Виражається у відсотках до середнього значення базового 

параметра (V = 100
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Теоретично постулюється, що переважання збуджувальних 

(активаційних) процесів над гальмівними проявляється в тенденції до 

виконання обстежуваним випереджуючих натискань, тоді як переважання 

гальмівних процесів (зниження рівня активації) призводить до більшої 

кількості натискань із запізненням [223,237,310]. 

 

Функциональна рухливість нервових процесів 

Функціональна рухливість нервових процесів характеризує 

нейродинамічні властивості, які відображають особливості протікання 

нервових процесів збудження і гальмування в центральній нервовій системі. 

Дана методика заснована на визначенні функціональної рухливості 

нервових процесів як максимального темпу обробки інформації по 

диференціюванню різних позитивних і гальмівних подразників. 
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На екрані монітора відображається стилізоване зображення світлофора, 

в якому по черзі у випадковому порядку засвічуються червоний, жовтий і 

зелений ліхтарі. Завдання випробуваного - в максимальному темпі у 

відповідь на появу червоного сигналу натиснути праву клавішу, на появу 

зеленого сигналу натиснути ліву клавішу, а на появу жовтого - втриматися 

від якої-небудь відповіді (пропустити). Виконанню тесту передує 

тренування. Довжина залікового тесту варіюється і в середньому становить 

170-200 сигналів, тривалість виконання коливається в межах 1,8-3,5 хвилин. 

Тест складається з двох фаз:  

- I фаза - фаза впрацьовування, продовжується до тих пір, поки 

випробуваний не досягне своєї максимальної продуктивності на 50% рівні 

помилок;  

- II фаза - фаза стабілізації, швидкість пред'явлення сигналів 

коливається близько більш-менш постійного (але індивідуально 

специфічного) рівня. Найбільш важливим показником тесту є значення 

пропускної здатності. 

За допомогою тесту визначаються наступні показники: динамічність, 

пропускна здатність, гранична швидкість переробки інформації, 

імпульсивність. 

Оцінювання: 

Динамічність - як показник швидкості оволодіння навичкою виконання 

нового завдання. Оцінюється за відношенням реальної швидкості виходу 

випробуваного в другу фазу завдання до теоретично максимально можливого 

(у відсотках). 

Пропускна здатність – число сигналів, перероблене в одиницю часу, 

або зворотний йому середній межсігнальний інтервал у 2-й фазі. 

Гранична швидкість переробки інформації – відповідає мінімальному 

межсігнальному інтервалу. 

Імпульсивність – як показник тенденції до виконання спонтанних, 

швидких недостатньо підготовлених рішень і дій в умовах інформаційного 
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перевантаження, або схильність до занадто швидкої, недостатньо 

продуманої, надто емоційної реакції на події, оцінюється по 2 фазі. 

Розраховується за співвідношенням ймовірностей різних типів помилкових 

дій (передчасні дії, помилкові реакції, інверсії, пропуск). 

Типи помилкових дій, що можуть виникнути у досліджуваного в 

процесі виконання тесту: 

- передчасні дії - натискання на клавішу, виконане в початковий період 

проби («період рефрактерності», латентність якого свідомо менше, 

ніж необхідно для виконання осмисленої дії, для більшості 

діяльнісних стилів. Цей період встановлено в межах 150 мсек; 

- помилкова реакція - будь-який вплив на датчик при пред'явленні 

незначного сигналу; 

- інверсія - натискання на невідповідну клавішу в завданнях типу 

вибору; 

- пропуск - відсутність будь-якого відповідного дії при пред'явленні 

значимого сигналу. 

Для кожного типу відповідних дій розраховується показник 

ймовірності його прояву: 

- ймовірність правильної відповіді - відношення сумарного числа 

правильних відповідей до загального числа переглянутих 

(пред'явлених) значущих сигналів (Pm = m/q); 

- ймовірність пропуску значимого сигналу - відношення сумарного 

числа пропусків до загальної кількості значущих сигналів (Ph = h/q); 

- ймовірність помилкових реакцій - відношення сумарного числа 

помилкових реакцій до загальної кількості незначущих сигналів (

qp

P



  ); 

- ймовірність інверсій – відношення сумарного числа інверсій до 

загальної кількості значущих сигналів (Pv = v/q). 
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Позначення:  

• P - загальна кількість проб в тесті;  

• m - загальне число точних дій в тесті;  

• q - загальна кількість значущих сигналів в тесті;  

• h - загальне число пропусків значущих сигналів в тесті;  

• λ - загальне число помилкових реакцій в тесті;  

• v - загальна кількість інверсій в тісті. 

 

2.3. Тестові завдання для оцінки когнітивних і діяльністьних стилів 

 

У методиках, умовно об'єднаних у групу «Діяльністьні стилі», 

ключовим словом є поняття «стилю», яке підкреслює, що предметом 

оцінювання є формально-динамічні, а не змістовні аспекти пізнавальної та 

виконавської діяльності. Когнітивні (пізнавальні) і діяльнісні стилі 

розглядаються як індивідуально стійкі особливості людини, що визначають 

своєрідність стратегій та які використовуються для селекції, переробки 

інформації та вирішення завдань. 

На відміну від здібностей, до стилістичних характеристик індивіда не 

застосовується оціночний підхід: один і той же стиль в одних умовах може 

знижувати успішність діяльності, а в інших – навпаки, сприяти успішному 

вирішенню завдання. У той час, як здібності уніполярні (тобто їх показники 

варіюють від відсутності здатності до її значної виразності), стилі біполярні 

(тобто їх показники характеризують перехід від одного способу переробки 

інформації до іншого). 

До складу комплексу МПМ-05 включені, реалізовані нами методики та 

тестові завдання – більшість в оригінальних версіях – для оцінки деяких із 

стилів пізнавальної та виконавської діяльності, зв'язок яких з різними 

аспектами професійної діяльності та навчання відзначається найбільш часто. 

Залежність - незалежність від поля (ПЗ) – це параметр індивідуального 

когнітивного стилю, що відображає ступінь автономності суб'єкта від 

зовнішнього світу. «Поленезалежні» інтерпретують сприйняття зовнішньої 

інформації, орієнтуючись, насамперед, на внутрішні еталони упорядкування 
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вражень, тоді як «Полезалежні» орієнтуються головним чином на зовнішні 

орієнтири, зовні задані схеми. ПЗ охоплює широке коло явищ – від ступеня 

стійкості й адекватності сприйняття предметного світу в обставинах, що 

ускладнюють таке сприйняття, до проявів автономії особистості в ситуації 

групового тиску. 

Модифікований тест Струпа 

Оригінальна версія тесту («Color & Word Test»; JRStroop, 1935) 

передбачає проведення декількох серій досліджень, для кожної з яких 

використовується певний тип стимулів і фіксована інструкція.  

Для того щоб зробити тест операціональним, з нього виділили те, що 

складає його мінімально необхідне «інформативне ядро», а саме:  

 кількість кольорів та їх найменувань було скорочено до двох, 

причому були збережені кольори, позначення яких складається з 

одинакового числа букв; 

 були виключені контрольні серії, що використовують нейтральні 

кольори і символи; 

 обидва альтернативних способи реагування були об'єднані в єдиній 

сигнальній серії. 

У результаті, в рамках єдиного випробування виявилося можливим 

отримати повністю збалансований за імовірнісними характеристиками октет 

зі сполучень 3 ознак: кольору букв, найменування кольору (сенсу) і типу 

інструкції. 

Процедура проведення тесту полягала в послідовному пред'явленні в 

центрі екрану сигналів - слів «ЧЕРВОНИЙ» і «ЗЕЛЕНИЙ», кожне з яких 

могло бути написано червоним або зеленим кольором; крім того, нижче 

сигнального слова і з деяким випередженням пред'являється написане 

нейтральним кольором слово (кондиціонуюча ознака, КП), що означала 

спосіб реагування: «СЕНС» або «КОЛІР». Всі 8 варіантів поєднань цих трьох 

змінних рівноймовірні. Завдання випробуваного – реагувати на сигнали 

відповідно до КП, причому «червоного сигналу» завжди відповідала права 
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клавіша, а «зеленому» - ліва. Якщо відображався КП «СЕНС», «червоним 

сигналом» є слово «ЧЕРВОНИЙ» незалежно від кольору букв, яким воно 

написано. Якщо відображається КП «КОЛІР», «червоним сигналом» є слово , 

написане червоними літерами, незалежно від його змісту (назви кольору, яке 

воно виражало). 

Принцип виділення фаз: 

1 фаза - інструкція «сенс», збіг кольору букв і найменування; 

2 фаза - інструкція «сенс», розбіжність кольору букв і найменування; 

3 фаза - інструкція «колір», збіг кольору букв і найменування; 

4 фаза - інструкція «колір», розбіжність кольору букв і найменування. 

Довжина тесту - 64 сигнали, тривалість виконання - 1,5-3,0 хв. 

Оцінювання: 

На основі порівняння ефективності виконання окремих фаз, 

розраховувся ряд спеціальних індексів, а саме: 

1) індекс асиметрії - як відношення модуля різниці показників 

ефективності 4-й і 2-й фаз до їх напівсуми - характеризував скалярную 

величину домінування одного способу переробки інформації над іншим (без 

вказівки полюса домінування); 

2) індекс лівопівкульного домінування - як відношення показника 

ефективності дій випробуваного в другій фазі до аналогічного показника 

четвертої фази. 

3) індекс полезалежності - як дріб, у чисельнику якого сума значень 

показників ефективності в 1 і 3 фазах тесту (коли сенс і колір збігаються і 

інтерференція відсутня), а в знаменнику - сума значень показників 

ефективності в 2 і 4 фазах (коли сенс і колір не збігаються і має місце 

інтерференція цих двох інформаційних розмірностей). 

Стандартизовані показники: 

• поленезалежність (величина зворотна полезалежності); 

• лівопівкульне домінування; 

• функціональна асиметрія; 
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• загальна ефективність. 

 

 Стрес тест 

Визначення психоемоційної стійкості було і залишається однією з 

важких проблем для професійної психодіагностики. Окремі аспекти цієї 

комплексної характеристики оцінюються за допомогою опитувальників 

(тривожність, нейротизм по Айзенку, фактор «С» по Кеттелл та ін.), 

проектних тестів, психофізіологічних проб, стабілометру, 

електроенцефалографії і т.п. 

Один з підходів до вирішення проблеми полягає в моделюванні 

мотивованої (за допомогою спеціальної інструкції) діяльності з чітко 

визначеною метою, в процесі виконання якої вводяться перешкоди, в тому 

числі спеціальні емоціогенние стимули, що перешкоджають її досягненню. В 

якості вихідної моделі використовуються, зазвичай, швидкісні психомоторні 

або когнітивні завдання.  

Тестове завдання «Стрес тест» передбачає виконання 8-

альтернативного позиційного вибору в адаптивному темпі. Дизайн тестової 

процедури полягає в рамках прямокутного стимульного поля зверху вниз 

покроково «падають» об'єкти круглої форми. Незабаром після початку 

завдання їх число досягає восьми і залишається таким протягом усього тесту. 

На кожному кроці завдання (крім перших семи) один з об'єктів досягає 

червоної зони в нижній частині стимульного поля, і в цей момент 

випробовуваний повинен здійснити дію, що відповідає положенню об'єкта в 

червоній зоні. Як це характерно для адаптивного темпу, при кожному 

точному дії інтервал між послідовними кроками трохи скорочується 

(відбувається прискорення руху об'єктів), а при помилковому - зростає. 

Тестова процедура складається з трьох фаз. У першій фазі (в аналіз не 

включається) здійснюється поступове прискорення руху об'єктів до тих пір, 

поки випробуваний не досягне своєї граничної продуктивності на 50% -му 

рівні помилок. У другій фазі випробуваний виконує 40 дискретних дій в 

граничному для себе темпі, при цьому ніяких перешкод діяльності не 
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створюється. У третій фазі (такої ж довжини) діяльність випробуваного 

відбувається на тлі спеціальних сигналів зворотного зв'язку, «які 

коментують» його помилкові дії, а також періодично повідомляють про 

накопиченої сумі помилок. 

Оцінювання. 

Дії досліджуваного у 1 фазі тесту не враховуються і не оцінюються. За 

другу і третю фазу завдання визначається повний комплекс показників: 

загальна ефективність оцінюється за результатами дій у другій і третій фазах 

завдання. Імпульсивність оцінюється тільки по другій фазі. Основний 

показник - стресостійкість - визначається як відношення середньої 

пропускної здатності у 2 фазі до аналогічного показника 3 фази.  

Стандартизовані показники:  

 стресостійкість,  

 імпульсивність,  

 загальна ефективність. 

 

2.4. Дослідження психічних процесів, які входять до складових 

психофізіологічного стану людини  

 

Тестові завдання призначені для комплексної оцінки людини як 

виконавця різноманітних видів діяльності з точки зору його здатності 

ефективно діяти у динамічному середовищі – швидко оцінювати  сигнали, що 

пред'являються візуально та виділяти серед них значимі, класифікувати їх за 

заданими критеріями, здійснювати їх перетворення за певними правилами, 

зберігати в пам'яті і ефективно використовувати інформацію, що надходить, 

підтримувати і розподіляти увагу згідно з вимогами завданнь, виконувати 

швидкі і точні відповіді та інтуїтивні дії.  

У багатьох роботах науковців чітко визначено роль психічних процесів 

у спортивній діяльності. А у не багатьох доведено зв'язок рівня прояву 
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психічних процесів з успішністю у змаганнях та ростом кваліфікації 

[63,152,174,438]. 

 

2.4.1. Тестові завдання для оцінки уваги та сприйняття. Увага – це 

динамічна характеристика, що взаємодіє з психічною діяльністю і забезпечує 

більш-менш доцільний розподіл обмежених ресурсів системи переробки 

інформації суб'єкта, цілеспрямованість і адаптивність поведінки.  

Характеристику, у рамках «класичного» підходу, увагу визначають ряд 

специфічних властивостей, таких як: вибірковість, обсяг, стійкість, 

переключення, розподіл. У рамках когнітивного підходу основне значення 

надається таким аспектам уваги, як свідомість, пропускна здатність і ресурси 

(потужності), вибірковість (селективність), схильність відволіканню 

(відволікання), рівень збудження (збудження) і керування [223,233]. 

Під сприйняттям розуміють цілісне відображення предметів, ситуацій і 

подій, що виникають при безпосередньому впливі фізичних подразників на 

специфічні рецептори органів чуття. Сприйняття тісно пов'язане з 

мисленням, пам'яттю, увагою, направляється мотивацією і, певним чином, 

емоційно забарвлене.  

До професійно важливих характеристик сприйняття відноситься 

повнота і глибина перцептивного образу, його адекватність сприйманому 

предмету (точне, помилкове, ілюзорне) і швидкість. У спортивній діяльності 

важливу роль відіграє здатність до правильного виділення з інформаційного 

поля первинних сигналів (ознак), до швидкого переходу від більш витратного 

по відношенню до ресурсів сукцессивно сприйняття (що розмежовується на 

кілька послідовних усвідомлюваних стадій) до симультанного 

(одномоментного) і укрупнення оперативних одиниць інформації (по мірі їх 

включення в контекст діяльності), що сприяє прискоренню та підвищенню 

точності ідентифікації об'єктів. 
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Нами були підібрані тестові завдання для оцінки деяких характеристик 

зорового сприйняття, що відносилися до рівня елементарних перцептивних 

дій, таких як порівняння стимулів, пошук, виділення об'єкта з фону.  

 

Комплексна методика «Перцептивна швидкість» 

Методику «Перцептивна швидкість», було спрямовано на визначення 

особливостей сприйняття, уваги та мислення, шляхом оцінювання швидкості 

і точності співвіднесення невербальних подразників (геометричних фігур) з 

метою ідентифікації фігури, частиною якої був тестовий сигнал. На моніторі 

комп’ютеру в середній частині зорового поля розташовували 4 

пронумеровані еталонні геометричні фігури, складені з чотирьох рівних 

відрізків, а над ними фрагмент фігури, що складався з 3 відрізків. Завдання 

випробуваного полягало в тому, щоб визначити, частиною якої з еталонних 

фігур міг би бути даний фрагмент. Відповідь вказувалася натисканням 

відповідної клавіші спеціальної клавіатури. Час виконання 4 хвилини.  

Оцінювались показники: продуктивність, швидкість, точність та 

ефективність. 

Продуктивність – загальна кількість правильно виконаних завдань за 

весь час виконання тесту. 

Швидкість – відношення кількості «переглянуто» завдань до 

витраченому на це часу в хвилинах (
p

t
T  ). 

Точність – відношення сумарного числа правильних відповідей до 

загальної кількості переглянутих (пред'явлених) пунктів (дозволяє виявити 

осіб, що діють при вирішенні інтелектуальних завдань «навмання») (Pm=m/q). 

Ефективність – відношення правильно виконаних завдань до загальної 

кількості завдань у тесті, скоригована на ймовірність випадкового угадування 

(продуктивність/25 × 0,20 × точність).  

Показник продуктивності вказував на швидкість процесів сприйняття 

та мислення і залежив від рівня прояву рухливості нервових процесів. Чим 
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вища продуктивність, тим вища рухливість нервових процесів і тим вища 

швидкість сприйняття та мислення. Показник відносної частоти помилкових 

відповідей діагностував ефективність сприйняття і мислення: чим менший 

цей показник, тим ефективніше дані процеси. Швидкість роботи є 

інтегральним показником швидкості та ефективності процесів мислення та 

сприйняття. Високий показник швидкості означав, що дані процеси 

сприйняття та переробки інформації рухливі та ефективні [161,170,223]. 

 

2.4.2 Тестове завдання для оцінки властивостей пам'яті. З часів 

Г. Еббінгауза [223] було розроблено чимало лабораторних моделей для 

вивчення властивостей пам'яті, які дозволяли успішно демонструвати 

загальні закономірності запам'ятовування, відновлення та забування 

інформації. Однак більшість його моделей виявилося мало придатними для 

тестування стійких індивідуальних відмінностей у рівнях розвитку процесів і 

механізмів пам'яті внаслідок незадовільних психометричних характеристик.  

Більш традиційний тест на визначення короткострокової пам'яті - 

«Пам'ять на слова» виконувався в традиційній двухфазній процедурі . 

Методика «Пам'ять на слова» 

Методика «Пам'ять на слова» (зорова) призначалась для дослідження 

та оцінки обсягу, стійкості короткочасної пам'яті на вербальні подразники. 

Сутність методики – у впізнаванні серед послідовно представлених наборів 

слів цільового слова і указуванні його порядкового номеру. Дослідженому 

протягом 1 хвилини необхідно було запам'ятати набір з 30 різних слів. Після 

закінчення часу на екрані послідовно з'являлися пронумеровані комбінації з 5 

слів. Випробуваному необхідно впізнати те слово, яке було представлено для 

запам'ятовування, і вказати його натисканням відповідної клавіші на спец 

клавіатурі (СК). У кожній пропонованій комбінації слів могло бути тільки 

одне слово з тих, що запам'ятовувались. На виконання методики відводилося 

4 хвилини.  
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Визначались показники: продуктивність, швидкість, точність та 

ефективність. 

Продуктивність – загальна кількість правильно виконаних завдань за 

весь час виконання тесту. 

Швидкість – відношення кількості «переглянуто» завдань до 

витраченому на це часу в хвилинах (
p

t
T  ). 

Точність – відношення сумарного числа правильних відповідей до 

загальної кількості переглянутих (пред'явлених) пунктів (дозволяє виявити 

осіб, що діють при вирішенні інтелектуальних завдань «навмання») (Pm=m/q). 

Ефективність – відношення правильно виконаних завдань до загальної 

кількості завдань у тесті, скоригована на ймовірність випадкового угадування 

(продуктивність/20 × 0,20).  

Показник продуктивності вказував на швидкість процесів сприйняття 

та мислення і залежив від рухливості нервових процесів. Чим вища 

продуктивність, тим вища рухливість нервових процесів і тим вища 

швидкість сприйняття та мислення. Відносна частота помилкових відповідей 

діагностувала ефективність сприйняття і мислення: чим менший цей 

показник, тим ефективніше дані процеси.  

Швидкість роботи є інтегральним показником швидкості та 

ефективності процесів мислення та сприйняття. Високий показник швидкості 

означав, що дані процеси сприйняття та переробки інформації рухливі та 

ефективні [161,170,223]. 

 

2.4.3. Тестові завдання для оцінки окремих розумових операцій. З 

численних характеристик мислення об'єктом оцінювання, в даному випадку, 

є деякі його динамічні та операціональні характеристики такі, що 

трансформують дії (за класифікацією Г.М.Зараковского і В.В.Павлова, 1987), 

а саме, обчислювальні операції складання та порівняння чисел [223]. 
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Тест «Порівняння чисел» 

Завдання тесту «Порівняння чисел» оцінювали особливості мобілізації 

когнітивних ресурсів людини. Процедура проведення передбачала виконання 

послідовного порівняння чисел за величиною. Один за одним, в єдиному 

секторі, в центрі дисплею пред'являлися числа від 2 до 9. Завдання полягало 

у порівнянні поточної цифри із попередньою. Довжина тесту – 128 сигналів, 

тривалість виконання – від 1,5 до 4 хвилин, в автотемпі (Автотемп забезпечує 

таку тривалість експозиції значимого сигналу, яка необхідна випробуваному 

для виконання відповіді). На початку тесту пропонуються тренувальні проби, 

в яких випробуваний отримує інформацію (ОС - зворотний зв'язок) при 

правильному чи неправильному виконанні тесту. 

Стандартизованими показниками були: ефективність, латентність 

реакції, точність та стабільність.  

Показники ефективності послідовного порівняння помірно корелюють 

з рівнем загального розвитку і вмотивованістю суб'єкта, знижуються при 

втомі і інших несприятливих функціональних станах.  

Ефективність (коефіцієнт труднощі тесту) – інтегральний показник, що 

враховує як швидкісні, так і характеристики точності дій випробуваного, 

розраховується як відношення середньої латентності правильної відповіді до 

ймовірності безпомилкового дії (D = TRR/Pr). 

Латентність реакції – середнє латентний час правильної відповіді - 

середнє арифметичне значення інтервалів часу від початку пред'явлення 

стимулу до першого в даній пробі натискання на відповідну умовам завдання 

клавішу (  
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Точність - ймовірність безпомилкового дії (Pr = (m-v)/p). 

Стабільність – нормована варіативність – відношення середньої різниці 

між суміжними значеннями базового параметра до їх суми, помноженої на 
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константу. Виражається у відсотках до середнього значення базового 

параметра (V = 100
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Позначення:  

- T - загальний час виконання завдання;  

- P - загальна кількість проб в тесті;  

- M - загальне число точних дій в тесті;  

- Q - загальна кількість значущих сигналів в тесті;  

- V - загальна кількість інверсій в тісті. 

 

2.4.4. Методичний підхід для оцінки загальних здібностей 

(інтелекту). Методика «Встановлення закономірностей» призначена для 

вивчення деяких особливостей процесу мислення (активності, кмітливості) і 

оперативної пам'яті. 

Сутність методики полягає в тому, що в кожному завданні 

випробуваному пропонується визначити, яке з п'яти запропонованих слів 

(пов'язаних з клавішами 1 - 5) може бути закодовано у, зазначеній вище, 

послідовності символів.  

Особливість реалізації тесту полягає в тому, що в кожному завданні 

можливий тільки один правильний варіант відповіді. Відповідь визначається 

натисканням цифрової клавіші, що відповідає номеру варіанта. На початку 

завдання пропонується кілька тренувальних проб. Завдання реалізується в 

швидкісному режимі і жорстко обмежується в часі, довжина тесту 

нормується не в кількості сигналів, а в хвилинах (за 6 хвилин пропонується 

виконати 25 завдань). У нижній частині екрана розташовуються дві 

процентні лінійні шкали, одна з яких відображає відсоток виконаних завдань, 

друга - відсоток витраченого часу. Завдання виконується в автотемпі 

(Автотемп забезпечує таку тривалість експозиції значимого сигналу, яка 

необхідна випробуваному для виконання відповіді). 
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Стандартизовані показники: продуктивність; швидкість; точність; 

ефективність. 

Продуктивність - загальна кількість правильно виконаних завдань за 

весь час виконання тесту. 

Швидкість – відношення кількості «переглянутого» завдання до 

витраченого на це часу у хвилинах (
p

t
T  ). 

Точність – відношення сумарного числа правильних відповідей до 

загальної кількості переглянутих (пред'явлених) пунктів (дозволяє виявити 

осіб, що діють при вирішенні інтелектуальних завдань «навмання») (Pm=m/q). 

Ефективність – відношення правильно виконаних завдань до загальної 

кількості завдань у тесті, скоригована на ймовірність випадкового угадування 

(продуктивність/25 × точність).  

Показник продуктивності вказував на швидкість процесів сприйняття 

та мислення і мав залежність від рухливості нервових процесів. Чим вища 

продуктивність, тим вища рухливість нервових процесів і тим вища 

швидкість сприйняття та мислення. Відносна частота помилкових відповідей 

діагностувала ефективність сприйняття і мислення: чим менший цей 

показник, тим ефективніше дані процеси.  

Швидкість роботи є інтегральним показником швидкості та 

ефективності процесів мислення та сприйняття. Високий показник швидкості 

означав, що дані процеси сприйняття та переробки інформації рухливі та 

ефективні [223]. 

Позначення:  

- T - загальний час виконання завдання;  

- P - загальна кількість проб в тесті;  

- M - загальне число точних дій в тесті;  

- Q - загальна кількість значущих сигналів в тісті. 
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2.5. Оцінювання психічного стану особистості 

 

Тест «Кольорових виборів» (ТКВ) являє собою адаптований варіант 

скороченої 8 - кольорної форми тесту М.Люшера. У його основі лежить 

припущення про існування тісного асоціативного зв'язку між кольорами і 

станом людини, що відображає різні способи її адаптації до навколишнього 

світу. Багаторічний досвід використання тесту в консультативній та клінічній 

практиці дає підставу вважати це припущення емпірично обгрунтованим, 

хоча психофізіологічні механізми такого зв'язку залишаються недостатньо 

вивченими [223,230,233]. 

Тест не чутливий до транскультуральних розбіжностей і може 

використовуватися з будь-яким контингентом, здатними зрозуміти 

інструкцію. Він не провокує (на відміну від більшості інших вербальних і 

невербальних тестів) реакцій захисного характеру. Методика виявляє не 

тільки усвідомлене, суб'єктивне ставлення особи до кольорових еталонів, але 

також неусвідомлені реакції на них, що дозволяє вважати метод глибинним 

та проективним. 

Численними дослідженнями показано, що вибір кольорового ряду 

залежить як від актуального стану, так і від набору стійких особистісних 

характеристик особистості, пов'язаних з конституційним типом людини. 

У тесті використовуються наступні кольори: темно- синій ( 1 ), синьо -

зелений ( 2 ), помаранчево -червоний ( 3 ), жовтий ( 4 ), лилово -фіолетовий ( 

5 ), коричневий ( 6 ), чорний (7) і світло-сірий ( 0 ). 

У рамках психодіагностичного комплексу тест реалізований у двох 

режимах. Перший може застосовувався як в діалозі, так і з використанням 

бланкового введення результатів ранжування кольорів, пред'явлених за 

допомогою традиційних карток; другий реалізувався виключно в діалоговому 

форматі обстеження. Обидва режими використовують один і той же набір 

кольорів, але принципово різняться за процедурою проведення . 
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Перший режим - «метод ранжирування» - випробуваному пропонується 

спочатку вибрати, з одночасно представлених на екрані монітора, (у 

випадковому порядку) 8 пронумерованих кольорових прямокутників 

«найприємніший» колір натисканням на відповідну цифрову клавішу. Потім 

йому пропонується зробити те ж саме серед семи, що залишилися, кольорів і 

т.д. Дана форма проведення тестування найбільш звична, однак не захищена 

від фальсифікацій або недбалого виконання і тому в експертних ситуаціях її 

слід застосовувати з обережністю [223,230,233]. 

Для випадків, коли кооперація з боку досліджуваного не може бути 

гарантована, ми застосовували 2 режим тесту - «метод парних порівнянь». 

Дана версія тесту демонструвала більш високу надійність і - завдяки 

вбудованому механізму валідізації результатів - більш високу достовірність 

оцінок. 

У цьому режимі кожен колір пред'являвся попарно з кожним з інших 7 

кольорів і завдання досліджуваного зводилося до здійснення суб'єктивно 

більш простого бінарного вибору - натисканням на відповідну (ліву чи праву) 

клавішу спеціальної клавіатури. Якщо кольорові переваги задовольняли 

формальній вимозі транзитивності (тобто, не допускалося логічних нонсенсів 

типу: А> В, В> С, але З > А!), то було пред'явлено 28 кольорових пар. При 

повторному порушенні логіки кольорових переваг досліджуваний отримував 

попередження про необхідність «бути уважнішими», якщо подібних 

порушень виявлялося більше чотирьох, слідувала пропозиція повторити тест 

спочатку.  

Практика показала, що абсолютна більшість досліджуваних при 

правильному розумінні і проходженні інструкції легко справлялася з даним 

варіантом тесту. Не більше 10% випробовуваних (як правило, це - особи зі 

зниженою здатністю до концентрації уваги або ті, що приписували тесту сенс 

за рамками інструкції) виявлялися не в змозі виконати тест за дві спроби. 

Таким досліджуваним ми пропонували виконати тест у першому режимі. 
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Найбільш актуальні для оцінки поточного психічного стану показники 

- працездатність, втома і тривога. 

Показник «Працездатність» мав значення від 0 до 15. «Ціна» 1 бала = 

6,67 %. Інтенсивність втоми та тривоги приймали значення від 0 до 12 в 

діапазоні від 0 до 100% з кроком 8,33 %. 

«Сумарне відхилення від аутогенної норми (ВАН)» – індекс, 

запропонований І. Юрьєвим (1982). Приймав значення від 0 до 32. Величина 

ВАН негативно пов'язана з суб'єктивним відчуттям комфорту[223]. 

«Ексцентричність» (Е) - активна, агресивно-наступальна позиція; 

сильна нервової системи.  

«Концентричність» (К) - зосередженість на внутрішніх проблемах, 

пасивність, велика глибина переживань; слабкість нервової системи.  

«Вегетативний коефіцієнт» характеризував відносне переважання 

впливів симпатичної (ерготропного тонусу) або парасимпатичної 

(трофотропного тонусу) вегетативної нервової системи. Переважання 

ерготропного тонусу відображає прагнення до витраті енергії, тоді як 

переважання трофотропного - прагнення до її заощадження, накопичення, 

потреба у спокої. Коефіцієнт міг приймати значення від 0 до 24. Якщо індекс 

> 12, тонус оцінюється як ерготропних, якщо < 12 – трофотропний. 

Розраховується (Е-К+12) 

«Гетерономність» – залежність від зовнішніх впливів, сензитивність аж 

до вразливості.  

«Автономність» («гомономність») – відносна незалежність від 

зовнішніх впливів; часто поєднується з наполегливістю - до впертості, 

самоповагою - до самовпевненості.  

При проведенні комп'ютерного обстеження ми звертали особливу увагу 

на освітлення в кабінеті, де проводилося обстеження: неприпустимим було 

попадання на монітор прямого сонячного або яскравого штучного світла. 
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2.6. Методики оцінки різних стратегій мотивації  

 

Серед 27 «психогенних потреб», виділених Генрі Мюрреем в 1938 р. 

вперше фігурували «потреба в досягненнях » і «потреба в уникненні невдач». 

Ним же був запропонований проективний «Тематичний аперцепційний тест», 

який вперше дозволив здійснити вимір мотивів. У розвитку уявлень про ці 

аспекти мотивації значну роль відіграла модель вибору ризику, 

запропонована Дж.Аткінсоном, в якій мотиву досягнення приписується 

мобілізуючий ефект при досягненні мети, а сила мотиву уникнення невдачі 

розглядається як стримуюча, що знижує величину провідного мотиву. При 

цьому найбільша спонукальна сила до виконання дій для досягнення мети 

виникає при середньому рівні складності завдання (при середніх значеннях 

суб'єктивної ймовірності успіху і неуспіху). «Зважаючи» на суб'єктивну 

ймовірність того чи іншого результату, суб'єкт приймає рішення про 

доцільність чи недоцільність вживати дії, спрямовані на досягнення мети в 

умовах невизначеності її досяжності [223,261]. 

 

Методика діагностики особистості на мотивацію до досягнення 

успіху Т.Елерса 

При використанні тесту Т.Елерса на мотивацію до досягнення успіху 

дослідженому необхідно було за інструкцією відповісти на 41 питання 

відповіддю «так» чи «ні». Питання додаються у додатку (Додаток А). 

Оцінювання результату. Від 1 до 10 балів: низька мотивація до успіху; 

від 11 до 16 балів: середній рівень мотивації; від 17 до 20 балів: помірковано 

високий рівень мотивації; понад 21 бали: занадто високий рівень мотивації 

до успіху. 

У науковій літературі є дані про те, що люди, помірно і сильно 

орієнтовані на успіх, вважають за краще середній рівень ризику. Ті ж, хто 

боїться невдач, віддають перевагу малому або, навпаки, занадто великий 

рівень ризику. Чим вище мотивація людини до успіху - досягненню мети, 
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тим нижче готовність до ризику. При цьому мотивація до успіху впливає і на 

надію на успіх: при сильній мотивації до успіху надії на успіх зазвичай 

скромніші, ніж при слабкій мотивації до успіху. 

Ті ж, хто сильно мотивований на успіх і має високу готовність до 

ризику, рідше потрапляє в нещасні випадки, ніж ті, які маю високу готовність 

до ризику, але високу мотивацію до уникнення невдач (захист). І навпаки, 

коли у людини є висока мотивація до уникнення невдач, то це перешкоджає 

мотиву до успіху - досягненню мети. Такі судження відносно соціальної 

поведінки та деяких видів професійної діяльності. Коли ж мова стосується 

спортивної діяльності, а саме, єдиноборств, то ці види мотивації виступають 

стратегіями поведінки та складовими тактичної і психологічної поведінки. 

 

Методика діагностики особистості на мотивацію до уникнення 

невдач Т.Елерса 

При використанні тесту Т. Елерса мотивації до уникнення невдач 

дослідженому необхідно було із списку у 30 стрічок, який йому видавався 

індивідуально, в кожній стрічці по 3 слова обрати одне, яке найбільш його 

характеризувало та поставити поряд з ним помітку (Додаток Б). 

Результат оцінювання. Чим більше сума балів, тим вище рівень 

мотивації до уникнення невдач, захисту. Від 0 до 10 балів: низька мотивація 

до захисту; від 11 до 16 балів: середній рівень мотивації; від 17 до 20 балів: 

високий рівень мотивації; понад 20 балів: занадто високий рівень мотивації 

до уникнення невдач, захисту. Аналіз результатів співвідносився з 

результатами тесту «Мотивація до успіху». 

Мотивацію до досягненню успіху та уникнення невдач, у спорті вищих 

досягнень, співвідносять з одним із основних критерієв тактики і стратегії. 

Також, обирання однієї з мотивацій взаємопов’язано зі стилем ведення 

поєдинку, а останній, в свою чергу, з проявом індивідуально-типологічних 

особливостей [261,265]. 
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Ф. Букрад пропонує три фактори, що спонукають до захисної 

поведінки:  

 Ступені передбачуваного ризику; 

 Переважної мотивації; 

 Досвіду невдач на роботі. 

Підсилюють потребу у захисній поведінці дві обставини: перше - коли 

без ризику вдається отримати бажаний результат; друге – коли, навпаки, 

ризикована поведінка веде до непередбачених негативних наслідків. 

Досягнення безпечного результату при ризикованій поведінці, навпаки, 

послаблює бажання захисту, тобто мотивацію до уникнення невдач [64,261]. 

 

2.7. Біохімічні методи дослідження капілярної крові 

 

Проводився загальний клінічний аналіз крові, з вивченням кількісного і 

якісного складу формених елементів крові (клітин крові). Клітинний склад 

крові здорової людини досить постійний. Тому різні зміни його, що настають 

при м’язових навантаженнях, можуть мати важливе діагностичне значення. 

При деяких фізіологічних станах організму якісний і кількісний склад крові 

достатньо часто змінюється, особливо на фоні екстремальних фізичних 

навантажень. Однак, невеликі коливання відбуваються протягом дня під 

впливом прийому їжі, роботи і т.п. 

Зміни, що відбуваються в крові, найчастіше неспецифічні, але в той же 

час відбивають зміни цілого організму. 

Кров використовується як один з найбільш важливих об'єктів 

біохімічних досліджень, оскільки в ній відбиваються всі метаболічні зміни в 

тканинних рідинах і лімфі організму. По зміні складу крові або рідкої її 

частини – плазми, можна судити про гомеостатичний стан внутрішнього 

середовища організму або зміні його при спортивній діяльності.  
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Для багатьох досліджень потрібна невелика кількість крові (0,01-0,05 

мл). З усіх складових загального аналізу, ми визначили два найбільш 

інформативних показника гемоглобін та сечовина. 

Основним білком еритроцитів крові є гемоглобін, який здійснює 

транспорт кисню. Концентрація гемоглобіну в крові залежить від статі і 

становить у середньому 7,5-8,0 ммоль л-1 (120-140 г л-1) у жінок і 8,0-10,0 

ммоль л-1 (140-160 г л -1) у чоловіків, а також від ступеню тренованості.  

При м'язовій діяльності різко підвищується потреба організму в кисні, 

що задовольняється більш повною екстракцією його з крові, збільшенням 

швидкості кровотоку, а також поступовим збільшенням кількості 

гемоглобіну в крові за рахунок зміни загальної маси крові. Збільшення вмісту 

гемоглобіну в крові певною мірою відображає адаптацію організму до 

фізичних навантажень у гіпоксичних умовах. За вмістом гемоглобіну в крові 

можна судити про аеробні можливості організму, ефективність аеробних 

тренувальних занять, стан здоров'я спортсмена.  

При посиленому розпаді тканинних білків, надмірному надходженні в 

організм амінокислот в печінці, в процесі зв'язування токсичного для 

організму людини аміаку, синтезується нетоксична азотовмісна речовина - 

сечовина. З печінки сечовина надходить у кров і виводиться з сечею. 

Концентрація сечовини в нормі в крові кожної дорослої людини 

індивідуальна.  

В практиці спорту цей показник широко використовується при оцінці 

сприйняття спортсменом тренувальних і змагальних фізичних навантажень, 

ходу тренувальних занять і процесів відновлення організму [48,437].  

Забір крові здійснювався натще спеціалістами лабораторії 

«EUROLAB». 
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2.8. Методи математичної статистики  

 

Матеріали досліджень оброблені статистичними методами із 

застосуванням кореляційного аналізу за допомогою статистичних пакетів 

«Statistica 6.0» та «Microsoft Excel». 

У роботі визначались основні статистичні характеристики 

досліджуваних показників. Розраховувалось: середнє арифметичне значення 

варіаційного ряду ( x ), дисперсія (D), стандартне відхилення (S), відсоткове 

значення (%), коефіцієнт кореляції (r). Для вивчення факторної структури 

психофізіологічного стану борців високої кваліфікації в умовах поточного 

контролю використовувався факторний аналіз. 

Для визначення статистичної значимості різниці між показниками 

вибірок, які відповідали нормальному закону розподілу, що перевірялося за 

допомогою критерію Уїлкі-Шапіро, використовували критерій Стьюдента. У 

зв’язку із тим, що в багатьох дослідженнях дисертаційної роботи, 

обстежувані вибірки не підпадали під нормальний розподіл за показниками 

які вивчалися, нами було застосовано методи непараметричної статистики за 

допомогою критерію знакових рангових сум Вілкоксона. Для демонстрації 

розподілу даних використовувався інтерквартильний розмах, вказуючи 

першу квартиль (25% персентиль) та третю квартиль (75% ) [5,42,46]. Для 

порівняння показників малих вибірок та вибірок, розподіл яких не відповідав 

нормальному закону, використовували критерій Колмогорова-Смірнова. 

Кореляційний аналіз проводився за Спірменом. Цей коефіцієнт є 

непараметричною мірою статистичної залежності між двома змінними. Він 

оцінює наскільки гарно можна описати відношення між двома змінними за 

допомогою монотонної функції. Якщо немає повторних значень даних, то 

коефіцієнт Спірмана дорівнює 1 або −1, це відбувається коли кожна зміна є 

монотонною функцією від іншої змінної. Коефіцієнт кореляції, як і будь-яке 

обчислення кореляції, підходить для безперервних ті дискретних змінних, у 

тому числі порядкових змінних. 
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Коефіцієнт кореляції Спірмена визначається як коефіцієнт кореляції 

Пірсона. Для вибірки обсягу n множини Xi, Yi перетворюються в ряди xi, yi 

та обчислюється наступним чином: 

 

 

 

Однаковим значенням (ранг зв'язків або величина дублікатів) 

присвоюється ранг, що дорівнює середньому числу їхніх позицій в порядку 

зростанні величини.  

Знак кореляції Спірмена вказує напрямок зв'язку між Х (незалежною 

змінною) та Y (залежною змінною). Якщо Y має тенденцію до збільшення, 

коли Х збільшується, коефіцієнт кореляції Спірмена є додатнім. Якщо Y має 

тенденцію до зменшення, коли X збільшується, коефіцієнт кореляції 

Спірмена від'ємний. Коефіцієнт Спірмена рівний нулю вказує на те, що Y не 

збільшується та не зменшується при збільшенні X. Збільшення коефіцієнта 

Спірмена відбувається при наближенні величин X та Y один до одного таким 

чином, що вони можуть стати монотонною функцією один одного. Коли X і 

Y монотонно пов'язані, коефіцієнт кореляції Спірмена набуває значення 1. 

Ідеальне монотонне зростання співвідношення передбачає, що для будь-яких 

двох пар значень даних (xi, yi) та (xj, yj) : xi- xj та yi- yj завжди мають 

однаковий знак. Ідеальне монотонно спадне співвідношення передбачає, що 

xi- xj та yi- yj завжди мають протилежні знаки [44,350].  

 

2.9. Організація дослідження 

 

Основні дослідження проводились на базі збірних команд України з 

греко-римської, вільної, жіночої боротьби та дзю-до.  

Дослідження психофізіологічних станів, в різних умовах напруженої 

м’язової діяльності, проводилось серед елітних атлетів, членів збірних 

команд України з греко-римської боротьби всього 84 особи, вільної боротьби 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9F%D1%96%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9F%D1%96%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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всього 28 осіб, жіночої боротьби 20 осіб, дзюдо (чоловіки 68 та жінки 45 

осіб), а також, спортсменів з інших видів спорту 234 атлета та 82 атлетки 

високої кваліфікації та не спортсмени, віком 18-31 років, протягом 2007-2013 

рр.. Всього було проведено близько 2000 людинообстежень. 

Дослідження проводилось у чотири етапи: 

На першому етапі проводився аналіз особливості формування 

психофізіологічних станів із урахуванням індивідуально-типологічних 

характеристик ВНД в умовах напруженої м’язової діяльності спортсменів 

високої кваліфікації, членів збірних команд України з олімпійських видів 

боротьби. 

На другому етапі досліджували гендерні та вікові особливості прояву 

нейродинамічних та когнітивних функцій у людей із різним рівнем 

готовності до м’язової діяльності. Для цієї мети були обстежені спортсмени-

єдиноборці високої кваліфікації, члени національних збірних команд України 

з олімпійських видів боротьби. 

На третьому етапі у спортсменів високої кваліфікації визначали 

психофізіологічний рейтинг та розробляли інформативні критерії 

функціональної організації психофізіологічних та вегетативних функцій, які 

могли б визначати тактику і стратегію їхньої підготовки та успішну участь у 

змаганнях. 

На четвертому етапі було досліджено особливості передстартових 

реакцій нейродинамічних функцій та системи вегетативної регуляції ритму 

серця у елітних спортсменів в умовах передзмагального та змагального 

періодів.   
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РОЗДІЛ 3 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ СТАНІВ 

ІЗ УРАХУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ВНД В УМОВАХ НАПРУЖЕНОЇ М’ЯЗОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1. Динаміка формування психофізіологічних станів у осіб 

високого рівня функціональної підготовленості в умовах напруженої 

м’язової діяльності 

 

Дослідження динаміки формування психофізіологічних станів у 

елітних спортсменів, в умовах напруженої м’язової діяльності, проводилося 

протягом одного із підготовчо-тренувальних зборів, напередодні одного із 

головних змагань року – чемпіонату Європи, у національній збірній команди 

України з греко-римської боротьби. Особливості адаптації до тренувальних 

навантажень вивчались вродовж 21 дня (така кількість днів, в середньому, 

відповідає тренувальному мезоциклу, що складається із двох мікроциклу, за 

класифікацією В. М. Платонова [207, 209]) на початку, в середині та 

наприкінці відповідного циклу тренувальних навантажень. Проводилося 

дослідження 40 спортсменів-борців високої кваліфікації, віком 21-28 років, 

на спортивній базі у м. Алушта навесні, у березні місяці. 

Дослідження психофізіологічного стану у осіб високого рівня 

функціональної підготовленості (елітних атлетів) проводилося згідно 

уявлення про структуру психофізіологічного стану людини, в умовах 

напруженої м’язової діяльності, запропонованої Г.В. Коробейніковим 

[120,126,119]. На думку Г.В. Коробейнікова психофізіологічна організація 

представлена тримірною схемою, яка складається з компонентів: 

нейродинамічної, когнітивної та регуляторної.  
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Відповідно, психофізіологічний стан досліджувався за тестами, які 

визначають: особливості прояву психічного стану людини, баланс нервових 

процесів, якість сприйняття та переробки інформації та стан вегетативної 

регуляції ритму серця (варіабельності кардіоінтервалів). 

Психофізіологічний стан вивчався за допомогою 

кольоровоасоціативного тесту Люшера, балансу нервових процесів – за 

показниками співвідношення збудження та гальмування нервових процесів. 

Систему сприйняття і переробки інформації вивчали за допомогою 

визначення латентного періоду простої зорово-моторної реакції та 

функціональної рухливості нервових процесів. Стан вегетативної регуляції 

ритму серця вивчали за допомогою статистичних та спектральних 

характеристик варіабельності серцевого ритму. 

Табл. 3.1 відображає результати кольоровоасоціативного тесту 

Люшера при адаптації до тренувальних навантажень у осіб з високим рівнем 

функціональної підготовленості.  

Аналіз результатів дослідження, представлених в табл. 3.1, свідчить, 

що в динаміці циклу тренувальних навантажень, у елітних атлетів, 

достовірно зростає значення показнику втоми наприкінці, порівняно із 

початком циклу навантажень. Одночасно спостерігається підвищення 

значення показнику тривоги наприкінці циклу тренувальних навантажень 

(табл. 3.1). Однак, в середині циклу тренувальних навантажень показник 

тривоги достовірно знижується, порівняно із початком тренувального циклу 

(табл. 3.1). 

Показник вегетативного компоненту має тенденцію до зростання 

абсолютних значень наприкінці тренувальних навантажень, порівняно із 

початком циклу (табл. 3.1). Ця обставина вказує на зростання пливу 

вегетативної компоненти на психоемоційну регуляцію психофізіологічних 

функцій організму атлетів наприкінці циклу тренувальних навантажень. 
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Таблиця 3.1 

Результати кольорового тесту Люшера в умовах адаптації до 

тренувальних навантажень у осіб із високим рівнем функціональної 

підготовленості (медіана, верхній і нижній квартиль, n=40) 

Показники 
Етапи циклу навантажень 

Початок Середина Кінець 

Працездатність, 

ум.од. 

12,02 

10,12; 12,73 

10,53 

9,73; 13,23 

12,83 

6,34; 13,92 

Втома, ум.од. 
2,34 

1,02; 3,34 

2,73 

1,23; 3,73 

4,26* 

1,36; 7,45 

Тривога, ум.од. 
1,73 

0,83; 2,52 

0,53* 

0,12; 1,15 

2,15*# 

1,52; 4,74 

Вегетативний 

коефіцієнт, ум.од. 

14,52 

10,83; 16,62 

13,73 

10,73; 16,04 

15,11 

12,63; 16,36 

Гетеромність, 

ум.од. 

7,11 

6,73; 9,56 

8,23 

6,73; 8,73 

7,72 

5,37; 8,52 

Автономність, 

ум.од. 

10,32 

9,42; 11,83 

10,34 

8,43; 11,62 

10,72 

8,26; 10,58 

Примітки:  

1.*-p<0,05, порівняно із початком циклу тренувальних навантажень;  

2.#-p<0,05, порівняно із серединою циклу тренувальних навантажень. 

 

На рис. 3.1 наведено динаміку показників втоми і тривоги за 

кольоровоасоціативним тестом Люшера у елітних атлетів в динаміці циклу 

тренувальних навантажень.  

Аналіз динаміки психофізіологічного стану елітних атлетів в умовах 

циклу тренувальних навантажень відображає процес розвитку стомлення 

(рис. 3.1). Розвиток психоемоційного стомлення викликає тривожність 

наприкінці тренувального навантаження. Це відображається у погіршенні 

здатності до сприйняття та переробки інформації у елітних атлетів в динаміці 

тренувальних навантажень, внаслідок психоемоційного стомлення.  

Отриманий результат свідчить про наявність психоемоційного 

стомлення, яке виникає в динаміці тренувального циклу навантажень. 
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Рис. 3.1. Динаміка показників втоми і тривоги в умовах адаптації 

до циклу тренувальних навантажень у осіб із високим рівнем 

функціональної підготовленості 

Примітка:*-p<0,05, порівняно із початком та серединою циклу 

тренувальних навантажень. 

 

Зростання показнику тривоги наприкінці тренувального циклу, у 

атлетів, вказує на дію стомлення, яке приводить до появлення стану 

тривожності, з одночасним зростанням ступеню напруження регуляції 

психофізіологічних функцій організму атлетів. 

В табл. 3.2 представлено результати тесту «Баланс нервових процесів» 

в умовах адаптації до тренувальних навантажень. 

Аналіз результатів дослідження табл. 3.2 виявив наявність балансу 

нервових процесів у елітних атлетів на початку, в середині та наприкінці 

циклу тренувальних навантажень. Достовірне зростання із зворотним 

значенням показнику збудження, в динаміці тренувальних навантажень, 

вказує на тенденцію зрушення балансу нервових процесів у бік гальмування 

(табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Результати тесту «Баланс нервових процесів» в умовах адаптації до 

циклу тренувальних навантажень у осіб із високим рівнем 

функціональної підготовленості  

(медіана, верхній і нижній квартиль, n=40) 

Показники 
Етапи циклу навантажень 

Початок Середина Кінець 

Точність, ум.од. 
2,81 

2,17; 3,39 

2,31 

2,16; 2,71 

2,62 

2,17; 3,51 

Стабільність 

(cV), % 

2,99 

2,68; 3,30 

3,13 

2,30; 3,34 

3,13 

2,54; 3,53 

Збудження , 

ум.од. 

-0,02 

-1,95; 0,05 

-0,18 

-0,37; 0,35 

-0,36*# 

-2,16; -0,01 

Примітки:  

1.*-p<0,05, порівняно із початком циклу тренувальних навантажень;  

2.#-p<0,05, порівняно із серединою циклу тренувальних навантажень. 

 

Можна зазначити, що у процесі тренувального циклу, у елітних 

атлетів, психоемоційне стомлення призводить до появи стану тривожності, 

що відображається у зрушенні балансу нервових процесів у бік переважання 

процесу гальмування. 

Абсолютні значення показнику латентного періоду зорово-моторної 

реакції в динаміці тренувальних навантажень, у елітних атлетів, 

представлено в табл. 3.3. 

Аналіз результатів дослідження табл. 3.3 свідчить про відсутність 

достовірної різниці за показниками латентності і стабільності реакцій, в 

умовах адаптації до тренувальних навантажень, у осіб із високим рівнем 

функціональної підготовленості. 

Однак, в середині та наприкінці тренувальних навантажень 

виявляється тенденція до зростання латентного періоду простої зорово-

моторної реакції у елітних атлетів (табл. 3.3). Ця обставина вказує на 

тенденцію до погіршання швидкості переробки інформації. 
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Таблиця 3.3 

Латентний період зорово-моторної реакції в умовах адаптації до циклу 

тренувальних навантажень у осіб із високим рівнем функціональної 

підготовленості (медіана, верхній і нижній квартиль, n=40) 

Показники 
Етапи циклу навантажень 

Початок Середина Кінець 

Латентність, мс 
249,96 

245,32; 268,61 

260,09 

250,50; 271,64 

256,54 

246,13; 268,54 

Стабільність реакції 

(cV), % 

14,95 

12,15; 17,88 

14,47 

10,98; 18,88 

14,08 

11,96; 17,37 

Примітки:  

1.*-p<0,05, порівняно із початком циклу тренувальних навантажень;  

2.#-p<0,05, порівняно із серединою циклу тренувальних навантажень. 

 

В табл. 3.4 наведено результати дослідження функціональної 

рухливості нервових процесів в умовах адаптації до тренувальних 

навантажень у осіб із високим рівнем функціональної підготовленості. 

За результатами дослідження, представлених в табл. 3.4, 

спостерігається достовірне зменшення показнику граничного часу переробки 

інформації в середині тренувальних навантажень, у елітних атлетів, 

порівняно із початком. Отриманий результат вказує на покращення здатності 

до сприйняття та переробки інформації у атлетів, в середині циклу 

тренувальних навантажень.  

Крім того, за показником імпульсивність-рефлективність 

спостерігається зниження абсолютних значень в динаміці циклу 

тренувальних навантажень (табл. 3.4).  

Показник імпульсивності у тесті «Функціональна рухливість нервових 

процесів» відображає домінуючу тенденцію до генерування всіх сенсорних 

реакцій (в тому числі спонтанних) на подразники в процесі виконання тесту. 

Показник рефлективності відображає імовірність виникнення, саме, 

значимих реакцій на зорові подразники. Виявлена динаміка показників 
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імпульсивності – рефлективності вказує на зміщення можливостей 

реагування у бік зниження швидкості (імпульсивності) та покращення якості 

реагування (рефлективності). 

 

Таблиця 3.4 

Функціональна рухливість нервових процесів в умовах адаптації до 

тренувальних навантажень у осіб із високим рівнем функціональної 

підготовленості (медіана, верхній і нижній квартиль, n=40) 

Показники 
Етапи циклу навантажень 

Початок Середина Кінець 

Динамічність, % 
69,54 

62,01; 83,81 

69,88 

65,94; 88,18 

76,36 

66,72; 81,81 

Пропускна 

здатність, ум.од. 

1,85 

1,61; 1,93 

1,94 

1,58; 2,04 

1,95 

1,67; 2,08 

Граничний час 

переробки 

інформації, мс 

320,13 

290,34; 350,62 

290,73* 

290,16; 440,39 

320,16# 

290,62; 410,63 

Імпульсивність - 

рефлективність, 

ум.од. 

0,16 

-0,09; 0,29 

0,05* 

-0,19; 0,08 

0,03* 

-0,03; 0,17 

Примітки:  

1.*-p<0,05, порівняно із початком циклу тренувальних навантажень;  

2.#-p<0,05, порівняно із серединою циклу тренувальних навантажень. 

 

Таким чином, динаміка функціональної рухливості нервових процесів, 

у циклі тренувальних навантажень, характеризується зміною можливостей 

реагування у бік зростання якості переробки інформації зі зменшенням 

швидкісних характеристик та, в кінці циклу, збільшення часу, тобто, 

погіршанням здатності до сприйняття та переробки інформації.  

В табл. 3.5 наведено значення статистичних показників вегетативної 

регуляції ритму серця в динаміці навчально-тренувального збору у елітних 

атлетів у горизонтальному положенні.  

Аналіз результатів дослідження, наведених в табл. 3.5, вказує на 

достовірне зростання середньої тривалості RR- інтервалів та зменшенням 
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частоти серцевих скорочень в середині циклу тренувальних навантажень, що 

свідчить про зниження рівня функціонування системи кровообігу. 

Достовірне зниження середньоквадратичного відхилення RR- 

інтервалів наприкінці циклу тренувальних навантажень, порівняно із 

початком та серединою, свідчить про зростання напруженості вегетативної 

регуляції ритму серця, за рахунок активації симпатичного тонусу.  

Абсолютні значення вегетативної регуляції ритму серця у 

вертикальному положенні в умовах адаптації до циклу тренувальних 

навантажень у осіб із високим рівнем функціональної підготовленості 

представлено в табл. 3.6. 

 

Таблиця 3.5 

Показники вегетативної регуляції ритму серця у горизонтальному 

положенні, в умовах адаптації до тренувальних навантажень, у елітних 

спортсменів (медіана, верхній і нижній квартиль, n=40) 

Показники 
Етапи циклу навантажень 

Початок Середина Кінець 

Середня 

тривалість RR- 

інтервалів, мс 

879,80 

688,33; 1198,21 

1005,81* 

936,14; 1105,45 

933,92 

865,71; 1187,12 

Середнє 

квадратичне 

відхилення RR- 

інтервалів, мс 

88,51 

54,51; 124,52 

73,22 

48,51; 95,12 

60,22*# 

39,26; 67,32 

Частота серцевих 

скорочень, 1/хв 

68,51 

50,37; 87,39 

59,86* 

55,19; 64,33 

64,54 

50,68; 69,49 

Триангулярний 

індекс, ум.од. 

13,63 

9,22; 21,18 

12,71 

10,96; 20,47 

12,61 

10,19; 13,96 

Примітки:  

1.*-p<0,05, порівняно із початком циклу тренувальних навантажень;  

2.#-p<0,05, порівняно із серединою циклу тренувальних навантажень. 
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Аналіз статистичних показників варіабельності ритму серця, у елітних 

атлетів, у вертикальному положенні свідчить про достовірні зміни 

середньоквадратичного відхилення RR- інтервалів в динаміці циклу 

тренувальних навантажень. Зниження значень середньоквадратичного 

відхилення RR- інтервалів вказує на зростання напруження регуляції ритму 

серця за рахунок посилення впливу центральної ланки регуляції, в умовах 

адаптації до напруженої м’язової діяльності. 

 

Таблиця 3.6 

Показники вегетативної регуляції ритму серця у вертикальному 

положенні в умовах адаптації до циклу тренувальних навантажень у 

елітних спортсменів (медіана, верхній і нижній квартиль, n=40) 

Показники 
Етапи циклу навантажень 

Початок Середина Кінець 

Середня 

тривалість RR- 

інтервалів, мс 

837,51 

773,37; 932,23 

828,85 

727,98; 904,21 

801,52 

711,36; 899,86 

Середнє 

квадратичне 

відхилення RR- 

інтервалів, мс 

77,41 

54,72; 107,54 

70,55 

53,23; 104,55 

60,32*# 

51,32; 72,62 

Частота серцевих 

скорочень, 1/хв 

71,93 

64,72; 78,11 

72,91 

66,59; 82,93 

75,23 

67,41; 84,71 

Триангулярний 

індекс, ум.од. 

16,34 

13,57; 18,57 

14,61 

11,29; 20,43 

13,52 

10,54; 15,18 

Примітки:  

1.*-p<0,05, порівняно із початком циклу тренувальних навантажень;  

2.#-p<0,05, порівняно із серединою циклу тренувальних навантажень. 

 

На рис. 3.2 представлено динаміку абсолютних значень середньої 

тривалості RR- інтервалів в умовах циклу тренувальних навантажень, у 

елітних атлетів при ортостатичній пробі. Згідно діаграми, можна зазначити, 
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що зміна положення тіла спортсменів, в умовах ортостатичного 

навантаження, призводить до тенденції у прискоренні серцевого ритму, 

особливо, наприкінці тренувальних навантажень (рис. 3.2). Це пов’язано із 

активацією симпатичної ланки вегетативної регуляції ритму серця у елітних 

атлетів. 

 

 

Рис. 3.2. Динаміка середньої тривалість RR- інтервалів, в умовах циклу 

тренувальних навантажень, у елітних атлетів при ортостатичній пробі. 

 

На рис. 3.3 представлено динаміку абсолютних значень середнього 

квадратичного відхилення RR- інтервалів, в умовах циклу тренувальних 

навантажень, у елітних атлетів при ортостатичній пробі.  

Аналіз свідчить про зниження значень середнього квадратичного 

відхилення RR- інтервалів в умовах зміни положення тіла в середині та 

наприкінці тренувального навантаження (рис. 3.3). Ця обставина вказує на 

зростання ступеня напруження регуляції ритму серця за рахунок активації 

симпатичної ланки вегетативної регуляції. Наприкінці навчально-

тренувального збору виявляється значне зниження середнього квадратичного 

відхилення RR- інтервалів, як у горизонтальному, так і у вертикальному 

положенні (рис. 3.3). Це пов’язано із наявністю напруження регуляції ритму 

серця, за рахунок центрального контуру регуляції, у елітних атлетів. 
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Рис. 3.3. Динаміка середнього квадратичного відхилення  RR- 

інтервалів в умовах циклу тренувальних навантажень, у елітних атлетів, при 

ортостатичній пробі. 

 

В табл. 3.7 наведено результати спектрального аналізу серцевого 

ритму, у горизонтальному положенні, у циклі тренувальних навантажень у  

осіб із високим рівнем функціональної підготовленості.  

Аналіз табл. 3.7 свідчить про достовірне зниження показнику над- 

низькочастотного спектру (VLF) у атлетів наприкінці тренувального 

навантаження, порівняно із серединою та початком, що вказує на 

послаблення активації вегетативних центрів кори головного мозку. 

Зниження значень низькочастотного спектру (LF), наприкінці 

тренувального навантаження, вказує на послаблення впливу симпатичного 

тонусу вегетативної нервової системи на пазухо-передсердний вузол серця 

(табл. 3.7). 

Достовірне зниження значень високочастотного спектру (HF) у 

атлетів вказує на ослаблення активації парасимпатичної ланки вегетативної 

регуляції ритму серця в умовах горизонтального положення (табл. 3.7). 
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Таблиця 3.7 

Спектральні характеристики серцевого ритму, у горизонтальному 

положенні, в умовах адаптації до циклу тренувальних навантажень, у 

осіб із високим рівнем функціональної підготовленості  

(медіана, верхній і нижній квартиль, n=40)  

Показники 
Етапи циклу навантажень 

Початок Середина Кінець 

Над 

низькочастотний 

спектр (VLF), мс
2 

1211,83 

531,52; 5620,82 

2124,52 

813,52; 4811,49 

854,72*# 

562,25; 2061,61 

Низькочастотний 

спектр (LF), мс
2 

1171,51 

531,37; 2728,71 

1052,37 

567,61; 1995,91 

934,51*# 

510,58; 1023,91 

Високочастотний 

спектр (HF), мс
2 

460,12 

101,68; 2167,01 

956,41* 

353,61; 2859,71 

385,51*# 

104,57; 1066,71 

Відношення 

LF/HF 

1,62 

1,16; 3,22 

1,41 

0,77; 2,84 

2,51*# 

0,87; 3,11 

Примітки:  

1.*-p<0,05, порівняно із початком циклу тренувальних навантажень;  

2.#-p<0,05, порівняно із серединою циклу тренувальних навантажень. 

 

Відповідно, зростання абсолютного значення показнику вегетативного 

балансу (LF/HF) наприкінці тренувального навантаження вказує на значне 

зростання ступеня напруження вегетативної регуляції ритму серця у елітних 

атлетів в горизонтальному положенні. 

В табл. 3.8 представлено результати спектрального аналізу серцевого 

ритму у елітних атлетів в вертикальному положенні в умовах адаптації до 

циклу тренувальних навантажень. 

Результати дослідження свідчать про достовірну різницю в динаміці 

спектральних показників ритму серця у вертикальному положенні. 

Достовірне зниження показнику над низькочастотного спектру (VLF) у 

атлетів наприкінці циклу тренувальних навантажень, порівняно із початком 

та серединою відображає, як і у стані горизонтального положення, 

послаблення активації вегетативних центрів кори головного мозку.  
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В той же час відсутність достовірної різниці між абсолютними 

значеннями показників низькочастотного спектру (LF) вказує на відсутність 

змін у активації симпатичного тонусу вегетативної нервової системи у 

елітних спортсменів (табл. 3.8). 

 

Таблиця 3.8 

Спектральний аналіз серцевого ритму у вертикальному положенні в 

умовах адаптації до циклу тренувальних навантажень у осіб із високим 

рівнем функціональної підготовленості  

(медіана, верхній і нижній квартиль, n=40)  

Показники 
Етапи циклу навантажень 

Початок Середина Кінець 

Над 

низькочастотний 

спектр (VLF), мс
2 

3604,32 

1930,81; 6140,61 

2585,41 

1430,54; 4291,81 

1152,71*# 

571,51; 1859,61 

Низькочастотний 

спектр (LF), мс
2 

1975,62 

1023,68; 3366,81 

1632,62 

808,48; 3826,81 

1951,46 

1263,59; 2104,72 

Високочастотний 

спектр (HF), мс
2 

496,38 

158,72; 1088,93 

294,36 

86,51; 660,56 

209,36*# 

118,41; 286,71 

Відношення 

LF/HF 

4,53 

2,75; 6,84 

6,83 

3,08; 9,38 

10,63*# 

8,10; 12,76 

Примітки:  

1.*-p<0,05, порівняно із початком циклу тренувальних навантажень;  

2.#-p<0,05, порівняно із серединою циклу тренувальних навантажень. 

 

Достовірне зниження значень високочастотного спектру (HF) 

наприкінці тренувального навантаження, порівняно із початком і серединою, 

вказує на послаблення парасимпатичної ланки вегетативної регуляції ритму 

серця у елітних атлетів в умовах вертикального положення. У той же час, 

достовірне зростання показнику вегетативного балансу (LF/HF) вказує на 

посилення ступеня напруження регуляції ритму серця, внаслідок 

симпатичного впливу на пазухо-предсердний вузол серця (табл. 3.8). 
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Таким чином, дослідження спектральних характеристик 

кардіоінтервалів засвідчило, що в динаміці циклу тренувальних навантажень 

виявляється послаблення активації вегетативних центрів кори головного 

мозку як у горизонтальному положенні тіла елітних атлетів, так і у 

вертикальному положенні. Послаблення центральної ланки регуляції 

наприкінці тренувального навантаження супроводжується одночасним 

посиленням впливу симпатичного та парасимпатичного тонусу на пазухо-

передсердний вузол серця у горизонтальному положенні. В умовах 

проведення ортостатичної проби вегетативний баланс змінюється в бік 

посилення тонусу симпатичної ланки вегетативної регуляції ритму серця, 

особливо наприкінці тренувального навантаження у елітних атлетів.  

На рис. 3.4 представлено динаміку показнику спектрального аналізу 

ритму серця над низькочастотного спектру коливань кардіоінтервалів (VLF), 

в умовах циклу тренувальних навантажень, у елітних атлетів при 

ортостатичній пробі. 

 

 

 

Рис. 3.4. Динаміка показнику над низькочастотного спектру коливань 

кардіоінтервалів (VLF) в умовах циклу тренувальних навантажень у елітних 

атлетів при ортостатичній пробі. 
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Аналіз рис. 3.4 свідчить про послаблення впливу центрального 

контуру регуляції на пазухо-передсердний вузол серця в динаміці 

тренувального навантаження у елітних атлетів.  

На початку тренувального навантаження ортостатична проба викликає 

посилення впливу центральних механізмів енергометаболічного обміну у 

атлетів, про що свідчить достовірне зростання значень VLF (рис. 3.4). 

В середині тренувального навантаження виявляється послаблення 

центрального контуру управління ритмом серця у елітних атлетів в умовах 

ортостатичної проби, внаслідок удосконалення механізмів регуляції 

кардіоінтервалів. (рис. 3.4). 

Наприкінці тренувального навантаження виявляється значне 

зниження абсолютних значень показників VLF, в умовах ортостатичної 

проби (рис. 3.4).  

Отриманий факт вказує на наявність послаблення потужності 

наднизькочастотного спектру коливань кардіоінтервалів на фоні зростання 

потужності в іншій ланці спектру. 

На рис. 3.5 представлено динаміку показнику низькочастотного 

спектру коливань кардіоінтервалів (LF) в умовах циклу тренувальних 

навантажень у елітних атлетів при ортостатичній пробі. 

Аналіз рис. 3.5 свідчить про посилення симпатичної активації 

вегетативної регуляції при ортостатичній пробі на пазухо-передсердний 

вузол серця на всіх етапах циклу тренувальних навантажень у елітних 

атлетів.  

На початку тренувальних навантажень ортостатична проба викликає 

посилення впливу симпатичного тонусу регуляції кардіоінтервалів у атлетів, 

про що свідчить достовірне зростання абсолютних значень LF (рис. 3.5). 

В середині тренувального навантаження, також, виявляється 

підвищення показнику LF в умовах ортостатичної проби (рис. 3.5). 

Виявлений факт вказує на посилення впливу симпатичної ланки вегетативної 

регуляції ритму серця у атлетів при ортостатичній пробі. 
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Рис. 3.5. Динаміка показнику низькочастотного спектру коливань 

кардіоінтервалів (LF) в умовах циклу тренувальних навантажень у елітних 

атлетів при ортостатичній пробі 

 

Наприкінці циклу тренувальних навантажень ортостатична проба має  

прояв у зміщенні вегетативного балансу у бік симпатичного тонусу 

вегетативної нервової системи у борців високої кваліфікації, що відображено 

у достовірному підвищенні значень LF (рис. 3.5).  

Таким чином, послаблення потужності наднизькочастотного спектру 

коливань кардіоінтервалів в умовах ортостатичної проби, наприкінці циклу 

навчально-тренувальних навантажень відбувається, із одночасним посилення 

потужності низькочастотного спектру коливань, що відображається у 

зростанні ступеню напруження регуляції ритму серця за рахунок 

симпатичного тонусу вегетативної нервової системи. 

На рис. 3.6 представлено динаміку показнику високочастотного 

спектру коливань кардіоінтервалів (HF) в умовах тренувального 

навантаження у елітних атлетів при ортостатичній пробі. 

Аналіз результатів дослідження, представлених на рис. 3.6 свідчить про 

різноспрямованість змін парасимпатичної активації вегетативної регуляції 

600

1100

1600

2100

Початок Середина Кінець 

у горизонтальному положенні у вертикальному положенні 

LF, мс
2 



 

 

128 

 

ритму серця при ортостатичній пробі в динаміці циклу тренувальних 

навантажень у елітних атлетів.  

На початку циклу тренувальних навантажень реакція на ортостатичну 

пробу констатує достовірно високі значення HF, що вказує на посилення 

впливу парасимпатичного тонусу регуляції кардіоінтервалів у елітних атлетів 

(рис. 3.6). 

 

 

 

Рис. 3.6. Динаміка показнику високочастотного спектру коливань 

кардіоінтервалів (HF) в умовах циклу тренувальних навантажень у елітних 

атлетів при ортостатичній пробі 

 

В середині циклу тренувальних навантажень, також, виявляється 

достовірне зниження показнику HF при ортостатичній пробі (рис. 3.6). 

Виявлений факт вказує на послаблення парасимпатичної ланки вегетативної 

регуляції ритму серця у атлетів. 

Наприкінці циклу тренувальних навантажень ортостатична проба 

також викликає послаблення парасимпатичного тонусу вегетативної нервової 

системи у атлетів, що відображено у достовірному зниженні значень HF 

(рис. 3.6).  
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Таким чином, наприкінці циклу тренувальних навантажень 

спостерігається незначне зниження потужності низькочастотного спектру 

коливань в умовах ортостатичної проби, із одночасним послабленням 

потужності високочастотного спектру коливань, що вказує на наявність 

напруження регуляції ритму серця за рахунок послаблення 

парасимпатичного тонусу вегетативної нервової системи. 

На рис. 3.7 представлено динаміку показнику вегетативного балансу 

за результатами спектрального аналізу ритму серця (LF/HF) в умовах циклу 

тренувальних навантажень, у елітних атлетів, при ортостатичній пробі. 

Аналіз рис. 3.7 свідчить про зростання значення показнику 

вегетативного балансу (LF/HF) наприкінці циклу тренувальних навантажень 

в вертикальному положення при ортостатичній пробі, що свідчить про 

зростання ступеня напруження регуляції ритму серця у атлетів.  

На початку циклу тренувальних навантажень при ортостатичній пробі 

достовірно зростає значення вегетативного балансу, що вказує на посилення 

ступеня регуляції ритму серця, за рахунок переважання симпатичного тонусу 

вегетативної регуляції над парасимпатичним у елітних атлетів (рис. 3.7). 

 

 

 

Рис. 3.7. Динаміка показнику вегетативного балансу (LF/HF) в умовах 

циклу тренувальних навантажень, у елітних атлетів, при ортостатичній пробі 
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В середині циклу тренувальних навантажень, також, спостерігається 

зростання значень вегетативного балансу в умовах ортостатичної проби 

(рис. 3.7). Виявлений факт вказує на послаблення парасимпатичних та 

посилення симпатичних впливів у вегетативній регуляції ритму серця у 

елітних атлетів. 

Наприкінці циклу тренувальних навантажень ортостатична проба  

призводить до значного зростання показнику вегетативного балансу у 

елітних атлетів (рис. 3.7).  

Таким чином, значне зростання показнику вегетативного балансу  

відображає посилення ступеня напруження регуляції ритму серця за рахунок 

часткового посилення симпатичного тонусу, і послаблення 

парасимпатичного тонусу вегетативної нервової системи умовах 

ортостатичної проби наприкінці циклу тренувальних навантажень у елітних 

атлетів. 

При дослідженні нестаціонарних станів системи регуляції ритму серця 

(в умовах психоемоційного напруження, фізичного навантаження, рухової 

активності) використовувався аналіз скатерограми кардіоінтервалів. 

В табл. 3.9 наведено результати скатерограми серцевого ритму у 

горизонтальному стані в динаміці циклу тренувальних навантажень у елітних 

атлетів.  

Аналіз табл. 3.9 свідчить, що у атлетів в горизонтальному положенні 

спостерігається зниження абсолютних значень показників скатерограми SD1 

та SD2  наприкінці циклу тренувальних навантажень. 

Отриманий результат свідчить про зростання рівня напруження 

вегетативної регуляції ритму серця у атлетів за рахунок уповільнення як 

періодичних (SD2), так і аперіодичних (SD1) коливань кардіоінтервалів. 

У вертикальному положенні виявляється достовірне зниження 

показнику SD1 в середині та наприкінці тренувального циклу навантажень, 

порівняно із початком (табл. 3.9). Крім того, показник SD2 у вертикальному 
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положенні достовірно знижується наприкінці циклу тренувальних 

навантажень (табл. 3.9). Ця обставина вказує на зростання напруження 

регуляції ритму серця за рахунок пониження впливу періодичних та 

аперіодичних коливань кардіоінтервалів на структуру серцевого ритму у 

атлетів, в умовах ортостатичної проби, в динаміці циклу тренувальних 

навантажень.  

 

Таблиця 3.9 

Скатерограма серцевого ритму при ортостатичної пробі в умовах 

адаптації до циклу тренувальних навантажень у осіб із високим рівнем 

функціональної підготовленості  

(медіана, верхній і нижній квартиль, n=40)  

Показники 
Етапи циклу навантажень 

Початок Середина Кінець 

у горизонтальному положенні 

SD1, мс
2 52,20 

27,40; 101,13 

41,62 

26,52; 68,25 

31,22* 

16,82; 47,21 

SD2, мс
2 101,21 

65,62; 167,12 

81,72 

58,74; 128,65 

71,91* 

52,93; 90,40 

у вертикальному положенні 

SD1, мс
2 33,14 

17,22; 44,50 

27,50 

14,30; 4,50 

20,31*# 

15,23; 20,70 

SD2, мс
2 104,12 

74,23; 146,15 

97,83 

69,95; 140,82 

83,93* 

71,33; 101,40 

Примітки:  

1.*-p<0,05, порівняно із початком тренувальних навантажень;  

2.#-p<0,05, порівняно із серединою тренувальних навантажень. 

 

Отриманий результат свідчить про наявність стану напруження 

вегетативної регуляції ритму серця внаслідок появи стану стомлення у 

продовж циклу тренувальних навантажень екстремального характеру.  
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Аналіз ортостатичної проби, щодо структури скатерограми, свідчить 

про відсутність достовірної різниці між показником SD2 в динаміці циклу 

тренувальних навантажень (табл. 3.9). Ця обставина вказує на відсутність 

впливу ортостатичної проби на періодичні коливання ритму серця. 

Отриманий факт свідчить про адекватність реакції ритму серця на ортостаз, 

що вказує на оптимальність функціонального стану системи вегетативної 

регуляції у елітних атлетів в умовах тренувальних навантажень.  

Динаміка показнику скатерограми SD1, в умовах ортостатичної проби, 

показує зниження абсолютних значень на всіх етапах циклу тренувальних 

навантажень при переході від горизонтального до вертикального стану 

(табл. 3.9). Виявлений факт відображає наявність зростання напруження 

регуляції ритму серця за рахунок уповільнення аперіодичних коливань 

кардіоінтервалів. 

Підсумовуючи вищезгадане, можна зазначити, що динаміка 

психофізіологічних станів елітних атлетів в умовах циклу тренувальних 

навантажень виявила наявність процесу стомлення нервової системи. 

Розвиток психоемоційного стомлення провокує стан тривоги у атлетів. 

Одночасно виявляється зростання рівня напруження регуляції 

психофізіологічних функцій організму атлетів, в результаті чого виявляється 

зростання рівня збудження нервової системи. Розвиток психоемоційного 

стомлення призводить до погіршання здатності сприйняття та переробки 

інформації у атлетів, в динаміці циклу тренувальних навантажень. 

Розвиток психоемоційного стомлення, в динаміці циклу тренувальних 

навантажень, призводить до послаблення активації вегетативних центрів 

кори головного мозку. Цей процес супроводжується одночасним посиленням 

впливу симпатичного та парасимпатичного тонусу на пазухо-передсердний 

вузол серця у елітних атлетів, в умовах ортостатичної проби. Одночасно, 

вегетативний баланс зміщується у бік симпатичної ланки вегетативної 

регуляції ритму серця, особливо наприкінці циклу тренувальних 

навантажень, в умовах ортостатичної проби у елітних атлетів.  
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Послаблення потужності високочастотного спектру коливань, в умовах 

ортостатичної проби, наприкінці циклу тренувальних навантажень 

відображає зростання ступеню напруження регуляції ритму серця за рахунок 

уповільнення парасимпатичного тонусу вегетативної нервової системи.  

Зростання ступеню напруження регуляції ритму серця, у елітних 

атлетів, відбувається за оптимальним типом реакції на ортостатичну пробу. В 

умовах ортостатичної проби спостерігається уповільнення періодичних 

коливань і зниження впливу аперіодичних коливань на особливості проявів 

вегетативної регуляції ритму серця. 

Таким чином, дослідження психофізіологічного стану атлетів 

засвідчило, що погіршання характеристик переробки інформації, в умовах 

циклу тренувальних навантажень, узгоджується із зростанням рівня 

напруженості регуляції психофізіологічних функцій та системи регуляції 

ритму серця.  

З метою з’ясування особливостей адаптації до впливу максимальних 

фізичних навантажень та формування функціональної системи у елітних 

атлетів був застосований метод кореляційного аналізу між досліджуваними 

показниками, що входять до інформативних складових системи 

відповідальної за процес тренувальної і змагальної діяльності у елітних 

атлетів.  

Особливості прояву функціональної організації психофізіологічних 

станів в динаміці циклу тренувальних навантажень можливо було провести 

за допомогою парного кореляційного аналізу між показниками, що 

відображали стан психофізіологічних функцій та показниками вегетативної 

регуляції ритму серця. 

Застосований математичний аналіз між показниками 

психофізіологічних функцій та вегетативної регуляції ритму серця засвідчив 

зростання кількості достовірних кореляційних зв’язків протягом всього 

тренувально-підготовчого збору (табл. 3.10-3.15). 
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Таблиця 3.10 

Коефіцієнти кореляції між параметрами психофізіологічних функцій та показниками вегетативної 

регуляції ритму серця у атлетів на початку циклу тренувальних навантажень у горизонтальному стані (n=40) 

Показники 

Середня 

тривалість 

RR- 

інтервалів 

Середнє 

квадратичне 

відхилення 

Частота 

серцевих 

скорочень 

Три-

ангулярний 

індекс 

SD1 SD2 VLF LF HF LF/HF 

Працездатність 0,05 -0,10 -0,06 -0,10 -0,12 -0,03 -0,12 -0,09 -0,18 -0,21 

Втома -0,27 -0,34 0,20 -0,27 -0,50 -0,13 -0,15 -0,26 -0,39 0,07 

Тривога -0,01 0,09 -0,04 0,04 0,02 0,11 0,08 0,09 0,14 0,06 

Вегетативний 

коефіцієнт 
-0,03 0,02 -0,06 0,36 0,21 -0,13 0,01 0,00 -0,01 0,00 

Гетерономність 0,08 -0,14 -0,12 -0,28 -0,28 0,00 -0,04 -0,23 -0,22 -0,27 

Автономність -0,13 0,10 0,25 0,35 0,39 -0,12 -0,06 0,30 0,21 0,26 

Точність -0,15 -0,38 0,15 -0,48 -0,44 -0,21 -0,30 -0,30 -0,29 -0,02 

Стабільність (cV) -0,29 0,06 0,28 -0,02 -0,15 0,19 0,04 0,10 -0,09 0,13 

Збудження  0,12 0,53 -0,14 0,35 0,34 0,48 0,47 0,42 0,35 -0,11 

Латентний час реакції 0,13 0,00 -0,17 -0,10 0,08 0,02 -0,29 0,00 0,30 -0,50 

Стабільність реакції 

(cV) 
-0,09 -0,15 0,15 -0,13 -0,08 -0,12 -0,27 -0,16 0,07 -0,04 

Динамічність 0,45 0,22 -0,50 -0,24 0,04 0,31 -0,02 0,05 0,27 -0,28 

Пропускна здатність 0,29 0,49 -0,31 0,60 0,60 0,23 0,48 0,18 0,25 -0,32 

Граничний час 

переробки інформації 
-0,12 -0,55 0,14 -0,53 -0,49 -0,39 -0,62 -0,22 -0,16 0,53 
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Отриманий факт свідчить про особливості формування функціональної 

системи психофізіологічної організації в динаміці циклу тренувальних 

навантажень, яке відбувається за рахунок залучення відповідних елементів 

системи до процесу сприйняття, переробки інформації та прийняття рішення 

у елітних атлетів-борців. 

В табл. 3.10 наведено значення достовірних коефіцієнтів кореляції між 

параметрами психофізіологічних функцій та показниками вегетативної 

регуляції ритму серця, у атлетів, на початку циклу тренувальних 

навантажень, у горизонтальному стані. Аналіз табл. 3.10 свідчить про 

достовірний зв’язок між показником втоми (за тестом Люшера) і середнім 

квадратичним відхиленням та показником SD1. Отриманий результат вказує 

на зв’язок психоемоційного стомлення із вегетативною регуляцією ритму 

серця у атлетів. Це узгоджується із зв’язком вегетативного коефіцієнту (за 

тестом Люшера) та показником триангулярного індексу кардіоінтервалів 

(табл. 3.10).  

Достовірний кореляційний зв’язок між показником автономності (за 

тестом Люшера) та триангулярним індексом кардіоінтервалів та показником 

SD1 скатерограми вказує на психосоматичні механізми поведінкових реакцій 

елітних атлетів в умовах емоційних та фізичних навантажень. 

Отриманий кореляційний зв’язок між показниками балансу нервових 

процесів та варіабельності ритму серця показав наявність позитивних 

значень коефіцієнту кореляції між показником збудження та середнього 

квадратичного відхилення RR-інтервалів, SD1, SD2 та VLF (табл. 3.10). У той 

же час, показник точності має негативний зв’язок з характеристиками 

триангулярного індексу та SD1 (табл. 3.10). Виявлений результат відображає 

характер взаємозв’язку між балансом нервових процесів та варіабельністю 

ритму серця. 

Одним з інтегральних показників балансу нервових процесів є точність 

відтворення реакції на об’єкт який рухається. Точність відтворення реакції 

залежить від психоемоційної концентрації, що викликає напруження системи 
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вегетативної регуляції ритму серця. Уповільнення реакції за рахунок 

переважання процесів гальмування призводить до зростання загальної 

варіабельності ритму серця.  

Наявність негативного кореляційного зв’язку між латентним періодом 

простої зорово-моторної реакції та показником вегетативного балансу 

(LF/HF) вказує на різноспрямований зв’язок між компонентами 

сенсомоторного реагування та варіабельності ритму серця (табл. 3.10).  

В табл. 3.11 наведено значення достовірних коефіцієнтів кореляції між 

параметрами психофізіологічних функцій та показниками вегетативної 

регуляції ритму серця у атлетів, в середині циклу тренувальних навантажень, 

у горизонтальному стані. Аналіз табл. 3.11 свідчить про наявність 

достовірних зв’язків між показниками тесту Люшера і показниками 

варіабельності ритму серця.  

Так, працездатність нервової системи та вегетативний коефіцієнт (за 

тестом Люшера) має достовірні зв’язки із майже всіма показниками 

варіабельності ритму серця, зокрема наднизькочастотного та 

низькочастотного спектру коливань (табл. 3.11). Ця обставина вказує на той 

факт, що посилення впливу центральної ланки регуляції за рахунок 

симпатичного тонусу на пазухо-передсердний вузол серця погіршує якість 

системи сприйняття та переробки інформації у елітних атлетів, зокрема 

працездатності нервової системи. Підтвердженням цього висновку є 

достовірний зв’язок між показником втоми (за тестом Люшера) та 

триангуляним індексом кардіоінтервалів (табл. 3.11). 

Наявність достовірних зв’язків між показниками гетерономності та 

автономності (за тестом Люшера) із характеристиками регуляції ритму серця 

відображає факт антагонізму, коли гетерономність пов’язана із пониженням 

загальної варіабельності та зростанням ступня напруження вегетативної 

регуляції, а автономність – із зростанням загальної варіабельності ритму 

серця (табл. 3.11). 
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Таблиця 3.11 

Коефіцієнти кореляції між параметрами психофізіологічних функцій та показниками вегетативної 

регуляції ритму серця у атлетів в середині циклу тренувальних навантажень у горизонтальному стані (n=40) 

Показники 

Середня 

тривалість 

RR- 

інтервалів 

Середнє 

квадратичне 

відхилення 

Частота 

серцевих 

скорочень 

Три-

ангулярний 

індекс 

SD1 SD2 VLF LF HF LF/HF 

Працездатність -0,20 -0,45 0,24 -0,35 -0,29 -0,48 -0,35 -0,56 -0,27 0,07 

Втома -0,18 -0,22 0,19 -0,42 -0,28 -0,20 -0,06 0,01 -0,21 0,32 

Тривога 0,06 0,29 -0,09 0,24 0,16 0,32 0,11 0,59 0,15 0,15 

Вегетативний 

коефіцієнт 
0,41 0,46 -0,48 0,75 0,48 0,45 0,21 0,31 0,38 -0,34 

Гетеромність -0,34 -0,66 0,35 -0,61 -0,58 -0,67 -0,54 -0,70 -0,59 0,13 

Автономність 0,28 0,47 -0,23 0,41 0,48 0,45 0,48 0,40 0,56 -0,06 

Точність -0,16 -0,48 0,08 -0,39 -0,41 -0,48 -0,43 -0,38 -0,42 0,04 

Стабільність (cV) -0,36 -0,19 0,34 -0,04 -0,09 -0,21 -0,16 -0,06 0,05 0,08 

Збудження -0,01 0,36 0,03 0,43 0,38 0,35 0,24 0,40 0,46 -0,11 

Латентний час реакцій -0,27 -0,42 0,24 -0,15 -0,23 -0,46 -0,45 -0,41 -0,17 -0,11 

Стабільність реакції, 

(cV) 
0,01 -0,10 -0,07 0,31 0,17 -0,17 -0,13 -0,28 0,21 -0,47 

Динамічність -0,09 -0,23 0,04 -0,13 -0,19 -0,24 -0,43 -0,19 -0,23 -0,05 

Пропускна здатність 0,23 0,54 -0,17 0,44 0,48 0,55 0,40 0,56 0,50 0,06 

Граничний час 

переробки інформації 
-0,24 -0,50 0,18 -0,41 -0,46 -0,51 -0,34 -0,46 -0,46 0,01 
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Кореляційні зв’язки між показником збудження нервових процесів та 

характеристиками варіабельності ритму серця в середині навчально-

тренувального збору в горизонтальному положенні тіла атлета відображають 

наявність антагоністичних механізмів між процесами збудження та 

гальмування нервової системи (табл. 3.11). Зрушення балансу нервових 

процесів до процесів збудження викликає зростання загальної варіабельності 

ритму серця із одночасним посиленням як симпатичної, так і 

парасимпатичної ланки вегетативної регуляції кардіоінтервалів. У той же час, 

гальмування нервових процесів пов’язано із зростанням точності відтворення 

реакції на об’єкт, що рухається і забезпечується зростанням ступеню 

напруження вегетативної регуляції та тенденцією до прискорення серцевого 

ритму (табл. 3.11). 

Достовірний кореляційний зв’язок між латентним періодом простої 

зорово-моторної реакції та варіабельністю ритму серця в середині циклу 

тренувальних навантажень, у горизонтальному стані, у атлетів вказує на 

зв’язок між сенсомоторним реагуванням та вегетативною регуляцією 

кардіоінтервалів (табл. 3.11). Підвищення швидкості сенсомоторного 

реагування супроводжується посиленням впливу центрального контуру 

регуляції ритму серця на пазухо-передсердний вузол за рахунок симпатичної 

ланки. 

Зв’язок між функціональною рухливістю нервових процесів та 

варіабельністю ритму серця висвітлено у деяких наукових роботах 

психофізіологів [84,111,100]. Зокрема, у дослідження Макаренка М.В. та 

Лизогуба В.С. [148,161,168] показано, що зростання рівня функціональної 

рухливості нервових процесів в умовах переробки інформації різної 

складності призводить до централізації механізмів регуляції ритму серця. 

Аналогічний результат отриманий в середині циклу тренувальних 

навантажень у горизонтальному стані, серед борців високої кваліфікації 

(табл. 3.11). На це вказує наявність достовірних кореляційних зв’язків між 

граничним часом переробки інформації, який відображає рівень 
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функціональної рухливості нервових процесів та показниками варіабельності 

риму серця. Наявність позитивних кореляційних зв’язків між пропускною 

здатністю та показниками варіабельності риму серця відображає особливості 

функції сприйняття зовнішньої інформації, що забезпечується послабленням 

ступеня напруження вегетативної регуляції ритму серця (табл. 3.11).  

В табл. 3.12 представленні значення достовірних коефіцієнтів кореляції 

між показниками психофізіологічних функцій та вегетативної регуляції 

ритму серця у елітних атлетів наприкінці циклу тренувальних навантажень у 

горизонтальному стані. Аналіз табл. 3.12 свідчив більшу кількість 

достовірних зв’язків між показниками психофізіологічних функцій і 

показниками варіабельності ритму серця, ніж на початку та всередині циклу 

тренувальних навантажень.  

Отриманий результат свідчить про зростання рівня детермінованості 

функціональної системи психофізіологічної організації наприкінці циклу 

тренувальних навантажень у елітних атлетів.  

За наявністю кореляційних зв’язків між показниками тесту Люшера і 

характеристиками варіабельності ритму серця, можна зазначить, що 

наприкінці тренувального навантаження працездатність нервової системи 

значно залежить від стану вегетативної регуляції кардіоінтервалів 

(табл. 3.12). Зокрема, працездатність забезпечується зростанням напруження 

центральних механізмів системи вегетативної регуляції ритму серця. 

Втома, як результат психоемоційного та фізичного напруження 

наприкінці тренувального навантаження виникає за рахунок посилення 

симпатичної ланки вегетативної регуляції ритму серця. Відповідно, прояв 

тривоги пов’язано із посиленням впливу центрального контуру регуляції на 

пазухо-передсердний вузол серця (табл. 3.12). 

Результат дослідження зв’язку між показниками балансу нервових 

процесів та варіабельності ритму серця вказує на посилення впливу системи 

вегетативного забезпечення на системи сприйняття та переробки інформації 

наприкінці навчально-тренувального збору у елітних атлетів (табл. 3.12).  
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Таблиця 3.12 

Коефіцієнти кореляції між параметрами психофізіологічних функцій та показниками вегетативної 

регуляції ритму серця у атлетів наприкінці циклу тренувальних навантажень у горизонтальному стані (n=40) 

Показники 

Середня 

тривалість 

RR- 

інтервалів 

Середнє 

квадратичне 

відхилення 

Частота 

серцевих 

скорочень 

Три-

ангулярний 

індекс 

SD1 SD2 VLF LF HF LF/HF 

Працездатність 0,71 0,15 -0,72 -0,36 -0,02 0,21 0,40 0,04 -0,28 0,29 

Втома -0,74 -0,43 0,65 -0,07 -0,41 -0,37 -0,41 -0,19 -0,25 0,49 

Тривога -0,88 -0,74 0,88 -0,36 -0,65 -0,66 -0,60 -0,51 -0,47 0,53 

Вегетативний 

коефіцієнт 
0,39 -0,24 -0,29 -0,48 0,05 -0,32 -0,19 -0,39 -0,02 -0,08 

Гетеромність 0,37 -0,18 -0,41 -0,54 -0,08 -0,18 -0,07 -0,30 -0,16 0,41 

Автономність 0,38 0,51 -0,29 0,43 0,34 0,49 0,47 0,41 0,24 -0,61 

Точність 0,83 0,72 -0,84 0,26 0,39 0,75 0,77 0,52 0,16 -0,24 

Стабільність (cV) 0,35 0,79 -0,43 0,86 0,80 0,66 0,39 0,75 0,78 -0,70 

Збудження  0,78 0,57 -0,71 0,14 0,28 0,60 0,68 0,36 0,05 -0,33 

Латентний час реакцій 0,62 0,66 -0,61 0,25 0,06 0,80 0,90 0,54 -0,19 -0,04 

Стабільність реакції 

(cV) 
0,18 0,54 -0,14 0,41 -0,01 0,67 0,69 0,47 -0,11 -0,19 

Динамічність 0,96 0,69 -0,99 0,27 0,59 0,63 0,64 0,56 0,31 -0,34 

Пропускна здатність -0,15 -0,53 0,26 -0,73 -0,69 -0,39 -0,14 -0,62 -0,69 0,50 

Граничний час 

переробки інформації 
0,05 0,55 -0,14 0,84 0,72 0,40 0,12 0,66 0,74 -0,63 
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Зокрема, зростання точності реакції на об’єкт, що рухається пов’язано 

із одночасною активацією симпатичної та парасимпатичної ланки системи 

вегетативної регуляції ритму серця. Збудження нервових процесів пов’язано 

з посиленням впливу центральних механізмів на регуляцію пазухо-

передсердного вузла серця наприкінці циклу тренувальних навантажень 

(табл. 3.12).  

Кореляційні зв’язки між показником стабільності та показниками 

варіабельності ритму серця вказує на посилення зв’язків між регуляторними 

системами різних фізіологічних утворювань, відповідно, системи регуляції 

ритму серця та системи сприйняття і переробки інформації. Аналогічний 

результат спостерігається при аналізі кореляційних зв’язків між показниками 

латентного часу сенсомоторних реакцій та варіабельності ритму серця (табл. 

3.12).  

Наявність достовірних кореляційних зв’язків між граничним часом 

переробки інформації і пропускною здатністю та показниками варіабельності 

ритму серця, відображає зв’язок між рівнем функціональної рухливості 

нервових процесів та системою регуляції ритму серця наприкінці циклу 

тренувальних навантажень (табл. 3.12).  

Після ортостатичної проби спостерігається зростання кількості 

достовірних кореляційних зв’язків між показниками психофізіологічних 

функцій та характеристиками варіабельності ритму серця в динаміці циклу 

тренувальних навантажень (табл. 3.13 – табл. 3.15). Це свідчить про 

збільшення детермінізму функціональної системи психофізіологічної 

організації, у елітних атлетів, після ортостатичної проби, в динаміці циклу 

тренувальних навантажень. 

В табл. 3.13 наведено значення достовірних коефіцієнтів кореляції між 

параметрами психофізіологічних функцій та показниками вегетативної 

регуляції ритму серця у атлетів на початку циклу тренувальних навантажень 

після ортостатичної проби. Наявність достовірної кореляції між показниками 

тесту Люшера та параметрами варіабельності ритму серця свідчить, що 
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рівень прояву працездатності нервової системи має зв'язок із ступенем 

напруження вегетативної регуляції (табл. 3.13). Стан тривоги та втоми 

характеризується зростанням рівня напруження вегетативної регуляції із 

одночасним послабленням парасимпатичного тонусу (табл. 3.13). 

Баланс нервових процесів після ортостатичної проби на початку циклу 

тренувальних навантажень характеризується тим, що точність 

диференційованої реакції на об’єкт, що рухається забезпечується посиленням 

симпатичної ланки вегетативної регуляції ритму серця, а гальмівні процеси 

пов’язані із послабленням симпатичної ланки вегетативної регуляції ритму 

серця (табл. 3.13). 

Кореляційний зв’язок між функціональною рухливістю нервових 

процесів та варіабельністю ритму серця після ортостатичної проби серед 

елітних атлетів свідчить, що пропускна здатність зорового аналізатора має 

опосередкований зв'язок із ступенем напруження вегетативної регуляції 

ритму серця (табл. 3.13). Граничний час переробки інформації, який 

відображає рівень функціональної рухливості нервових процесів навпаки 

характеризується зростанням рівня напруження системи вегетативної 

регуляції ритму серця (табл. 3.13). 

Значення достовірних коефіцієнтів кореляції між параметрами 

психофізіологічних функцій та показниками вегетативної регуляції ритму 

серця у атлетів, в середині циклу тренувальних навантажень, після 

ортостатичної проби наведено в табл. 3.14.  

Аналіз даних табл. 3.14 відображає процес формування функціональної 

системи психофізіологічної організації у елітних атлетів в умовах циклу 

тренувальних навантажень. 
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Таблиця 3.13 

Коефіцієнти кореляції між параметрами психофізіологічних функцій та показниками вегетативної регуляції 

ритму серця у елітних атлетів на початку циклу тренувальних навантажень у вертикальному положенні (n=40) 

 

Показники 

Середня 

тривалість 

RR- 

інтервалів 

Середнє 

квадратичне 

відхилення 

Частота 

серцевих 

скорочень 

Три-

ангулярний 

індекс 

SD1 SD2 VLF LF HF LF/HF 

Працездатність 0,15 0,18 -0,09 0,49 0,21 0,18 0,18 0,09 0,17 -0,42 

Втома -0,26 -0,28 0,23 -0,26 -0,32 -0,26 -0,28 -0,16 -0,39 0,12 

Тривога -0,04 -0,18 -0,07 -0,35 -0,21 -0,17 -0,22 -0,09 -0,29 0,23 

Вегетативний 

коефіцієнт 
-0,05 -0,05 -0,07 -0,26 -0,10 -0,05 0,01 -0,10 -0,04 -0,09 

Гетеромність 0,17 0,00 -0,12 0,29 0,02 0,00 -0,06 -0,08 -0,05 -0,02 

Автономність -0,26 0,17 0,30 0,06 0,15 0,17 0,30 0,26 0,33 -0,15 

Точність -0,15 -0,28 0,22 -0,16 -0,24 -0,28 -0,29 -0,14 -0,32 0,39 

Стабільність (cV) -0,18 0,19 0,14 0,26 0,04 0,21 0,20 0,12 0,03 -0,25 

Збудження  0,14 0,33 -0,22 0,03 0,28 0,33 0,31 0,28 0,24 -0,37 

Латентний час реакцій -0,05 -0,10 0,00 0,10 0,04 -0,12 -0,17 -0,20 -0,13 -0,18 

Стабільність реакції 

(cV) 
-0,23 -0,13 0,30 0,02 0,01 -0,14 -0,17 -0,22 -0,04 -0,26 

Динамічність 0,62 0,14 -0,63 0,33 0,20 0,13 -0,03 -0,07 -0,03 -0,06 

Пропускна здатність 0,41 0,55 -0,40 0,28 0,54 0,54 0,55 0,28 0,61 -0,41 

Граничний час 

переробки інформації 
-0,37 -0,68 0,35 -0,57 -0,58 -0,69 -0,64 -0,49 -0,55 0,48 
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Протягом циклу тренувальних навантажень відбувається залучання 

додаткових елементів функціональної системи, відповідальної за сприйняття 

і переробку інформації у елітних атлетів. Результатом цього є зростання 

кількості кореляційних зв’язків між параметрами психофізіологічних 

функцій та характеристиками варіабельності ритму серця в середині циклу 

тренувальних навантажень (табл. 3.14). 

В середині циклу тренувальних навантажень працездатність нервової 

системи покращується за рахунок послабленням активації симпатичного 

тонусу. Даний факт має прояв у наявності негативного кореляційного зв’язку 

між середньою тривалістю кардіоінтервалів, SD2 і LF та показником 

працездатності (інтегральної). При цьому посилення симпатичного тонусу 

вегетативної нервової системи пов’язано із станом стомлення (табл. 3.14). 

В середині тренувального навантаження, після ортостатичної проби, 

посилюється зв’язок між вегетативним коефіцієнтом (за тестом Люшера) та 

показниками варіабельності ритму серця (табл. 3.14). Це вказує на зростання 

значення вегетативного забезпечення психофізіологічних функцій в умовах 

напруженого м’язового навантаження. Отриманий результат узгоджується, 

також, зв’язком показників гетерономності і автономності із 

характеристиками варіабельності ритму серця (табл. 3.14).  

Прояв гетерономності (детермінованості поведінкових реакцій), у 

елітних атлетів, пов’язано із зростанням напруження регуляції ритму серця. 

Даний прояв закономірності може бути розглянутий як негативний у процесі 

підготовки атлетів.  
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Таблиця 3.14 

Коефіцієнти кореляції між параметрами психофізіологічних функцій та показниками вегетативної регуляції 

ритму серця у елітних атлетів в середині циклу тренувальних навантажень у вертикальному стані (n=40) 

 

Показники 

Середня 

тривалість 

RR- 

інтервалів 

Середнє 

квадратичне 

відхилення 

Частота 

серцевих 

скорочень 

Три-

ангулярний 

індекс 

SD1 SD2 VLF LF HF LF/HF 

Працездатність -0,22 -0,40 0,26 -0,37 -0,22 -0,41 -0,22 -0,48 -0,23 -0,26 

Втома -0,16 -0,28 0,17 -0,33 -0,25 -0,28 -0,31 -0,16 -0,16 0,40 

Тривога 0,17 0,26 -0,17 0,24 0,18 0,26 0,05 0,35 0,18 0,27 

Вегетативний 

коефіцієнт 
0,28 0,48 -0,32 0,44 0,34 0,48 0,45 0,43 0,27 -0,14 

Гетеромність -0,24 -0,53 0,26 -0,48 -0,35 -0,55 -0,43 -0,65 -0,38 -0,28 

Автономність 0,11 0,34 -0,09 0,35 0,30 0,34 0,37 0,46 0,38 0,13 

Точність -0,18 -0,46 0,17 -0,50 -0,37 -0,46 -0,41 -0,53 -0,36 0,07 

Стабільність (cV) -0,46 -0,42 0,46 -0,37 -0,35 -0,42 -0,44 -0,36 -0,30 0,06 

Збудження  -0,04 0,20 0,04 0,25 0,15 0,21 0,11 0,25 0,15 -0,07 

Латентний час реакції -0,33 -0,39 0,34 -0,32 -0,34 -0,39 -0,31 -0,51 -0,34 -0,12 

Стабільність реакції 

(cV) 
-0,26 -0,15 0,22 -0,19 -0,20 -0,14 -0,02 -0,25 -0,25 -0,24 

Динамічність 0,05 -0,05 -0,02 0,02 -0,02 -0,05 -0,09 -0,24 0,01 -0,25 

Пропускна здатність 0,26 0,41 -0,21 0,34 0,46 0,40 0,30 0,53 0,52 -0,23 

Граничний час 

переробки інформації 
-0,30 -0,42 0,23 -0,39 -0,50 -0,41 -0,32 -0,49 -0,56 0,41 

 

 



 

 

146 

 

Навпаки, прояв автономності вказує на незалежність поведінкових 

реакцій та формування оптимальних стратегій діяльності, в змагальних 

умовах, з необхідністю максимально швидкого прийняття рішення атлетами. 

Кореляційний аналіз свідчить, що прояв автономності у елітних атлетів 

характеризується зниженням рівня напруження регуляції кардіоінтервалів. 

Таким чином, на нашу думку прояв автономності є свідченням 

оптимізації емоційного стану атлета, що дає можливість формуванню 

стратегії змагальної діяльності із урахуванням принципу індивідуалізації. 

В середині тренувального навантаження точність та стабільність 

реакції на об’єкт, що рухається характеризується одночасним посиленням 

рівня напруження регуляції вегетативних та психофізіологічних функцій 

організму у елітних атлетів. Про це свідчить наявність кореляційних зв’язків 

між показниками тесту «Баланс нервових процесів» та показниками 

варіабельності ритму серця (табл. 3.14). 

Аналогічний результат виявляється при аналізі показнику латентності 

простої зорово-моторної реакції (табл. 3.14).  

Пропускна здатність зорового аналізатора забезпечується 

послабленням напруження вегетативної регуляції ритму серця (табл. 3.14). 

Показник граничного часу переробки інформації пов’язаний із процесом 

зростання рівня напруження системи вегетативної регуляції ритму серця 

(табл. 3.14). 

Таким чином, прояв функціональної рухливості нервових процесів в 

середині циклу тренувальних навантажень співвідноситься зі станом системи 

сприйняття, переробки інформації та прийняття рішення та станом 

вегетативної регуляції ритму серця у елітних атлетів.  

Значення достовірних коефіцієнтів кореляції між параметрами 

психофізіологічних функцій та показниками вегетативної регуляції ритму 

серця, у елітних атлетів, наприкінці циклу тренувальних навантажень, після 

ортостатичної проби наведено в табл. 3.15.  
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Аналіз даних табл. 3.15 вказує на процес сформованості 

функціональної системи психофізіологічної організації у елітних атлетів в 

умовах циклу тренувальних навантажень, який характеризується наявністю 

жорстких зв’язків між елементами функціональної системи, відповідальної за 

сприйняття і переробку інформації, що має відображення у кількості та 

векторі кореляційних зв’язків між параметрами психофізіологічних функцій 

та характеристиками варіабельності ритму серця, в середині циклу 

тренувальних навантажень (табл. 3.15). 

Наприкінці циклу тренувальних навантажень, працездатність нервової 

системи забезпечується оптимізацією напруження системи регуляції ритму 

серця за рахунок послабленням активації симпатичного та парасимпатичного 

тонусу, із одночасним посиленням активації центрального контуру регуляції 

ритму серця. Даний факт відображається у наявності негативного 

кореляційного зв’язку між інтегральною працездатністю, з одного боку, та 

HF, SD2, LF і позитивного з показником середньої тривалості 

кардіоінтервалів, з дугого боку (табл. 3.15).  

Показники втоми і тривоги характеризуються посиленням напруження 

системи регуляції ритму серця (табл. 3.15). 

Наприкінці тренувального навантаження точність та стабільність 

реакції на об’єкт, що рухається характеризується посиленням рівня 

напруження регуляції вегетативних та психофізіологічних функцій організму 

елітних атлетів. Про це свідчить наявність кореляційних зв’язків між 

показниками тесту «Баланс нервових процесів» та варіабельності ритму 

серця (табл. 3.15). 

При аналізі показнику латентності простої зорово-моторної реакції, 

наприкінці циклу тренувальних навантажень, можна зазначити значні 

кореляційні зв’язки із характеристиками варіабельності ритму серця 

(табл. 3.15). 
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Таблиця 3.15 

Коефіцієнти кореляції між параметрами психофізіологічних функцій та показниками вегетативної регуляції 

ритму серця у атлетів наприкінці циклу тренувальних навантажень, у вертикальному положенні (n=40) 

 

Показники 

Середня 

тривалість 

RR- 

інтервалів 

Середнє 

квадратичне 

відхилення 

Частота 

серцевих 

скорочень 

Три-

ангулярний 

індекс 

SD1 SD2 VLF LF HF LF/HF 

Працездатність 0,86 0,86 -0,87 0,22 -0,01 0,86 0,41 -0,35 -0,46 0,06 

Втома -0,49 -0,49 0,42 -0,56 0,02 -0,48 0,24 0,21 0,20 -0,03 

Тривога -0,62 -0,58 0,61 -0,78 -0,25 -0,55 0,29 0,73 -0,04 0,44 

Вегетативний 

коефіцієнт 
0,42 0,24 -0,34 -0,13 -0,09 0,25 0,43 0,26 -0,29 0,32 

Гетеромність 0,55 0,53 -0,58 -0,17 -0,07 0,53 0,50 -0,51 -0,35 -0,02 

Автономність 0,06 0,13 0,00 0,62 0,01 0,12 -0,55 0,15 0,02 0,06 

Точність 0,63 0,79 -0,64 0,79 0,06 0,77 -0,37 -0,77 -0,20 -0,27 

Стабільність (cV) 0,13 -0,11 -0,16 0,66 0,65 -0,15 -0,35 -0,61 0,70 -0,90 

Збудження  0,53 0,71 -0,48 0,72 -0,12 0,70 -0,41 -0,32 -0,35 0,09 

Латентний час реакцій 0,43 0,81 -0,43 0,78 -0,19 0,80 -0,58 -0,49 -0,41 0,06 

Стабільність реакції 

(cV) 
-0,13 0,33 0,14 0,65 -0,30 0,33 -0,90 -0,21 -0,24 0,16 

Динамічність 0,93 0,69 -0,93 0,69 0,47 0,66 0,17 -0,53 0,08 -0,49 

Пропускна здатність -0,15 0,30 0,21 -0,33 -0,84 0,34 -0,12 0,33 -0,85 0,95 

Граничний час 

переробки інформації 
0,00 -0,47 -0,04 0,35 0,85 -0,51 0,01 -0,13 0,94 -0,91 
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Наявність кореляційного зв’язку між стабільністю зорово-моторної 

реакції та показником VLF свідчить про активацію центрального контуру 

регуляції ритму серця наприкінці циклу тренувальних навантажень у елітних 

спортсменів (табл. 3.15). 

Наприкінці циклу тренувальних навантажень динамічність та 

пропускна здатність зорового аналізатора забезпечується послабленням 

напруження вегетативної регуляції ритму серця (табл. 3.15). Показник 

граничного часу переробки інформації, навпаки, пов’язаний із збільшенням 

рівня напруження системи вегетативної регуляції ритму серця у атлетів 

(табл. 3.15).  

Таким чином, кореляційний аналіз між показниками 

психофізіологічних функцій та вегетативної регуляції ритму серця засвідчив, 

особливості формування функціональної системи, відповідальної за 

сприйняття і переробку інформації, та визначення її складових у елітних 

атлетів в динаміці циклу тренувальних навантажень. 

Особливості формування функціональної системи психофізіологічної 

організації в динаміці циклу тренувальних навантажень характеризуються 

залученням відповідних елементів системи до процесу сприйняття, 

переробки інформації та прийняття рішень у елітних атлетів. Про цей процес 

свідчить зростання кількості кореляційних зв’язків між параметрами 

психофізіологічних функцій та характеристиками варіабельності ритму серця 

в динаміці циклу тренувальних навантажень. 

Вивчення фізіологічних особливостей у динаміці циклу тренувальних 

навантажень показало, що на початку циклу – виявляється зв’язок між 

різними елементами психофізіологічної організації, що забезпечує виконання 

професійної діяльності людини. Особливістю формування відповідної 

функціональної системи є той факт, що ефективність сенсомоторного 

реагування забезпечується зростанням ступеня напруження системи 

регуляції ритму серця. Переробка інформації на рівні центральних відділів 

нервової системи залучає, відповідно, активацію центрів енерго-
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метаболічного обміну. 

Крім того, виявлено характер взаємозв’язку між балансом нервових 

процесів та варіабельністю ритму серця. Одним з інтегральних показників 

балансу нервових процесів є точність відтворення реакції на об’єкт, що 

рухається. Точність відтворення реакції залежить від оптимального рівня 

психоемоційної стану, що викликає напруження системи вегетативної 

регуляції ритму серця. Уповільнення реакції за рахунок переважання 

процесів гальмування призводить до зростання загальної варіабельності 

ритму серця.  

Виявлено, що працездатність нервової системи та вегетативний 

коефіцієнт (за тестом Люшера) мають достовірні зв’язки із майже всіма 

показниками варіабельності ритму серця, зокрема, наднизькочастотного та 

низькочастотного спектру коливань. Ця обставина вказує на той факт, що 

посилення впливу центральної ланки регуляції, за рахунок симпатичного 

тонусу, на пазухо-передсердний вузол серця погіршує якість системи 

сприйняття та переробки інформації у елітних атлетів, зокрема, 

працездатності нервової системи. Підтвердженням цього висновку є – 

достовірний зв’язок між показником втоми (за тестом Люшера) та 

триангулярним індексом кардіоінтервалів.  

В динаміці циклу тренувальних навантажень виявлено наявність 

достовірних зв’язків між показниками гетерономності та автономності (за 

тестом Люшера) із характеристиками регуляції ритму серця, що 

відображають факт антагонізму, а саме, гетерономність пов’язана із 

пониженням загальної варіабельності та зростанням ступня напруження 

вегетативної регуляції, а автономність – із зростанням загальної 

варіабельності ритму серця. 

Таким чином, кореляційні зв’язки між показником збудження нервових 

процесів та характеристиками варіабельності ритму серця в середині 

тренувального навантаження відображають наявність антагоністичних 

механізмів між процесами збудження та гальмування нервової системи. 
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Зрушення балансу нервових процесів у бік збудження, викликає зростання 

загальної варіабельності ритму серця із одночасним посиленням як 

симпатичної, так і парасимпатичної ланки вегетативної регуляції 

кардіоінтервалів. В той час, як гальмування нервових процесів, пов’язано із 

зростанням точності відтворення реакції на об’єкт, що рухається, 

забезпечується зростанням ступеня напруження вегетативної регуляції, 

тенденцією до прискорення частоти серцевого ритму.  

В середині тренувального навантаження виявлено, що формування 

функціональної системи психофізіологічної організації відбувається за 

рахунок залучення відповідних елементів системи до процесу переробки 

інформації. При цьому, ефективність сенсомоторного реагування має зв’язок 

із станом серцево-судинної системи. Сприйняття і переробка інформації, на 

рівні центральної ланки, забезпечується посиленням активації механізмів 

саморегуляції, за рахунок впливу парасимпатичного відділу вегетативної 

нервової системи на пазухо-передсердний вузол серця. 

У процесі адаптації до напруженої м’язової діяльності у елітних атлетів 

відбувається перерозподіл і залучання нових елементів функціональної 

системи.  

Підвищення швидкості сенсомоторного реагування супроводжується 

посиленням впливу центрального контуру регуляції ритму серця на пазухо-

передсердний вузол за рахунок симпатичного тонусу. 

Встановлено зв’язок між функціональною рухливістю нервових 

процесів та варіабельністю ритму серця, в динаміці циклу тренувальних 

навантажень, у горизонтальному стані серед елітних атлетів. На це вказує 

наявність достовірних кореляційних зв’язків між граничним часом переробки 

інформації, який відображає рівень функціональної рухливості нервових 

процесів та показниками варіабельності ритму серця. Наявність позитивних 

кореляційних зв’язків між пропускною здатністю та показниками 

варіабельності ритму серця відображає особливості функції сприйняття 

зовнішньої інформації, що забезпечується послабленням ступеню 
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напруження вегетативної регуляції ритму серця. 

В процесі дослідження виявлено, що наявність достовірної кореляції 

між показником працездатності нервової системи (за тестом Люшера) та 

параметрами варіабельності ритму серця визначає послабленням ступеня 

напруження вегетативної регуляції. із одночасним послабленням 

симпатичного тонусу. Одночасно, стан тривожності та стомлення 

характеризується зростанням рівня напруження вегетативної регуляції із 

одночасним послабленням парасимпатичного тонусу. 

Точність диференційованої реакції на об’єкт що рухається, як складова 

характеристик балансу нервових процесів, в динаміці циклу тренувальних 

навантажень, характеризується посиленням симпатичної ланки вегетативної 

регуляції ритму серця, в той час, як гальмівні процеси пов’язані із 

послабленням симпатичної ланки вегетативної регуляції ритму серця. 

Виявлено, що в динаміці циклу тренувальних навантажень, після 

ортостатичного навантаження, посилюється зв’язок між вегетативним 

коефіцієнтом (за тестом Люшера) та показниками варіабельності ритму 

серця, що вказує на зростання значення вегетативного забезпечення 

психофізіологічних функцій в умовах зовнішнього навантаження. Отриманий 

результат узгоджується з наявністю кореляційного зв’язку показників 

гетерономності і автономності із характеристиками варіабельності ритму 

серця. Прояв гетеромноності (детермінованості поведінкових реакцій) у 

атлетів пов’язано із зростанням напруження регуляції ритму серця. Даний 

прояв закономірності може бути розглянутий як негативний у процесі 

підготовки елітних атлетів. І навпаки, прояв автономності вказує на 

незалежність поведінкових реакцій та формування стратегій діяльності, в 

умовах прийняття рішення, у атлетів. Кореляційний аналіз свідчить, що 

прояв автономності у елітних атлетів характеризується пониженням рівня 

напруження регуляції кардіоінтервалів. Характерно, що прояв автономності є 

свідченням оптимізації емоційного стану елітних атлетів, що дає можливість 
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процесу формування стратегії змагальної діяльності, із урахуванням 

принципу індивідуалізації. 

В динаміці циклу тренувальних навантажень показник граничного часу 

переробки інформації пов’язаний із процесом зростання рівня напруження 

системи вегетативної регуляції ритму серця. Таким чином, рівень 

функціональної рухливості нервових процесів, в середині циклу 

тренувальних навантажень, характеризується станом системи сприйняття і 

переробки інформації та станом регуляторної компоненти психофізіологічної 

організації діяльності елітних спортсменів. 

Таким чином, проведено вивчення динаміки формування 

психофізіологічних станів у осіб високого рівня функціональної 

підготовленості в умовах напруженої м’язової діяльності. 

Досліджувалися показники, які відображали основні чинники 

психофізіологічного стану: характеристики емоційного стану, балансу 

нервових процесів, сприйняття та переробки інформації, вегетативну 

регуляцію ритму серця. 

Динаміка циклу тренувальних навантажень, у елітних атлетів, 

свідчить про наявність психоемоційного стомлення, що призводить до 

прояву тривоги і, як результат напруження регуляції психофізіологічних 

функцій організму, що має прояв у зростання рівня збудження нервових 

процесів. Все це відображається у погіршенні здатності до сприйняття та 

переробки інформації у атлетів вподовж циклу тренувальних навантажень. 

Отриманий результат вказує на інформативність та чутливість 

використаних методів вивчення психофізіологічного стану атлетів і 

можливості застосування цього методичного комплексу для оцінки 

формування функціональної системи, відповідальної за сприйняття та 

переробку інформації. 

Дослідження психофізіологічного стану атлетів засвідчило, що 

динаміка характеристик переробки інформації, в умовах циклу тренувальних 

навантажень, узгоджується із зміною рівня напруженості регуляції 
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психофізіологічних функцій та системи регуляції ритму серця. Виявлено, 

зростання напруженості вегетативної регуляції ритму серця наприкінці циклу 

тренувальних навантажень відбувається за рахунок активації симпатичного 

тонусу. 

Спектральний аналіз ритму серця засвідчив, що в динаміці циклу 

тренувальних навантажень спостерігається послаблення активації 

вегетативних центрів кори головного мозку у елітних атлетів. 

Послаблення центральної ланки регуляції, наприкінці циклу 

тренувальних навантажень, у атлетів, супроводжується одночасним 

посиленням впливу симпатичного та парасимпатичного тонусу на пазухо-

передсердний вузол серця.  

Аналіз парної кореляції, між параметрами психофізіологічних функцій 

та показниками вегетативної регуляції ритму серця, виявив зростання 

кількості достовірних кореляційних зв’язків в динаміці циклу тренувальних 

навантажень, що свідчить про особливості формування функціональної 

системи психофізіологічної організації, коли відбувається залучення 

відповідних елементів системи до процесу сприйняття і переробки 

інформації у елітних атлетів. 

За допомогою кореляційного аналізу виявлено найбільш інформативні 

показники для оцінки психофізіологічних станів атлетів, в динаміці циклу 

тренувальних навантажень. 
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3.2. Особливості психофізіологічного стану людини з різними 

рівнями функціонування нервової системи 

 

Такі процеси як: сприйняття, переробка зорової інформації та 

прийняття рішення, для елітних атлетів, є – важливою властивістю 

психофізіологічних функцій. Швидкість сенсомоторного реагування 

залежить від стану і можливостей багатьох фізіологічних чинників, що 

обумовлюють ефективність виконання діяльності людини: аферентної, 

рецепторної ланки сприйняття інформації, центральної ланки переробки 

зорової інформації на рівні центральної нервової системи та еферентної, 

виконавчої ланки сенсомоторного реагування. 

Однією з ключових компонентів психофізіологічного стану людини, 

в умовах напруженої м’язової діяльності, є система вегетативної регуляції 

ритму серця. Існують ряд досліджень, присвячених проблемі взаємозв’язку 

психофізіологічних реакцій людини в умовах екстремальних видів діяльності 

із вегетативною регуляцією ритму серця [45,86,120,170,360,275,276,389]. 

Однак, недостатньо вивченим залишається зв’язок між вегетативною 

регуляцією ритму серця та рівнем сенсомоторного реагування у елітних 

атлетів-єдиноборців. 

З метою диференціації елітних атлетів, за фактором швидкості 

сенсомоторного реагування, їх було поділено на дві групи: 

- першу групу склали елітні спортсмени з високим рівнем швидкості 

реагування, із значеннями латентного часу простої зорово-моторної реакції 

до 250 мс. Серед атлетів до цієї групи увійшло 22 особи; 

- другу групу склали елітні спортсмени із середнім рівнем швидкості 

реагування, із значеннями латентного часу простої зорово-моторної реакції 

від 250 мс і вище. До цієї групи увійшло 28 атлетів.  

Низьких значень простої зорово-моторної реакції серед обстежених 

спортсменів виявлено не було. Цей факт можливо пояснити тим, що всі 

спортсмени мали високу кваліфікацію та входили до групи дорослих 
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спортсменів віком від 21 до 28 років (члени збірних команд з олімпійських 

видів боротьби). 

В табл. 3.16 представлено абсолютні значення латентного періоду 

простої зорово-моторної реакції елітних атлетів, із різним рівнем швидкості 

сенсомоторного реагування. 

Аналіз табл. 3.16 свідчить про більш якісні характеристики зорово-

моторної реакції у елітних атлетів із високим рівнем швидкості 

сенсомоторного реагування. Наявність достовірно низьких значень 

стабільності реакції (коефіцієнту варіації, cV) у елітних атлетів, із високим 

рівнем швидкості сенсомоторного реагування, порівняно із атлетами 

низького рівня швидкості сенсомоторного реагування, вказує на високий 

рівень психоемоційної регуляції. Можна зазначити, що зростання швидкості 

сенсомоторного реагування супроводжується високим рівнем 

психоемоційного напруження, що обумовлює стабільність відтворення 

зорово-моторної реакції. 

 

Таблиця 3.16  

Значення латентності простої зорово-моторної реакції у елітних атлетів 

із різним рівнем швидкості сенсомоторного реагування, (n=50) 

Швидкість 

реагування 

Латентний період простої 

зорово-моторної реакції, мс 
Стабільність реакції, cV 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

Висока  243,58 112,11 263,50 15,33 10,21 17,05 

Низька 301,45* 268,43 331,13 17,35* 14,23 23,51 

Примітка: * - p <0,01, порівняно із групою атлетів із високим рівнем 

швидкості сенсомоторного реагування. 
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У табл. 3.17 представлено результати дослідження показників 

методики «Тепінг-тесту» у елітних атлетів із різним рівнем швидкості 

сенсомоторного реагування.  

Результати дослідження тепінг-тесту свідчать, що атлети, із високим 

рівнем швидкості сенсомоторного реагування, відрізняються більш якісними 

характеристиками за цим тестом порівняно із атлетами нижчого рівня 

реагування. Це відображається у зростання показнику частоти торкань, у 

атлетів, із високим рівнем швидкості реагування, що вказує на покращення 

функціонального стану нервово-м’язової системи та швидкості проведення 

нервового імпульсу (табл. 3.17). На цей факт вказує наявність кращих 

значень лабільності та скважності у елітних атлетів із високим рівнем 

сенсомоторного реагування. 

 

Таблиця 3.17  

Показники тепінг тесту у елітних атлетів із різним рівнем швидкості 

сенсомоторного реагування (n=50) 

Показники 

Висока швидкість 

реагування 

Низька швидкість 

реагування 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

Частота торкань, к-ть 7,05 6,60 7,25 6,10* 5,75 6,40 

Лабільність, у.о. 50,20 48,50 60,35 35,45* 34,25 49,20 

Скважність, у.о. 2,50 2,25 2,98 4,05* 3,15 4,75 

Стабільність, cV 9,25 9,05 13,05 12,15* 10,05 17,75 

Примітка: * - p <0,01, порівняно із групою атлетів із високим рівнем 

швидкості сенсомоторного реагування. 

 

В той же час, більші абсолютні значення показнику стабільності 

(коефіцієнту варіації) у елітних атлетів, із високим рівнем швидкості 

сенсомоторного реагування, вказують на погіршення рівня стабільності 

відтворення частоти торкань при виконанні тепінг-тесту, що свідчить про 
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наявність варіабельності під час рухової діяльності (табл. 3.17). Цей феномен 

відображає стохастичність психофізіологічної організації, як відображення 

результату формування функціональної системи, відповідальної за 

сприйняття, переробку інформації та прийняття рішень, а також, можливість 

пошуку і залучання нових елементів функціональної системи в умовах 

підготовки та реалізації максимально високих результатів діяльності 

[101,124].  

В табл. 3.18 представлено результати дослідження показників 

нейродинамічних функцій, за балансом нервових процесів, у атлетів із різним 

рівнем швидкості сенсомоторного реагування. 

Результати дослідження свідчать про достовірну різницю за 

показником стабільності між групами атлетів, із різним рівнем швидкості 

сенсомоторного реагування (табл. 3.18). У групі елітних атлетів, які мають 

високу швидкість сенсомоторного реагування виявляється достовірно низькі 

значення показнику стабільності, порівняно із атлетами з нижчим рівнем 

сенсомоторного реагування. 

 

Таблиця 3.18  

Показники нейродинамічних функцій за балансом нервових процесів  

у елітних атлетів із різним рівнем швидкості  

сенсомоторного реагування, (n=50) 

Показники 

Висока швидкість 

реагування 

Низька швидкість 

реагування 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

Точність, ум.од. 2,95 2,65 3,40 3,23 2,50 3,75 

Стабільність, cV 3,25 2,45 4,05 5,05* 3,15 6,60 

Збудження, ум.од. -1,25 -3,18 -0,39 -0,74 -1,60 -0,61 

Тренд за 

збудженням, ум.од. 
-268,50 -442,30 -111,80 -288,30 -427,55 -188,40 

Примітка: * - p <0,01, порівняно із групою атлетів із високим рівнем 

швидкості сенсомоторного реагування. 
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Отриманий результат свідчить про вищу стабільність відтворення 

сенсомоторного реагування. На цей факт, також, вказує наявність кращих 

значень лабільності та скважності, за попереднім тестом, у атлетів із високим 

рівнем сенсомоторного реагування.  

У той же час, більші абсолютні значення стабільності (коефіцієнту 

варіації) у атлетів із кращими значеннями швидкості сенсомоторного 

реагування вказують на погіршення рівня стабільності відтворення частоти 

торкань при виконанні теппінг-тесту, що свідчить про наявність 

варіабельності під час рухової діяльності. 

Виявлено, що у атлетів, із високим рівнем швидкості сенсомоторного 

реагування, баланс нервових процесів схиляється до збудження, порівняно із 

групою атлетів із низьким рівнем швидкісного реагування (табл. 3.18). 

Для вивчення особливостей диференціації роботи серцево-судинної 

системи виникла необхідність розподілу спортсменів за різним рівнем 

швидкості сесомоторного реагування. 

У табл. 3.19 наведено результати дослідження статистичних показників 

варіабельності ритму серця у елітних атлетів із різним рівнем швидкості 

сенсомоторного реагування.  

Аналіз табл. 3.19 засвідчив, що за статистичними параметрами 

варіабельності ритму серця достовірна різниця між групами спортсменів із 

різним рівнем швидкісного реагування спостерігається лише за середнім 

значення RR інтервалів (Мean RR) та показником SD2, який відображає 

періодичні коливання кардіоритму (табл. 3.19). 

Таким чином, швидкість сенсомоторного реагування обумовлена 

зменшенням тривалості та періодичності коливань кардіоінтервалів. 

В той же час, спостерігається тенденція до зростання аперіодичних 

коливань кардіоритму за показником SD2 (табл. 3.19). Виявлений факт 

узгоджується із наявністю зростання рівня психоемоційної регуляції у 

елітних атлетів із високим рівнем швидкісного реагування. 
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Таблиця 3.19 

Показники варіабельності ритму серця у елітних атлетів із різним 

рівнем швидкості сенсомоторного реагування, (n=50) 

Показники 

Висока швидкість реагування Низька швидкість реагування 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

Середня 

тривалість RR- 

інтервалів, мс 
1028,25 917,20 1083,05 1209,65* 1008,70 1321,40 

Середнє 

квадратичне 

відхилення RR- 

інтервалів, мс 

89,05 61,95 138,35 115,45 99,40 123,40 

Триангулярний 

індекс, у.о. 
19,05 12,88 24,37 21,25 16,16 25,55 

SD1, мс 74,15 38,35 100,20 62,50 55,00 69,30 

SD2, мс 128,35 82,50 160,65 164,55* 141,10 190,90 

Примітка: * - p <0,01, порівняно із групою атлетів із високим рівнем 

швидкості сенсомоторного реагування. 

 

 

У табл. 3.20 представлено результати дослідження спектральних 

характеристик варіабельності ритму серця у елітних атлетів, із різним рівнем 

швидкості сенсомоторного реагування. 

Аналіз табл. 3.20 свідчить про наявність достовірної різниці між 

показниками високочастотних коливань кардіоінтервалів (HF), загальної 

потужності спектру кардіоінтервалів (Tota) та вегетативного балансу 

(LF/HF). Наявність достовірно більших значень високочастотних коливань 

кардіоінтервалів у елітних спортсменів з нижчим рівнем швидкісного 

реагування вказує на активацію парасимпатичного тонусу автономної 

регуляції ритму серця у цій групі атлетів.  

На цей факт, також, вказує і показник загальної потужності спектру 

коливань кардіоінтервалів. Збільшення вегетативного балансу у елітних 

атлетів, із високим рівнем швидкісного реагування, свідчить про зростання 
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напруження автономної регуляції ритму серця за рахунок послаблення 

парасимпатичного тонусу (табл. 3.20). 

Таблиця 3.20  

Спектральні характеристики варіабельності ритму серця у елітних 

атлетів із різним рівнем швидкості сенсомоторного реагування, (n=50) 

Показники 

Висока швидкість реагування Низька швидкість реагування 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

Над 

низькочастотний 

спектр (VLF), мс
2
 

4975,00 2167,50 10095,00 7505,00 4802,00 10398,00 

Низько-

частотний спектр 

(LF), мс
2
 

2278,50 1674,00 3704,50 2654,00 2195,00 2767,00 

Високо-

частотний спектр 

(HF), мс
2
 

1092,50 600,00 2512,50 2246,00* 1959,00 2586,00 

Загальний 

спектр, у.о. 
9243,00 3541,50 17312,00 13184,5* 11575,00 16710,00 

LF/HF 2,09 1,41 2,65 1,19* 1,01 1,43 

Примітка: * - p <0,01, порівняно із групою атлетів із високим рівнем 

швидкості сенсомоторного реагування. 

 

Таким чином, зростання швидкісного реагування, на рівні 

сенсомоторних функцій, пов’язано із зростанням напруження вегетативної 

регуляції ритму серця за рахунок послаблення парасимпатичного тонусу, що 

узгоджується із зменшенням тривалості та періодичності коливань 

кардіоінтервалів у елітних атлетів із високою швидкістю сенсомоторного 

реагування. 

Для дослідження особливостей формування функціональної системи, 

відповідальної за регуляцію ритму серця, було застосовано інформаційно-

ентропійні характеристики варіабельності ритму серця у групах елітних 

атлетів із різним рівнем швидкості сенсомоторного реагування (табл. 3.21).  

Аналіз табл. 3.21 показав наявність достовірної різниці лише за 

показником приблизної ентропії (аpproximate entropy), який достовірно 

вищий у групі спортсменів із високим рівнем сенсомоторного реагування.  
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Отриманий факт свідчить, про наявність більш стохастичної організації 

функціональної системи регуляції ритму серця у елітних атлетів із високим 

рівнем швидкості сенсомоторного реагування. 

 

Таблиця 3.21 

Інформаційно-ентропійні характеристики варіабельності ритму серця  

у елітних атлетів із різним рівнем швидкості  

сенсомоторного реагування, (n=50) 

Показники 

Висока швидкість реагування Низька швидкість реагування 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

Determinism, 

% 
89,44 82,92 99,04 93,78 90,28 99,46 

Shannon 

Entropy, у.о. 
3,31 2,92 3,37 3,38 2,87 3,46 

Approximate 

entropy, у.о. 
1,20 0,98 1,32 1,00* 0,85 1,15 

Sample 

entropy, у.о. 
1,48 1,34 1,64 1,61 1,19 1,68 

Примітка: * - p <0,01, порівняно із групою атлетів із високим рівнем 

швидкості сенсомоторного реагування. 

 

Результат узгоджується із нашими попередніми дослідженнями, в яких 

було показано, що зростання ентропії системи автономної регуляції ритму 

серця відображає особливості процесу впрацьовування організму елітних 

атлетів до напруженої м’язової діяльності у підготовчих періодах протягом 

річного циклу [123].  
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3.3. Особливості формування психофізіологічних станів людини з 

урахуванням функціональної асиметрії мозку 

 

Оптимальна адаптація до високих фізичних та психоемоційних 

напружень, у спорті вищих досягнень, вимагає урахування індивідуально-

типологічних характеристик спортсменів. Міжпівкульова асиметрія мозку 

(МКА) – одна з фундаментальних закономірностей діяльності головного 

мозку, генетично та фенотипічно детермінована, зокрема, в умовах фактору 

спортивної діяльності [1,16,246,247]. Деякі дослідження показали, що 

індивідуальний профіль асиметрії (ІПА) головного мозку складає основу 

індивідуальної рухової діяльності людини і регламентує особливості 

мозкової організації рухів людини [246,247]. Однак аналіз ІПА з урахуванням 

спортивної спеціалізації і кваліфікації проводився лише у поодиноких 

роботах [1,16,192,246,247]. 

Працездатність головного мозку, індивідуальний профіль 

функціональної асиметрії та особливості функціональної рухливості 

нервових процесів вказують на здатність нервової системи забезпечити, 

максимально можливу для кожного індивіду, швидкість складної 

сенсомоторної та інтелектуальної діяльності. Вище зазначені стабільні 

показники відображають, з одного боку, успішність процесів сприйняття, 

переробки інформації та прийняття рішення, а з другого – фізіологічну ціну 

спортивної діяльності людини, особливо у спортивних єдиноборствах. 

Характер міжпівкульових співвідношень положено в основу ряду 

індивідуально-типологічних класифікацій. Ця особливість має прикладне 

значення для оптимізації професійної орієнтації, спортивного відбору і 

індивідуального підходу, щодо підготовки спортсменів на різних етапах 

багатолітнього тренування. Індивідуальний профіль асиметрії головного 

мозку тісно пов’язаний із адаптацією та поведінкою особистості, в 

екстримальних умовах напруженноі м’язової діяльності, вербальним та 

невербальним інтелектом, стратегією сприйняття і обробки інформації, 
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стабільністю гомеостазу, емоційними, гормональними, вегетативними, а 

також, імунними реакціями [1,19,58,142,173,248].  

В той же час, існуюче уявлення про чіткий розподіл атлетів 

єдиноборців на «правшів», «шульгів» та «амбідекстрів», на нашу думку, є 

дещо спрощеним і потребує подальшого вивчення. 

Для вирішення завдання вивчення особливості формування 

психофізіологічних станів людини з урахуванням функціональної асиметрії 

мозку було обстежено 79 елітних атлетів (членів національних збірних 

команд України з олімпійських видів боротьби та дзюдо), віком 19-27 років.  

Для визначення домінантності півкуль головного мозку 

використовувався тест «Полезалежність» (версія тесту «Color & Word Test»; 

J.R.Stroop, 1935). Сутність тесту полягає у реагуванні на вербально-кольорові 

подразники за трьома ознаками: кольору, літер і найменування кольору 

(розуміння). Задача досліджуваного – реагувати на сигнали у відповідності із 

кондиціонуючим признаком, причому «червоному сигналу» завжди 

відповідає права кнопка, а «зеленому» – ліва. Якщо відображається 

кондиціонуючий признак «розуміння», «червоним сигналом» є слово 

«червоний» незалежно від кольору літер, яким воно написано. Якщо 

відображається кондиціонуючий признак «колір», «червоним сигналом» є 

слово, яке написано червоними літерами, незалежно від його розуміння 

(назви кольору, який його відображає).  

Для вивчення особливостей процесу мислення (активності та 

розуміння) і оперативної пам’яті використовувалась методика «Встановлення 

закономірностей». Сутність методики складалась у визначенні одного з п’яти 

слів (пов’язаних із цифровими кнопками 1 – 5)  зашифрованого у вказаній 

вище послідовності символів.  

Оцінка об’єму та стійкості оперативної пам’яті на вербальні 

подразники здійснювалась за методикою «Пам'ять на слова». Впізнавання 

серед послідовно пред’явлених для впізнання набору слів цільового (які 
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відносяться до раніше представлених для запам’ятовування) слова та 

вказування його порядкового номеру.  

Оцінку характеристик зорового сприйняття, яке відносяться до рівня 

елементарних перцептивних дій визначали за методикою «Перцептивна 

швидкість». Перцептивно-когнітивна методика визначала оцінку швидкості й 

точності співвіднесення геометричних фігур з метою ідентифікації фігури, 

частиною якої був тестовий сигнал (фрагмент фігури, який складає 75% чи 

50% від цілого).  

Стан когнітивних функцій, зокрема процесів мислення вивчався за 

методикою «Порівняння чисел». Всі методики були складовими апаратно-

програмного психодіагностичного комплексу «Мультипсихометр-05».  

Для аналізу особливостей функціональної асиметрії головного мозку 

обстежених елітних атлетів було розподілено на дві групи. Перша група – 

атлети із наявністю функціональної асиметрії головного мозку, 46 осіб, серед 

яких виявлено п’ятьнадцять осіб із домінуванням лівої півкулі та тридцять 

одна особа із домінуванням правої півкулі головного мозку. Друга група – 

атлети із наявністю симетрії головного мозку, всього 33 осіб.  

Аналіз середніх значень показників методики «Полезалежність» виявив 

відсутність достовірної різниці за показниками: поленезалежності, 

функціональної асиметрії та загальної ефективності між атлетами із різним 

рівнем домінування півкуль головного мозку (табл. 3.22). Звичайно, за 

показником лівопівкульного домінування виявляється достовірна різниця 

між цими групами атлетів. 

Виходячи з отриманого результату, подальший розгляд особливостей 

функціональної асиметрії головного мозку у атлетів високої кваліфікації 

доцільно проводити, об’єднавши групу атлетів за ознаками наявності 

функціональної асиметрії головного мозку (без врахування лівого чи правого 

домінування півкуль мозку) та відсутності асиметрії (наявність симетрії) 

головного мозку.  
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Таблиця 3.22  

Показники тесту «Полезалежність» у елітних атлетів із різним рівнем 

прояву домінування півкуль головного мозку (n=46) 

Показники 

Домінуванням лівої 

півкулі головного мозку 

(n=15) 

Домінуванням правої 

півкулі головного мозку 

(n=31) 

Медіана 
Нижній 

квартіль 

Верхній 

квартіль 
Медіана 

Нижній 

квартіль 

Верхній 

квартіль 

Поленезалежність 

(ум.од.) 
0,75 0,68 1,08 0,75 0,46 0,90 

Лівопівкульове 

домінування 

(ум.од.) 

1,44 1,17 1,65 0,73* 0,48 0,83 

Функціональна 

асиметрія (ум.од.) 
36,05 16,04 49,02 30,66 18,97 70,89 

Загальна 

ефективність 

(ум.од.) 

1854,20 1203,10 2866,80 1782,90 1051,20 4570,20 

Примітка: *-p<0,05, порівняно із атлетами із домінуванням лівої півкулі 

головного мозку. 

 

В табл. 3.23 наведено середні значення показників за тестом 

«Полезалежність» у атлетів високої кваліфікації із різним проявом 

функціональної асиметрії півкуль головного мозку.  

Проведений аналіз табл. 3.23 засвідчив про наявність достовірної 

різниці за показниками поленезалежності та функціональної асиметрії між 

групами атлетів із різним рівнем прояву функціональної асиметрії головного 

мозку.  

Отриманий результат свідчить про той факт, що наявність 

функціональної асиметрії головного мозку (без уточнення домінування 

відповідної півкулі) відображається у вищій полезалежності від впливу 

зовнішнього середовища. 
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Таблиця 3.23  

Показники тесту «Полезалежність» у елітних атлетів із різним рівнем 

прояву функціональної асиметрії головного мозку, (n=79) 

Показники 

Функціонально асиметричні 

(n=46) 

Функціонально симетричні 

(n=33) 

Медіана 
Нижній 

квартіль 

Верхній 

квартіль 
Медіана 

Нижній 

квартіль 

Верхній 

квартіль 

Поленезалежність 

(ум.од.) 
0,75 0,70 0,86 0,88* 0,78 0,90 

Лівопівкульне до-

мінування (ум.од.) 
0,77 0,72 1,19 0,97 0,91 1,00 

Функціональна 

асиметрія (ум.од.) 
31,28 21,73 45,57 6,86* 3,24 9,52 

Загальна ефектив-

ність (ум.од.) 
1818,55 1474,70 2837,00 1512,10 1337,70 1619,70 

Примітка: *-p<0,05, порівняно із атлетами із проявом функціональної 

асиметрії. 

 

Іншими словами, у атлетів із наявністю функціональної асиметрії 

півкуль головного мозку виникає необхідність орієнтуватися на зовнішні 

еталони упорядкування своїх вражень, в умовах сприйняття та переробки 

інформації. Виявлений характер особливості сприйняття і переробки 

зовнішньої інформації, у елітних атлетів, необхідно охарактеризувати, як 

одну із когнітивних стратегій і умовно назвати «адаптивною».  

Наявність симетрії головного мозку відображається у вищій 

поленезележності від інформації з зовнішнього середовища, таку особливість 

можна охарактеризувати як «автономну» когнітивну стратегію сприйняття і 

переробки інформації. 

В табл. 3.24 наведено середні значення показників, отриманих за 

тестом «Встановлення закономірностей» у атлетів високої кваліфікації із 

різним проявом функціональної асиметрії головного мозку. 
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Аналіз табл. 3.24 засвідчив про наявність достовірної різниці між 

групами атлетів високої кваліфікації із різним рівнем прояву функціональної 

асиметрії головного мозку за показником продуктивності. Даний тест 

спрямований на визначення когнітивних здібностей до сприйняття 

інформації різного рівня складності, із диференціюванням подразників другої 

сигнальної системи. 

Однак, продуктивність виконання тесту залежить не стільки від 

кількості перероблених інформаційних стимулів, скільки від можливості 

диференціювання зовнішньої інформації з урахуванням подразника, 

спрямованого на другу сигнальну систему. 

 

Таблиця 3.24  

Показники за тестом «Встановлення закономірностей» 

 у елітних атлетів із різним рівнем прояву  

функціональної асиметрії головного мозку, (n=79) 

Показники 

Функціонально 

асиметрічні (n=46) 

Функціонально 

симетричні (n=33) 

Медіана 
Нижній 

квартіль 

Верхній 

квартіль 
Медіана 

Нижній 

квартіль 

Верхній 

квартіль 

Продуктивність 

(ум.од) 
19,00 14,50 20,50 21,00* 18,50 22,00 

Швидкість (ум.од) 4,24 3,67 4,92 4,39 3,83 5,29 

Точність (ум.од) 0,80 0,75 0,93 0,88 0,78 0,91 

Ефективність 

(ум.од) 
60,00 49,50 67,20 69,04 53,14 76,81 

Примітка: *-p<0,05, порівняно із атлетами із функціональною асиметрією. 

 

Таким чином, у осіб із наявністю симетрії головного мозку 

(«автономна» когнітивна стратегія сприйняття і переробки інформації) 

виявляється достовірно вищий рівень продуктивності у тесті «Встановлення 
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закономірностей», порівняно із особами з наявністю функціональної 

асиметрії головного мозку, що свідчить про більш високий рівень здібності 

до сприйняття, перекодування знакової інформації, за участю функцій уваги 

та оперативного мислення. 

В табл. 3.25 наведено середні значення показників тесту «Пам’ять на 

слова» у елітних атлетів із різним рівнем прояву функціональної асиметрії 

головного мозку.  

Проведений аналіз табл. 3.25 виявив різницю, лише, за показником 

ефективності процесу пам’яті на слова, який достовірно вищий у групі 

атлетів із наявністю симетрії головного мозку («автономна когнітивна 

стратегія сприйняття і переробки інформації»), порівняно із спортсменами із 

наявністю функціональної асиметрії головного мозку («адаптивна когнітивна 

стратегія»).  

 

Таблиця 3.25  

Показники тесту на дослідження оперативної пам’яті  

у елітних атлетів із різним рівнем прояву 

 функціональної асиметрії головного мозку, (n=79) 

Показники 

Функціонально асиметрічні 

(n=46) 

Функціонально симетричні 

(n=33) 

Медіана 
Нижній 

квартіль 

Верхній 

квартіль 
Медіана 

Нижній 

квартіль 

Верхній 

квартіль 

Продуктивність 

(ум.од) 
21,00 16,00 23,00 23,00 21,00 25,00 

Швидкість (ум.од) 10,91 9,49 14,58 11,31 9,80 15,37 

Точність (ум.од) 0,70 0,53 0,77 0,77 0,70 0,83 

Ефективність 

(ум.од) 
43,75 22,22 54,30 54,31* 43,75 65,97 

Примітка: *-p<0,05, порівняно із атлетами із проявом функціональної 

асиметрії. 
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Можна зазначити, що наявність прояву симетрії головного мозку у 

атлетів високої кваліфікації («автономна когнітивна стратегія сприйняття і 

переробки інформації») пов’язано із кращими можливостями реалізації 

когнітивних функцій, зокрема, ефективності прояву процесу оперативної 

пам’яті, щодо ефективного відтворення зорової інформації. 

В табл. 3.26 наведено середні значення показників тесту «Перцептивна 

швидкість» у елітних атлетів із різним рівнем функціональної асиметрії 

головного мозку.  

Аналіз табл. 3.26 виявив, що майже всі показники тесту «Перцептивна 

швидкість»: продуктивність, швидкість та точність у атлетів із наявністю 

симетрії головного мозку достовірно вищі, ніж у групі атлетів із наявністю 

функціональної асиметрії півкуль головного мозку.  

 

Таблиця 3.26  

Показники тесту «Перцептивна швидкість» у елітних атлетів із різним 

рівнем прояву функціональної асиметрії мозку, (n=79) 

Показники 

Функціонально асиметрічні 

(n=46) 

Функціонально симетричні 

(n=33) 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

Продуктивність 

(ум.од) 
58,50 55,00 66,00 65,00* 58,00 82,00 

Швидкість 

(ум.од) 
15,62 15,25 17,75 16,74* 15,50 20,75 

Точність (ум.од) 0,95 0,93 0,97 0,98* 0,93 1,00 

Ефективність 

(ум.од) 
46,20 43,35 48,68 47,17 38,20 60,89 

Примітка: *-p<0,05, порівняно із атлетів із функціональною асиметрією. 

 

Таким чином, можна заключити, що наявність симетрії головного 

мозку («автономна когнітивна стратегія») пов’язана із кращими здібностями 
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до швидкого та якісного сприйняття і переробки зовнішньої інформації, 

порівняно із атлетами, що мають функціональну асиметрію головного мозку 

(«адаптивна когнітивна стратегія»).  

В табл. 3.27 наведено середні значення показників тесту «Порівняння 

чисел» у елітних атлетів із різним рівнем прояву функціональної асиметрії 

головного мозку.  

Аналіз табл. 3.27 виявив, що достовірна різниця між групами атлетів із 

наявністю та відсутністю функціональної асиметрії головного мозку 

проявляється лише за показником стабільності.  

 

Таблиця 3.27  

Показники за тестом «Порівняння чисел» у елітних атлетів із  

різним рівнем функціональної асиметрії головного мозку, (n=79) 

Показники 

Функціонально 

асиметричні (n=46) 

Функціонально 

симетричні (n=33) 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

Ефективність 

(ум.од) 
946,30 873,60 1006,80 872,39 757,98 948,24 

Латентність 

рішень (мс) 
909,69 784,87 991,07 838,31 746,18 922,31 

Точність (ум.од) 0,96 0,90 0,98 0,98 0,96 0,98 

Стабільність, сV 

(ум.од) 
30,54 18,86 33,56 21,69* 18,08 25,56 

Примітка: *-p<0,05, порівняно із атлетами із функціональною асиметрією. 

 

Достовірно нижчі значення показнику стабільності, за тестом 

«Порівняння чисел», у атлетів із функціональною симетрією півкуль 

головного мозку, порівняно із атлетами з функціональною асиметрією, 

указує на наявність більшого психоемоційного напруження.  

Отриманні дані вказують на те, що автономна когнітивна стратегія, яка 
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виявляється у елітних атлетів, із відсутністю вираженої функціональної 

асиметрії півкуль головного мозку, характеризується кращими здібностями 

оперативного мислення та більш ефективним процесом сприйняття і 

переробки інформації за рахунок більшого психоемоційного 

(інтелектуального) напруження. 

Таким чином, функціональна асиметрії головного мозку у елітних 

атлетів (без уточнення домінування відповідної півкулі мозку) 

відображається у вищій полезалежності від впливу подразників зовнішнього 

середовища («адаптивна» когнітивна стратегія сприйняття і переробки 

інформації). Наявність симетрії головного мозку, у атлетів, відображається у 

вищій поленезележності від впливу інформації із зовнішнього середовища 

(«автономна» когнітивна стратегія сприйняття і переробки інформації). 

Автономна когнітивна стратегія, яка виявляється у елітних атлетів, із 

відсутністю вираженої функціональної асиметрії головного мозку, 

характеризується більшими якісними можливостями прояву когнітивних 

функцій, зокрема, оперативної пам’яті та оперативного мислення, кращими 

здібностями до швидкого та якісного сприйняття і переробки зовнішньої 

інформації, порівняно із атлетами, які мають функціональну асиметрію 

головного мозку (без уточнення домінування відповідної півкулі мозку). 

 

3.4. Співвідношення мотиваційних складових та прояву 

психофізіологічного стану людини при інформаційних та фізичних 

навантаженнях 

 

Проблема впливу специфіки різних видів мотивації, як компоненти 

емоційно-вольової сфери особистості атлету, на стан організму набуває 

особливого значення у зв’язку з тим, що дія специфічних психічних факторів 

у спортивній діяльності характеризується наявністю функціональних 

зрушень, які залежать від конкретного мотиваційного процесу. Цей факт 



 

 

173 

 

дозволяє розглядати емоційно-вольову сферу, як джерело спеціалізованих 

впливів на психофізіологічні функції організму атлета.  

Діяльність атлета реалізується багатьма рівнями регуляції, із 

залучанням механізмів різного рівня організації функцій. Регуляторні 

механізми діяльності людини складаються із внутрішніх зв’язків між 

психічними та фізіологічними параметрами, результатом чого є здійснення 

процесів планування, моделювання, програмування, оцінки, корекції та 

прогнозування результатів діяльності.  

Структура спортивної діяльності єдиноборств налічує елементи 

психофізіологічних функцій, які включають у себе психомоторні, 

нейродинамічні, когнітивні та психічні компоненти [45]. Стани організму 

спортсмена, які виникають у процесі спортивної діяльності відображають 

інтегральний комплекс елементів функціональної системи, відповідальної за 

її ефективність [18,37,39]. 

Мотивація досягнення успіху відбувається за психофізіологічними 

механізмами цілеспрямованої діяльності людини [46,60,64,74,158]. У 

нейродинамічній структурі мотивації розрізняють мобілізуючий, 

енергетичний початок, а також наявність спрямовуючих компонентів цієї 

мотивації – «надію на успіх» і «страх невдачі», що відображає особистісне 

емоційне передбачення суб'єктом результатів майбутньої цілеспрямованої 

діяльності [14]. 

Таким чином, невивченим є співвідношення мотиваційних складових 

та психофізіологічного стану людини при інформаційних та екстремальних 

фізичних навантаженнях. 

Для вирішення цієї задачі обстежено 47 елітних атлетів, членів 

національних збірних команд України з греко-римської та вільної боротьби, 

спортивної кваліфікації майстер спорту (МС), майстер спорту міжнародного 

класу (МСМК) і заслужений майстер спорту (ЗМС), віком 20 – 28 років.  
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Рівні мотивації досягнення успіху й уникнення невдачі вимірювалися 

за допомогою методик Т. Елерса [219,263]. 

У дослідженні психофізіологічних станів елітних атлетів 

використовувались інтегральні кількісні критерії за двома основними 

блоками: визначення нейродинамічної та регуляторної компоненти 

психофізіологічного стану [45]. 

Відповідно до отриманих результатів за тестом Т. Елерса на виявлення 

мотивації до досягнення успіху та уникнення невдач у групі обстежуваних 

атлетів не було виявлено осіб з низьким рівнем мотивації до досягнення 

успіху (табл. 3.28). Тоді як кількість осіб з високим рівнем мотивації до 

досягнення становила більше половини – 67% від загальної кількості атлетів 

(n=47), що узгоджується з дослідженнями Л.П. Дмитрієнкової [46], яка 

показала, що для елітних атлетів характерним є високий рівень мотиву до 

досягнення успіху.  

 

Таблиця 3.28 

Прояв різних рівнів мотивації досягнення успіху у групі обстежуваних 

елітних атлетів (медіана, нижній та верхній квартилі, n=47) 

Показник 

Рівень 

Високий 

n=31 

Середній 

n=16 

Низький 

n=0 

Мотивація до 

досягення успіху, 

ум. од. 

21 

(20; 23) 

14 

(13; 14) 
– 

 

По мотивації до уникнення невдач у групі обстежуваних елітних 

атлетів (n=47) було отримано такий розподіл: високий рівень мотивації 

уникнення було виявлено в 17 атлетів (35%), середній і низький – також, по 

15 осіб відповідно. Отримані результати представлені в табл. 3.29. 

Для подальшого аналізу обстежувані елітні атлети були поділені на 

групи, залежно від сполучення отриманих під час тестування рівнів прояву 
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мотивації до досягнення успіху та уникнення невдачі. Таким чином, серед 

атлетів було виділено три групи (n=47). 

До першої групи увійшли особи з високим рівнем мотивації до 

досягнення успіху та високим рівнем мотивації до уникнення невдачі (n=17). 

Другу групу склали елітні атлети, у яких виявлено середній рівень 

мотивації до досягнення успіху, з незначним переважанням середнього рівня 

мотивації до уникнення невдач (n=15). 

 

Таблиця 3.29 

Рівні мотивації уникнення невдач у групі обстежуваних елітних атлетів 

(медіана, нижній та верхній квартилі, n=47) 

Показник 

Рівень 

Високий 

n=17 

Середній 

n=15 

Низький 

n=15 

Мотивація до 

уникнення невдач, 

ум.од. 

21 

(19; 22) 

16 

(15; 16) 

10 

(9; 12) 

 

У третю групу ввійшли досліджувані з високим рівнем мотивації до 

досягнення успіху і низьким рівнем мотивації до уникнення невдач (n=15). 

У табл. 3.30 представлені значення за рівнями прояву мотивацій 

досягнення успіху та уникнення невдачі у групах елітних атлетів.  

Оцінки представлені в умовних одиницях, кількість спортсменів у 

кожній групі дивись вище у таблицях 3.28 та 3.29. Саме таким чином стало 

можливим скомпонувати групи атлетів. Зрозумілим є той факт, що серед 

атлетів високої кваліфікації не може бути осіб з низьким рівнем мотивації 

досягнення успіху. Ми мали змогу суб’єктивно (за видеоспостереженням) та 

за тактикою ведення сутички співвідносити, який із рівнів мотивації домінує 

у стратегії ведення змагань. Такий підхід було проаналізовано в контексті 

стилю ведення сутички, з обв’язковим урахування особистості суперника. 
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Таблиця 3.30 

Значення за рівнями мотивацій досягнення успіху та уникнення невдачі 

(медіана, нижній та верхній квартилі, n=47) 

Рівні мотивації 

Мотивація до  

досягнення успіху 

(ум.од.) 

Мотивація до 

уникнення невдач 

(ум.од.) 

Високий рівень мотивації 
21 

(20; 23) 

21 

(19; 22) 

Середній рівень 

мотивацій 

14 

(13; 14) 

16 

(15; 16) 

Високий рівень мотивації 

досягнення і низький 

рівень мотивації 

уникнення невдач 

21 

(20; 23) 

10 

(9; 12) 

 

У табл. 3.31 наведені значення нейродинамічних показників у групах 

атлетів з різними рівнями прояву видів мотивації.  

Аналіз даних виявив вірогідно нижчий показник латентного періоду 

простої та складної сенсомоторної реакції в першій групі досліджуваних (із 

сполученням високих рівнів мотивації до досягнення успіху та уникнення 

невдач) порівняно з групою атлетів, у яких виявлено сполучення середніх 

рівнів мотивацій до досягнення та уникнення невдач, і порівняно з групою 

атлетів, у яких рівень мотивації до досягнення успіху значно перевищує 

рівень мотивації до уникнення невдач. Це вказує на кращі можливості 

сенсомоторних функцій у атлетів зі сполученнями високих рівнів мотивацій. 

Тобто, перша група атлетів відрізняється від інших груп більшою швидкістю 

переробки інформації. 

Також виявилось, що у першій групі атлетів (табл. 3.31.) достовірно 

менша кількість помилок порівняно з другою та третьою групою 

обстежуваних.  

Незважаючи на брак достовірних відмінностей, можна сказати, що 

показник середнього часу центральної обробки інформації є меншим у другій 

групі. Недостовірно більший коефіцієнт варіації складної зорово-моторної 
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реакції в третій групі, обстежуваних атлетів, говорить про нестабільність 

системи, яка забезпечує даний вид діяльності.  

 

Таблиця 3.31 

Значення нейродинамічних показників у елітних атлетів з різним 

сполученням рівнів мотивацій  

(медіана, нижній та верхній квартилі, n=47) 

Показники 
Високий рівень 

мотивації 

Середній рівень 

мотивації 

Високий рівень 

мотивації 

досягнення і 

низький рівень 

мотивації 

уникнення  

Латентний період простої 

зорово-моторної реакції, мс 

239,4 

230,34; 255,29 

270,37* 

260,86; 280,81 

276,86* 

252,96; 280,33 

Середнє значення простої 

моторної реакції, мс 

118,17 

105,92; 173,31 

115,37 

99,96; 143,42 

121,56 

114,3; 141,56 

Латентний період складної 

зорово-моторної реакції, мс 

405,8 

404,09; 421,29 

429,02* 

395,08; 436,66 

463,59* 

435,57; 485,99 

Коефіцієнт варіації часу 

складної зорово-моторної 

реакції, мс 

17,85 

15,2; 19,12 

17,52 

14,36; 21,47 

19,45 

16,96; 22,25 

Помилки, кількість 
0 

0; 1 

1* 

0; 2 

2* 

1; 3 

Середнє значення моторної 

реакції вибору, мс 

144,56 

120,61; 178,7 

131,23 

114,55; 140,05 

137,36 

130,11; 140,68 

Середній час затримки 

центральної обробки 

інформації, мс 

180,03 

148,21; 196,87 

159,8 

124,35; 232,43 

189,91 

156,73; 197,66 

Примітка: – * p0,05 порівняно з групою високого рівня мотивації 

 

У табл. 3.32 представлені значення статистичних параметрів 

варіабельності ритму серця у групах атлетів з різними рівнями мотивації.  
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Аналіз табл. 3.32 свідчить про достовірно більше напруження 

вегетативної регуляції ритму серця у групі з високим рівнем мотивації до 

досягнення успіху та низьким рівнем мотивації до уникнення невдач, 

порівняно з групою атлетів з приблизно однаковими значеннями рівнів 

мотивації до досягнення успіху та уникнення невдач. 

 

Таблиця 3.32 

Значення статистичних показників варіабельності ритму серця  

у елітних атлетів з різним сполученням рівнів мотивацій в умовах 

ортостатичної проби (медіана, нижній та верхній квартилі, n=47) 

Показники 
Високий 

рівень 
мотивацій 

Середній 
рівень 

мотивацій 

Високий рівень 
мотивації 

досягнення і 
низький рівень 

мотивації 
уникнення 

Мода RR-

інтервалів, с 

у 

горизонтальному 

положенні 

1,05 

0,95; 1,1 

0,95* 

0,8; 1 

0,95* 

0,8; 0,95 

у вертикальному 

положенні 

0,75 

0,7; 0,85 

0,7 

0,65; 0,7 

0,65 

0,6; 0,7 

Середнє 

квадратичне 

відхилення, с 

у 

горизонтальному 

положенні 

0,052 

0,04; 0,07 

0,048 

0,039; 0,062 

0,049 

0,029; 0,067 

у вертикальному 

положенні 

0,069 

0,05; 0,07 

0,054 

0,037; 0,07 

0,052 

0,043; 0,073 

Коефіцієнт 

варіації RR-

інтервалів, % 

у 

горизонтальному 

положенні 

4,66 

4,39; 6,19 

5,93 

4,4; 6,39 

4,97 

4,02; 5,22 

у вертикальному 

положенні 

8,82 

7,11; 13,12 

7,47 

5,49; 11,04 

6,3* 

4,24; 7,59 

Примітка: – * p0,05 порівняно з групою високого рівня мотивації 

 

У табл. 3.33 представлено значення спектральних характеристик 

варіабельності ритму серця у елітних атлетів з різним сполученням рівнів 

мотивацій в умовах ортостатичної проби.  
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Слід відзначити, що між групою із середнім рівнем мотивації та 

групою високого рівня мотивації досягнення успіху і низького рівня 

мотивації уникнення не було виявлено достовірних відмінностей.  

 

Таблиця 3.33 

Значення спектральних характеристик варіабельності ритму серця у 

елітних атлетів з різним сполученням рівнів мотивацій в умовах 

ортостатичної проби (медіана, нижній та верхній квартилі, n=47) 

Показники 
Високий 

рівень 
мотивацій 

Середній 
рівень 

мотивацій 

Високий 
рівень 

мотивації 
досягнення і 

низький 
уникнення 

невдач 

Індекс 

напруження 

Баєвського, 

ум.од. 

у горизонталь-

ному положенні 

64,71 

38,25; 123,63 

71,74 

48,13; 109,32 

93,82 

50,32; 193,42 

у вертикаль-

ному положенні 

61,88 

56,93; 95,87 

109,33 

76,76; 182,89 

164,57* 

97,49; 256,71 

LF/HF, 

ум.од.  

у горизонталь-

ному положенні 

1,21 

0,26; 1,9 

0,63 

0,51; 1,33 

1,19 

0,4; 2,03 

у вертикаль-

ному положенні 

5,05 

4,79; 5,56 

4,06 

3,6; 4,7 

5,26 

3,58; 5,81 

Примітка: – * p0,05 порівняно з групою високого рівня мотивації 

 

Про це свідчить наявність достовірно вищих значень індексу 

напруження (за Р.М. Баєвським [11,9,8]) в осіб з високим рівнем мотивації до 

досягнення успіху та низьким рівнем мотивації до уникнення невдач. 

Зростання напруження регуляторних механізмів регуляції ритму серця у 

атлетів із середнім та високим рівнем мотивації досягнення і низьким рівнем 

мотивації уникнення супроводжується зниженням рівня функціонального 

стану вегетативної нервової системи, завдяки активації симпатичного тонусу 

та послаблення вагусного впливу на синусовий вузол серця. На це вказують 

достовірні різниці між значеннями моди й коефіцієнтом варіації RR-

інтервалів. 
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Для глибшого дослідження отриманих даних, був проведений 

кореляційний аналіз між психологічними показниками (рівнями мотивації до 

уникнення невдач і мотивації до досягнення успіху), психофізіологічними 

показниками та показниками, які характеризують варіабельність ритму серця 

при виконанні ортостатичної проби.  

В результаті кореляційного аналізу виявлені зворотні кореляційні 

зв’язки між мотивацією до уникнення невдач і часом простої і складної 

зорово-моторної реакції ( r =-0,55 i – 0,45 відповідно; р < 0,05 ), а також між 

мотивацією до уникнення невдач і кількістю допущених помилок у складній 

зорово-моторній реакції (r =-0,45; р<0,05). Також, виявлено прямі 

кореляційні зв’язки між мотивацією до уникнення невдач і показниками, які 

характеризують напруження систем вегетативної регуляції серцевого ритму – 

модою та коефіцієнтом варіації RR-інтервалів (r=0,39 і 0,54 відповідно; 

p<0,05).  

Виявлено зворотний кореляційний зв’язок між мотивацією до 

уникнення невдачі та індексом напруження (за Р.М. Баєвським [11,9,8]). Це 

вказує на те, що високому показнику мотивації до уникнення невдачі 

відповідають кращі характеристики параметрів регуляції серцевого ритму й 

кращі показники швидкості та якості переробки інформації.  

Отримані результати свідчать про пряму залежність між мотивацією до 

уникнення невдач і показниками, які характеризують особливості 

когнітивних (нейродинамічні показники) і регуляторних (вегетативні 

показники регуляції ритму серця) процесів. Це дозволяє припустити, що у 

спортсменів із високим рівнем мотивації до уникнення невдач разом із 

високим рівнем мотивації до досягнення успіху відмічається високий рівень 

психофізіологічного стану, внаслідок більш економної діяльності серцево-

судинної системи (показники моди (Мо) та коефіцієнтом варіації (СV) RR-

інтервалів).  

Відомо, що потреба, або відчуття людиною потреби в будь-чому, 

означає порушення рівноваги з навколишнім середовищем. Це завжди 
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пов'язано з виникненням внутрішнього напруження, більш-менш 

вираженого дискомфорту, від якого можна позбутися, лише 

задовольнивши відповідний нестаток. Саме тому, будь-яка потреба 

провокує так звану пошукову активність, спрямовану на пошук способу її 

задоволення – мотивація є сполучною ланкою між людиною й 

навколишнім середовищем. В результаті, мотивація – є проявом 

поведінкових реакцій організму людини. 

Виходячи з цього необхідно підсумувати, що група атлетів із 

сполученням високих рівнів мотивацій характеризується станом відносної 

врівноваженості із зовнішнім середовищем, оскільки тут висока 

пристосовність до різних умов досягається при мінімальній напрузі 

регуляторних систем.  

Атлети, які входять до групи з високим рівнем двох видів мотивацій, 

характеризуються більшою адаптивністю до екстремальних фізичних 

навантажень за фізіологічними показниками, завдяки економічності регуляції 

функцій, при достатньо високих показниках простої і складної зорово-

моторної реакції, порівняно з групами середнього рівня мотивації та 

високого рівня мотивації досягнення і низького рівня мотивації уникнення 

невдач.  

За даними літератури, латентні періоди часу зорово-моторної реакції є 

особливо інформативними показниками інтегративної діяльності мозку [76]. 

За помилковими реакціями можна судити про діяльність сенсорних систем 

сприйняття, а також, за показниками уваги та оперативної пам’яті [74].  

Деякі дослідники визначають мотивацію як функціональну систему 

інтегрованих афективних і когнітивних процесів, що регулює процес 

діяльності в ситуації досягнення протягом усього часу її здійснення 

[60,64,73,263]. 

Можна сказати, що в даному випадку мотивація до уникнення невдач є 

фактором формування когнітивно-регуляторної системи забезпечення 
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діяльності, а результатом цієї діяльності є поточний психофізіологічний стан 

спортсмена. 

Через те, що зміна варіабельності серцевого ритму є реакцією ритму 

серця на динаміку нервово-емоційного стану людини [9,14,39], можна 

визначити, що мотивація до уникнення невдач є регулятором напруження 

психофізіологічних систем. На основі даних кореляційного аналізу було 

виявлено зв'язок мотивації до уникнення невдачі з показниками 

напруженості системи регуляції ритму, що узгоджується з результатами 

досліджень інших авторів [39,321,339]. 

Згідно з аналізом літературних джерел та отриманими даними, можна 

припустити, що мотивація до досягнення успіху, відповідальна за активацію 

симпатичного відділу вегетативної нервової системи, а мотивація до 

уникнення невдач – за активацію парасимпатичного відділу. Це можна 

пояснити прямою кореляцією мотивації до уникнення невдач і модою RR-

інтервалів, яка вказує на ефект впливу на синусовий вузол симпатичного і 

парасимпатичного відділів, а також недостовірним зменшенням 

співвідношення LF/HF у групі атлетів, із незначним переважанням мотивації 

уникнення невдачі та збільшення значень вегетативного балансу у групі 

атлетів із домінування мотивації досягнення.  

У цьому випадку мотивація до уникнення невдач є чинником, що 

регулює психофізіологічний стан спортсмена – при високому рівні мотивації 

до досягнення успіху високий рівень мотивації до уникнення невдач 

забезпечує зниження рівня напруженості регуляторних систем організму та 

забезпечує достатньо високу швидкість переробки інформації, при 

збереженні стійкої установки на досягнення мети. Мета, як очікуваний і 

бажаний результат діяльності, потребує постійного напруження сил. Людина, 

яка прагне досягнень, постійно переживає бажання та вольове напруження, 

яке повинне відображатися на її психофізіологічному стані. 

Мотивація до досягнення успіху викликає напругу й мобілізацію 

енергоресурсів організму. У такому випадку надмірна мотивованість може 
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виснажити ресурси. Ще Тарстоун (Thurstone) [415] відзначав, що 

«надмотивація» може погіршити якість досягнення. Імовірно для кожної 

задачі існує оптимальна сила мотивації, при якій ефективність розв’язання 

конкретного завдання максимальна.  

По-перше, зростання мобілізації функціональних резервів організму, в 

умовах напруженої м’язової діяльност, може виявитися таким значним, що 

перевищить рівень, необхідний для виконання відповідного завдання, і може 

призвести до координації між елементами функціональної системи, 

відповідальної за забезпечення рівня функціонування організму.  

По-друге, надмірне напруження регуляторних систем організму може 

призвести до когнітивної обмеженості: людина повністю зосереджує увагу на 

перекритих шляхах до досягнення мети або на недосяжному результаті 

настільки, що не бачить можливості альтернативних шляхів або іншої 

придатної мети. І нарешті, зростання напруження може супроводжуватися 

емоційним збудженням, що перешкоджає раціональним процесам міркування 

й вибору. В умовах невизначеності у людини відбуваються відповідні 

поведінкові реакції: хвилювання, паніка, втрата контролю за ситуацією. Існує 

певна гранична величина рівня напруження, перевищення якого веде до 

якісно інших впливів на поведінку людини [234]. 

Напруження є необхідним, оскільки веде до мобілізації резервів та 

енергетичних ресурсів організму – але існує певний оптимум стану 

напруження систем вегетативної регуляції, при якому досягається 

максимальна ефективність діяльності.  

Спеціальними дослідженнями, зокрема Батуріна Н.А. [14], було 

встановлено, що в людей спрямованих на уникнення невдачі вищі показники 

фрустраційної стійкості. Зокрема, через це Степанський В.І. вважає 

найоптимальнішим рівнем співвідношення мотивації досягнення успіху й 

уникнення невдачі [234]. 

Результати досліджень Степанського В.І. переконливо свідчать про те, 

що при оптимальній регуляції діяльності, тобто психофізіологічних станах 
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обстежуваних, підсумкова результативність залежить від співвідношення 

мотивів прагнення до успіху та уникнення невдач. При вихідній зниженій 

регуляції діяльності кращих результатів домагаються обстежувані з 

пониженим рівнем мотивації досягнення та помірною мотивацією уникнення 

невдач. Таке сполучення мотивацій призводить до деякого послаблення 

суб'єктивного критерію успішності, що дозволяє людині знизити рівень 

сприйняття об'єктивно невдалих результатів, що узгоджується з отриманими 

нами даними серед атлетів із різними рівнями мотивації [234]. 

Можна стверджувати, що мотивація до уникнення невдач 

сформувалась як особистісне утворення, яке компенсує надмірне 

напруження, викликане високим рівнем мотивації досягнення та регулює 

психофізіологічний стан, що може розглядатись як ефект тренованості 

висококваліфікованих спортсменів. 

Отже, можна дійти висновку, що ефективність діяльності й 

оптимальність психофізіологічного стану визначається не тільки високим 

рівнем мотивацій на досягнення успіху або уникнення невдачі, а їхнім 

співвідношенням.  

Блок мотивації, в структурі спортивної діяльності, виконує наступні 

функції: 

 є пусковим механізмом діяльності людини; 

 активує фізіологічних функцій на оптимальному рівні в процесі 

тренувальної і змагальної діяльності; 

 регулює активність використання різноманітних засобів діяльності 

для досягнення бажаних результатів.  

В деяких випадках, мотивацію до досягнення успіху та мотивацію до 

уникнення невдач можна порівняти з атакуючою та захисною стратегією в 

умовах ситуаційних видів діяльності [246,247,263]. У зв’язку з цим можна 

припустити, що для спортсменів, із сполученням високих рівнів мотивації до 

досягнення успіху та мотивації до уникнення невдач, властива не тільки 

атакуюча стратегія під час ведення бою, але й ефективна захисна. Це 
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підтверджується отриманими нами даними – показники швидкості та якості 

переробки інформації, у атлетів першої групи, є кращими порівняно з 

іншими групами, що свідчить про більші можливості для адекватної оцінки 

ситуації та швидкого прийняття рішення без значного напруження 

регуляторних систем організму, а отже, зберігаючи високий 

психофізіологічний стан під час тренувальної і змагальної діяльності.  

 

3.5. Динаміка прояву впливу емоційної складової 

психофізіологічного стану у елітних спортсменів в умовах моделювання 

змагальної діяльності 

 

Фізичне напруження, яке виникає в умовах змагання та тренування у 

елітних атлетів пов’язано із активацією психофізіологічних механізмів 

забезпечення гомеостазу, зберігання констант внутрішнього середовища 

організму. Однак активація фізіологічних механізмів, які регулюють стан 

організму атлету в умовах спортивної діяльності, відбувається із 

урахуванням емоційно-вольової сфери, яка в свою чергу забезпечується 

вегетативними механізмами [6,15,31,58,74]. Тому, велике значення в умовах 

емоційного напруження набуває формування домінантного центру 

збудження на рівні кори головного мозку [13,18,147,155,229].  

Саме домінанта є первинним механізмом у створенні функціональної 

системи забезпечення відповідної діяльності людини. Формування 

функціональної системи дозволяє в умовах більшої кількості зовнішньої 

інформації залучати найбільш провідні складові параметри для виконання 

відповідної діяльності. Домінантний центр збудження, як первинна ланка 

функціональної системи, поряд з позитивними моментами має деякі 

недоліки. Головне – це зв’язок наявності інерційності домінантного центру 

збудження, що гальмує адаптаційні можливості атлета, із можливістю 

пристосування до змін умов тренування чи змагання 

[167,172,191,222,229,290,292].  
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Таким чином, одним з головних завдань фізіології м’язової діяльності - 

є діагностика і корекція функціональної системи, яка забезпечує виконання 

спортивної діяльності. З цією метою, використання механізму домінанти дає 

можливість «включення» якості ефективного фактору при побудові та 

закріпленні рухових навиків, а з іншого, виникає проблема «руйнування» 

деяких домінантних центрів збудження, які створюють перепони для 

зростання технічних характеристик. Крім того, домінантний центр збудження 

може бути причиною поглиблення передстартових реакцій, за типом 

психосоматичних порушень. 

Одним з ефективних шляхів оптимізації передстартових реакцій є 

регуляція емоційних станів атлетів. З точки зору етіології, емоції – природна 

психічна реакція людини на виникнення перепон, які виникають при наявній 

довільній діяльності. В спорті регуляцію емоційних станів необхідно 

узгоджувати із бажанням спортсмена досягнути високого результату в 

умовах впливу зовнішніх, насамперед, змагальних факторів. Прояв емоцій 

сприяє мобілізації додаткових резервів, включенню механізмів 

автоматичного регулювання. Позитивні значення емоційної регуляції 

проявляються у гіперкомпенсаторній мобілізації енергетичних (хоча і не 

завжди економічних) ресурсів [14,59,69,154,268,274]. 

Така регуляція пов’язана із вольовою компонентою емоційного стану 

атлету. Вольова регуляція – це фактори свідомого напруження фізичних і 

психологічних ресурсів, спрямованих на підвищення результатів будь-якої 

діяльності. Основою вольової регуляції є не тільки бажання, але й розуміння 

необхідності перемагання самого себе заради досягнення конкретної мети. В 

той же час, вольова регуляція має свої недоліки: обмеження часу для пошуку 

рішення нових задач, обмеження творчості внаслідок наявності жорсткого 

програмування діяльності.  

Таким чином, виникає питання дослідження динаміки 

психофізіологічних станів атлетів в умовах емоційного напруження. 
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Для вивчення динаміки психофізіологічного стану атлетів, в умовах 

психоемоційного напруження, було досліджено 28 чоловіків-атлетів та 21 

жінку-атлетку, членів збірних команд України з дзюдо, в умовах етапного 

контролю, з додержанням всіх необхідних умов, щодо проведення наукових 

досліджень. 

В якості психоемоційного навантаження було застосовано дві моделі 

виконання сенсомоторних завдань. Перша модель – виконання тесту на 

визначення функціональної рухливості нервових процесів. Час виконання 

тесту – 3,5 хвилин, довжина тесту – 170-200 подразників. Сутність тесту 

полягає у реагуванні на подразники із різними кольорами. Досліджений 

повинен був реагувати на два подразника із трьох, яки були представлені на 

екрані дисплею. Реагування здійснювалось на відповідній клавіатурі. Модель 

психоемоційного напруження характеризувалась зростанням швидкості 

пред’явлення інформації, в залежності від швидкості та правильності 

реагування, із зворотним зв’язком. Крім моделювання психоемоційного 

навантаження, визначалися характеристики функціональної рухливості 

нервових процесів: динамічність, пропускна здатність, граничний час 

переробки інформації, імпульсивність – рефлективність. 

Друга модель психоемоційного навантаження була задіяна на основі 

виконання теппінг-тесту протягом 2 хвилин. Мотивація при виконання була – 

використання максимальної швидкості торкань. При цьому визначались 

характеристики: витривалість нервової системи, частота торкань, 

стабільність, скважність. В динаміці психоемоційного навантаження 

реєстрували параметри кардіоінтервалів.  

В табл. 3.34 представлено показники вегетативної регуляції ритму 

серця у атлеток в динаміці психоемоційного напруження. 

Як свідчать результати дослідження, представлені в табл. 3.34, 

виконання першої моделі психоемоційного навантаження призводить до 

зростання рівня функціонування серцево-судинної системи у атлеток-жінок. 
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Про це свідчить значне зростання частоти серцевих скорочень та зниження 

абсолютних значень тривалості кардіоінтервалів (табл. 3.34). 

Достовірно знижені значення середнього квадратичного відхилення 

(STD) кардіоінтервалів під час виконання першої моделі психоемоційного 

навантаження, порівняно із другою моделлю, вказує на наявність 

напруження системи вегетативної регуляції риму серця. На це вказує також 

зміни триангулярного індексу (RR triangular index), що вказує на зростання 

активації симпатичного тонусу вегетативної нервової системи. 

 

Таблиця 3.34 

Показники вегетативної регуляції ритму серця у атлеток-жінок в 

динаміці психоемоційного навантаження  

(медіана, верхній і нижній квартиль, n=21) 

Показники 

Перша модель Друга модель 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

Середня 

тривалість RR- 

інтервалів, мс 
640,35 560,35 740,50 797,50* 699,55 891,85 

Середнє 

квадратичне 

відхилення RR- 

інтервалів, мс 

37,60 29,90 50,10 60,15* 44,65 78,75 

Частота серцевих 

скорочень, 1/хв 
93,35 78,53 105,98 75,64* 67,64 86,15 

Триангулярний 

індекс, у.о 
8,49 6,71 10,50 12,24* 9,96 15,23 

Примітка: * - p <0,01, порівняно із першою моделлю психоемоційного 

навантаження 

 

Друга модель психоемоційного навантаження для атлеток є менш 

напруженою, ніж перша. Про це свідчить уповільнення кардіоінтервалів та, 

відповідно зниження частоти серцевих скорочень. Відповідно, при переході 

до другої моделі психоемоційного навантаження знижується ступінь 

напруження системи вегетативної регуляції ритму серця, що відображається 
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у підвищенні абсолютних значень середнього квадратичного відхилення 

кардіоінтервалів. 

В табл. 3.35 представлено показники спектральних характеристик 

варіабельності ритму серця у атлеток в динаміці психоемоційного 

навантаження.  

Аналіз результатів дослідження, представлених в табл. 3.35 вказує на 

домінування наднизькочастотного спектру коливань кардіоінтервалів (VLF) 

у атлеток в умовах психоемоційного навантаження, як при виконання 

першої, так і другої моделі. Однак, під час виконання другої моделі 

надвисокочастотний спектр коливань кардіоінтервалів має більші абсолютні 

значення (табл. 3.35). 

 

Таблиця 3.35  

Показники спектральних характеристик варіабельності ритму серця у 

атлеток в динаміці психоемоційного навантаження  

(медіана, верхній і нижній квартиль, n=21) 

Показники 

Перша модель Друга модель 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

Над низько-

частотний спектр 

(VLF), мс
2
 

519,00 324,00 1305,50 1824,50* 984,00 2887,00 

Низькочастотний 

спектр (LF), мс
2
 

322,00 141,00 539,50 822,50* 517,50 1586,50 

Високочастотний 

спектр (HF), мс
2
 

75,00 24,00 186,50 231,50* 149,50 772,00 

LF/HF 4,85 2,69 10,52 2,63* 1,63 6,90 

Примітка: * - p <0,01, порівняно із першою моделлю психоемоційного 

навантаження 

 

Відповідно, низькочастотний (LF) та високочастотний спектри 

коливань кардіоінтервалів (HF), під час другої моделі психоемоційного 

навантаження, мають більші абсолютні значення (табл. 3.35). 
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В той же час, значення вегетативного балансу у атлеток під час 

виконання першої моделі психоемоційного навантаження в два рази більше, 

ніж під час виконання другого навантаження (табл. 3.35). Це свідчить про 

більш напружений характер для вегетативної регуляції ритму серця 

навантаження, спрямованого на когнітивну сферу, порівняно із 

навантаженням, спрямованим на психомоторику. Наявність домінування 

надвисокочастотного спектру коливань кардіоінтервалів під час 

психоемоційного навантаження вказує на зв'язок цих коливань із активацією 

вищих відділів вегетативної регуляції. 

В табл. 3.36 представлено показники скатерограмми варіабельності 

ритму серця у атлеток в динаміці психоемоційного навантаження. 

 

Таблиця 3.36 

Показники скатерограмми варіабельності ритму серця у атлеток в 

динаміці психоемоційного навантаження  

(медіана, верхній і нижній квартиль, n=21) 

Показники 

Перша модель Друга модель 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

SD1, мс 12,65 5,60 18,45 27,25* 18,70 39,10 

SD2, мс 50,40 41,05 68,90 80,50* 59,50 101,95 

Примітка: * - p <0,01, порівняно із першою моделлю психоемоційного 

навантаження 

 

Аналіз табл. 3.36 свідчить про достовірно більш низькі значення 

показників SD1 і SD2 під час виконання психоемоційного навантаження 

першої моделі, порівняно із другою моделлю. 

Отриманий факт підтверджує попередній висновок про більш 

напружений характер першої моделі психоемоційного навантаження для 

системи вегетативної регуляції ритму серця у елітних атлеток. 
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Показники інформаційно-ентропійних характеристик варіабельності 

ритму серця у атлеток в динаміці психоемоційного навантаження 

представлені у табл. 3.37.  

Аналіз виявив наявність більш детермінованої організації системи 

вегетативної регуляції ритму серця у атлеток під час виконання 

психоемоційного навантаження першої моделі. Про це свідчить достовірно 

нижчі значення як апроксимованої (аpproximate entropy), так і складної 

(sample entropy) ентропії під час виконання психоемоційного навантаження 

першої моделі (табл. 3.37). 

Таким чином, можна зазначити, що перша модель психоемоційного 

навантаження, пов’язана із когнітивним завданням є більш напруженою для 

системи вегетативної регуляції ритму серця у елітних атлеток. 

Таблиця 3.37  

Показники інформаційно-ентропійних характеристик варіабельності 

ритму серця у атлеток в динаміці психоемоційного навантаження  

(медіана, верхній і нижній квартиль, n=21) 

Показники 

Перша модель Друга модель 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

Shannon 

Entropy, у.о. 
3,36 2,87 3,81 3,37 3,210 3,62 

Approximate 

entropy, у.о. 
0,78 0,62 0,86 1,02* 0,96 1,06 

Sample 

entropy, у.о. 
1,00 0,55 1,51 1,51* 1,27 1,58 

Примітка: * - p <0,01, порівняно із першою моделлю психоемоційного 

навантаження 

 

Друга модель психоемоційного навантаження, пов’язана із 

психомоторним завданням для атлеток є менш напруженою, ніж перша.  
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Можна зазначити, що когнітивне навантаження призводить до 

зростання активації симпатичного тонусу вегетативної нервової системи, із 

активацією вищих відділів вегетативної регуляції, що виявляється у 

детермінованій організації системи регуляції ритму серця у атлеток. 

В табл. 3.38 представлено показники вегетативної регуляції ритму 

серця у атлетів в динаміці психоемоційного напруження.  

Аналіз результатів табл. 3.38 свідчить про аналогічну тенденцію, що 

спостерігається у жінок, за динамікою змін показників вегетативної регуляції 

риту серця. 

 

Таблиця 3.38 

Показники вегетативної регуляції ритму серця, у атлетів, в динаміці 

психоемоційного навантаження  

(медіана, верхній і нижній квартиль, n=28) 

Показники 

Перша модель Друга модель 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Середня 

тривалість RR- 

інтервалів, мс 
662,85 556,80 767,30 847,80* 719,80 969,90 

Середнє 

квадратичне 

відхилення RR- 

інтервалів, мс 

46,60 33,200 68,10 70,00 53,50 107,50 

Частота 

серцевих 

скорочень, 1/хв 
91,01 78,48 109,35 71,67* 62,93 83,42 

Триангулярний 

індекс, у.о 
9,85 8,11 12,14 15,28* 11,43 21,50 

Примітка: * - p <0,01, порівняно із першою моделлю психоемоційного 

навантаження 

 

Насамперед, виявлено більші значення тривалості кардіоінтервалів і, 

відповідно, нижчі значення частоти серцевих скорочень у атлетів в умовах 

виконання другої моделі психоемоційного навантаження (табл. 3.38). Ця 
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обставина вказує на зростання рівня функціонування системи кровообігу при 

виконанні когнітивного тесту, порівняно із психомоторним тестом. 

Достовірне зростання значень триангулярного індексу (RR triangular 

index) під час виконання першої моделі психоемоційного навантаження, 

порівняно із другою моделлю, вказує на більше напруження системи 

регуляції риму серця, за рахунок активації симпатичного тонусу вегетативної 

нервової системи. 

В табл. 3.39 представлено показники спектральних характеристик 

варіабельності ритму серця у атлетів в динаміці психоемоційного 

навантаження. 

 

Таблиця 3.39 

Показники спектральних характеристик варіабельності ритму серця у 

атлетів в динаміці психоемоційного навантаження  

(медіана, верхній і нижній квартиль, n=28) 

Показники 

Перша модель Друга модель 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

Над 

низькочастотний 

спектр (VLF), 

мс
2
 

1142,50 570,00 2968,00 2997,00* 1451,00 6598,00 

Низькочастотний 

спектр (LF), мс
2
 

669,00 181,00 1255,00 912,00* 715,00 2488,00 

Високочастотний 

спектр (HF), мс
2
 

124,50 28,00 328,00 473,00* 143,000 954,00 

LF/HF 5,43 2,74 7,60 2,26* 1,72 4,50 

Примітка: * - p <0,01, порівняно із першою моделлю психоемоційного 

навантаження 

 

Аналіз результатів дослідження, представлених в табл. 3.39 також, як і 

у жінок демонструє домінування надвисокочастотного спектру коливань 

кардіоінтервалів (VLF) у атлетів в умовах психоемоційного навантаження. 

При цьому, при виконанні другої моделі надвисокочастотний спектр 

коливань кардіоінтервалів має більші абсолютні значення ніж при виконанні 
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першої моделі (табл. 3.39). Ця обставина характеризує більший вклад 

центральних механізмів регуляції ритмом серця в умовах когнітивного 

психоемоційного навантаження. 

Низькочастотний (LF) та високочастотний спектри коливань 

кардіоінтервалів (HF) мають більше домінування в умовах другої моделі 

психоемоційного навантаження, хоча абсолютні значення більші саме 

низькочастотного спектру (табл. 3.39). Це вказує на активацію симпатичного 

тонусу вегетативної нервової системи. 

Відповідно, вегетативний баланс (LF/HF) у атлетів під час виконання 

першої моделі психоемоційного навантаження вище, ніж під час виконання 

другого навантаження (табл. 3.39).  

Таким чином, когнітивне психоемоційне навантаження є більш 

напруженим для вегетативної регуляції ритму серця, порівняно із 

психомоторним навантаженням.  

В табл. 3.40 представлено показники скатерограмми варіабельності 

ритму серця у атлетів в динаміці психоемоційного навантаження. 

Аналіз табл. 3.40 свідчить про достовірно більш низькі значення 

показників SD1 і SD2 під час виконання когнітивного психоемоційного 

навантаження, порівняно із другою моделлю (психомоторне навантаження). 

 

Таблиця 3.40  

Показники характеристик скатерограмми варіабельності ритму серця у 

атлетів в динаміці психоемоційного навантаження  

(медіана, верхній і нижній квартиль, n=28) 

Показники 

Перша модель Друга модель 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

SD1, мс 13,25 6,50 21,60 29,80* 15,40 49,30 

SD2, мс 63,90 44,60 93,80 97,10* 69,40 148,60 

Примітка: * - p <0,01, порівняно із першою моделлю психоемоційного 

навантаження 
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Цей факт вказує на більш напружений характер психоемоційного 

навантаження для системи вегетативної регуляції ритму серця у елітних 

атлетів. Показники інформаційно-ентропійних характеристик варіабельності 

ритму серця у атлетів в динаміці психоемоційного навантаження 

представлені у табл. 3.41.  

Аналіз результатів табл. 3.41 показав зростання апроксимованої 

(аpproximate entropy) та складної (sample entropy) ентропії при виконанні 

психоемоційного навантаження психомоторної спрямованості, порівняно із 

когнітивною моделлю. Ця обставина вказує на наявність детермінованої 

організації системи вегетативної регуляції ритму серця у атлетів під час 

виконання когнітивного психоемоційного навантаження.  

 

Таблиця 3.41  

Показники інформаційно-ентропійних характеристик варіабельності 

ритму серця у атлетів в динаміці психоемоційного навантаження  

(медіана, верхній і нижній квартиль, n=28) 

Показники 

Перша модель Друга модель 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

Shannon 

Entropy, у.о. 
3,60 3,09 3,68 3,41 3,14 3,98 

Approximate 

entropy, у.о. 
0,73 0,48 0,86 0,90* 0,85 0,99 

Sample 

entropy, у.о. 
0,78 0,41 1,27 1,23* 0,98 1,50 

Примітка: * - p <0,01, порівняно із першою моделлю психоемоційного 

навантаження 

 

Отриманий результат підтверджує той факт, що когнітивне 

психоемоційне навантаження є більшим за показником напруження, 

порівняно із психомоторним навантаженням (табл. 3.41). 
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Таким чином, когнітивне психоемоційне навантаження для елітних 

атлетів викликає зміни в системі вегетативної регуляції ритму серця, що 

призводить до зростання активації вищих відділів вегетативної регуляції та  

детермінованої організації системи регуляції ритму серця. Аналіз результатів 

тестів, що було відібрано для моделі психоемоційного навантаження, дав 

можливість оцінити рівень системи сприйняття та переробки інформації у 

елітних атлетів. 

В табл. 3.42 представлено показники на визначення функціональної 

рухливості нервових процес у атлетів різної статі в умовах психоемоційного 

навантаження (перша модель). 

Аналіз табл. 3.42 свідчить про відсутність достовірної різниці між 

показниками, за результатами виконання тесту на функціональну рухливість 

нервових процесів, серед чоловіків та жінок. 

 

Таблиця 3.42  

Показники функціональної рухливості нервових процес у атлетів різної 

статі в умовах психоемоційного навантаження  

(медіана, верхній і нижній квартиль, n=49) 

Показники 

Чоловіки (n=28) Жінки (n=21) 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

Динамічність, % 73,22 66,42 83,30 71,57 63,98 78,55 

Пропускна 

здатність, ум.од. 
1,83 1,74 1,95 1,77 1,60 1,85 

Граничний час 

переробки 

інформації, мс 

350,00 320,00 380,00 350,00 320,00 410,00 

Імпульсивність- 

рефлективність, 

ум.од. 

-0,02 -0,09 0,06 -0,03 -0,14 0,04 

Примітка: * - p <0,01, порівняно із чоловіками 
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В табл. 3.43 представлено результати тепінг-тесту у атлетів різної статі 

в умовах психоемоційного навантаження (друга модель). 

Аналіз свідчить про наявність лише однієї різниці між жінками і 

чоловіками – за показником витривалості. Більші значення витривалості у 

чоловіків, порівняно із жінками, вказують на кращі можливості витривалості 

нервової системи при виконанні психомоторного тесту. 

Таким чином, результати виконання двох тестів, які моделюють 

психоемоційне навантаження практично не мають різниці між чоловіками та 

жінками, за винятком тепінг-тесту. 

 

Таблиця 3.43 

Показники тепінг-тесту у атлетів різної статі в умовах психоемоційного 

навантаження (медіана, верхній і нижній квартиль, n=49) 

Показники 

Чоловіки (n=28) Жінки (n=21) 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

Витривалість, 

ум.од. 
-2,01 -2,67 -1,08 -1,71* -2,86 -1,01 

Частота 

торкань, к-ть 
5,91 5,63 6,35 5,83 5,51 6,23 

Стабільність, 

cV 
11,67 9,39 18,53 10,21 9,39 13,41 

Скважність, 

у.о. 
3,88 3,26 4,38 3,57 3,33 4,12 

Примітка: * - p <0,01, порівняно із чоловіками 

 

Для вивчення особливостей зв’язку між вегетативними функціями та 

психофізіологічними властивостями у атлетів, в умовах психоемоційного 

навантаження, було проведено парний кореляційний аналіз між показниками 

варіабельності риму серця та параметрами когнітивного та психомоторного 

тестів. 
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В табл. 3.44 представлено результати кореляційного аналізу між 

показниками варіабельності риму серця та параметрами тепінг-тесту у 

атлетів-чоловіків, в умовах психоемоційного навантаження. 

Аналіз результатів табл. 3.44 свідчить про наявність достовірних 

кореляційних зв’язків між показниками варіабельності ритму серця і 

показниками витривалості та скважності за тепінг-тестом. 

Наявність кореляційного зв’язку між показником витривалості та 

середніми значеннями частоти серцевих скорочень та тривалості 

кардіоінтервалів свідчить про мобілізацію функціональних резервів системи 

кровообігу, в умовах психоемоційного навантаження.  

Наявність кореляційного зв'язку, між показником витривалості ЦНС та 

етропійними характеристиками, свідчить про можливості пошуку нових 

елементів функціональної системи, відповідальної за регуляцію 

психоемоційного стану атлету (табл. 3.44). 

 

Таблиця 3.44 

Результати кореляційного аналізу між показниками варіабельності риму 

серця та параметрами теппінг-тесту у атлетів-чоловіків в умовах 

психоемоційного навантаження, (n=28) 

Показники Витривалість Скважність 
Середня тривалість RR- 

інтервалів 
-0,36 -0,38 

Середнє квадратичне 

відхилення RR- інтервалів 
- -0,37 

Частота серцевих скорочень 0,36 0,38 

Триангулярний індекс - 0,41 
Над низькочастотний спектр 

(VLF) 
- -0,34 

Низькочастотний спектр (LF) - -0,42 
Високочастотний спектр 

(HF) 
- -0,41 

SD1 - 0,46 

SD2 - 0,36 

Shannon Entropy 0,52 - 

Sample entropy 0,41 - 
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Наявність великої кількості кореляційних зв’язків, між показником 

скважності та параметрами варіабельності кардіоінтервалів, вказує на 

жорстку функціональну організацію, спрямовану на керування 

психомоторними рухами атлету (табл. 3.44).  

В табл. 3.45 представлено результати кореляційного аналізу між 

показниками варіабельності риму серця та параметрами когнітивного тесту у 

атлетів-чоловіків, в умовах психоемоційного навантаження. Аналіз 

результатів, наведених в табл. 3.45, свідчить про наявність великої кількості 

кореляційних зв’язків між показниками варіабельності ритму серця і 

граничним часом переробки інформації, в умовах когнітивного 

психоемоційного навантаження.  

 

Таблиця 3.45 

Результати кореляційного аналізу між показниками варіабельності 

ритму серця та параметрами когнітивного тесту у атлетів-чоловіків в 

умовах психоемоційного навантаження, (n=28) 

Показники Пропускна здатність  
Граничний час 

переробки інформації  
Середня тривалість RR- 

інтервалів 
- -0,51 

Середнє квадратичне 

відхилення RR- 

інтервалів 
- -0,34 

Частота серцевих 

скорочень 
- 0,51 

Над низькочастотний 

спектр (VLF) 
0,34 -0,52 

Високочастотний спектр 

(HF) 
- -0,45 

LF/HF  -0,48 0,65 

SD1 - -0,40 

SD2 - -0,35 

 

За показником пропускної здатності виявляється кореляційний зв'язок 

лише за параметрами VLF та LF/HF. 
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Можна зазначити, що між системою сприйняття та переробки 

інформації та системою вегетативної регуляції ритму серця є певний зв'язок. 

Цей зв'язок має опосередкований характер, і обумовлений тим, що 

ефективність діяльності, в умовах когнітивного психоемоційного 

навантаження, забезпечується, насамперед, можливостями функціонування 

вегетативних систем організму людини, що мають прояв в оптимізації 

регуляторних механізмів (табл. 3.45). 

Так, ефективність пропускної здатності, як характеристики 

спроможності аферентного сприйняття об’єму інформації із зовнішнього 

середовища, а також граничного часу переробки інформації, що відображає 

можливості аналітичної ланки центральної нервової системи, фактично 

обумовлено включенням центральної контуру системи регуляції пазухо-

передсердного вузлу (VLF), через активацію симпатичної ланки вегетативної 

нервової системи (LF/HF). На це вказує, також, наявність зворотного 

кореляційного зв’язку граничного часу переробки інформації із показниками 

скатерограми (SD1, SD2). Наявність виявленого кореляційного зв’язку вказує 

на той факт, що уповільнення, як періодичних, так і аперіодичних коливань 

кардіоінтервалів відображає процес покращення ефективності процесу 

аналізу та переробки інформації, в умовах когнітивного психоемоційного 

навантаження (табл. 3.45). 

Результати кореляційного аналізу, між показниками варіабельності 

риму серця та параметрами теппінг-тесту, у атлеток-жінок, в умовах 

психоемоційного навантаження, представлено в табл. 3.46. 

Аналіз результатів табл. 3.46 свідчить, що ефективність виконання 

теппінг-тесту, зокрема, скважність та частота торкань обумовлена 

зростанням напруження механізмів вегетативної регуляції ритму серця (STD, 

RR triangular index). Це пов’язано із уповільненням парасимпатичної ланки 

вегетативної нервової системи (HF) та зниженням періодичних і 

аперіодичних коливань кардіоінтервалів (SD1, SD2). 
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Таблиця 3.46 

Результати кореляційного аналізу між показниками варіабельності риму 

серця та параметрами тепінг-тесту у атлетів-жінок в умовах 

психоемоційного навантаження, (n=21) 

Показники Частота торкань Скважність 

Частота серцевих скорочень 0,44 - 

RR triangular index -0,45 - 
Середнє квадратичне 

відхилення RR- інтервалів 
-0,45 -0,43 

Високочастотний спектр 

(HF) 
- -0,38 

SD1 -0,35 -0,39 

SD2 -0,38 -0,42 

 

Таким чином, у жінок виконання психоемоційного навантаження 

моторного характеру призводить до зростання рівня напруження механізмів 

вегетативної регуляції ритму серця, за рахунок збільшення симпатичної та 

уповільнення парасимпатичної ланки вегетативної нервової системи. 

В табл. 3.47 представлено результати кореляційного аналізу між 

показниками варіабельності риму серця та параметрами когнітивного тесту у 

атлеток-жінок, в умовах психоемоційного навантаження. 

Наявність великої кількості кореляційних зв’язків, між показниками 

тесту на визначення функціональної рухливості нервових процесів та 

варіабельності ритму серця, вказує на зростання кількості елементів 

функціональної системи, відповідальної за толерантність до психоемоційного 

навантаження. 

Ефективність виконання тесту, в умовах когнітивного психоемоційного 

навантаження, обумовлено зростанням активації центральної ланки регуляції 

кардіоінтервалів за рахунок симпатичного тонусу вегетативної нервової 

системи. Про це свідчить наявність кореляційного зв’язку між показниками 

тесту: динамічності, граничного часу переробки інформації, імпульсивності 

та показниками варіабельності кардіоінтервалів: VLF, LF/HF, SD2. 
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Таблиця 3.47 

Результати кореляційного аналізу між показниками варіабельності риму 

серця та параметрами когнітивного тесту у атлетів-жінок в умовах 

психоемоційного навантаження, (n=21) 

Показники Динамічність 

Граничний час 

переробки 

інформації 

Імпульсивність 

Середнє квадратичне 

відхилення RR- 

інтервалів 
-0,40 0,36 -0,35 

Частота серцевих 

скорочень 
0,35 - - 

SD1 -0,37 - - 

SD2 -0,38 -0,37 0,37 
Над низькочастотний 

спектр (VLF) 
-0,40 0,41 -0,38 

LF/HF 0,38 0,36 -0,40 

 

Наявність різних за направленням векторів кореляційних зв’язків між 

середнім квадратичним відхиленням кардіоінтервалів та показниками 

виконання когнітивного тесту відображає той факт, що показники 

динамічність та граничний час мають односпрямованість, а імпульсивність – 

різноспрямовану залежність. 

Динамічність відображає швидкість оволодіння навичками виконання 

нового завдання, відповідно, граничний час переробки інформації – 

характеристика аналітичної ланки швидкості переробки інформації. Тому, 

динамічність із граничним часом переробки інформації відображає 

ефективність виконання когнітивного тесту.  

Імпульсивність відображає тенденцію до виконання спонтанних 

швидких недостатньо підготовлених рішень в умовах інформаційного 

перевантаження. Тому, зворотний зв'язок імпульсивності із середнім 

квадратичним відхиленням кардіоінтервалів вказує на той факт, що зниження 

спонтанних, помилкових реакцій викликає зростання напруження системи 

вегетативної регуляції ритму серця. 
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Таким чином, був проведений аналіз динаміки психофізіологічних 

станів атлетів в умовах емоційного напруження. В якості психоемоційного 

навантаження було застосовано дві моделі виконання сенсомоторних завдань: 

перша модель – виконання тесту на визначення функціональної рухливості 

нервових процесів (когнітивний тест), друга модель – виконання тепінг-тесту 

протягом 2 хвилин (психомоторний тест). 

Отримані результати засвідчили, що виконання першої моделі 

психоемоційного навантаження призводить до зростання рівня 

функціонування серцево-судинної системи, як у жінок, так і у чоловіків. В 

той же час, було виявлено, що друга модель психоемоційного навантаження є 

менш напруженою за реакцією системи вегетативної регуляції ритму серця, 

порівняно із першою моделлю когнітивного навантаження.  

Таким чином, виявляється, що навантаження, спрямоване на 

когнітивну сферу, порівняно із навантаженням, спрямованим на 

психомоторику має більш напружений характер для елітних атлетів.  

Дослідження реакції системи вегетативної регуляції ритму серця на 

психоемоційне навантаження засвідчило, що когнітивне навантаження 

призводить до зростання активації симпатичного тонусу вегетативної 

нервової системи, із активацією вищих відділів вегетативної регуляції, що 

виявляється у детермінованій організації системи регуляції ритму серця у 

атлеток-жінок. У той же час, когнітивне психоемоційне навантаження для 

елітних атлетів викликає зміни в системі вегетативної регуляції ритму серця, 

що призводить до зростання активації вищих відділів вегетативної регуляції 

та  детермінованої організації системи регуляції ритму серця. 

Проведений аналіз результатів тестів на психоемоційне навантаження 

засвідчив про наявність лише однієї різниці між жінками і чоловіками – за 

показником витривалості в теппінг тесті. Більш значимі рівні витривалості у 

чоловіків, порівняно із жінками, відображають кращі можливості при 

виконанні психомоторного тесту. 
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Парний кореляційний аналіз між показниками вегетативних функцій та 

психофізіологічних властивостей, у атлетів, в умовах психоемоційного 

навантаження, дав можливість виявити опосередковані зв’язки між 

елементами функціональної системами, відповідальної за діяльність в умовах 

психоемоційних навантажень. Наявність кореляційного зв’язку між 

показником витривалості та етропійними характеристиками свідчить про 

можливості організму до пошуку нових елементів функціональної системи, 

відповідальної за регуляцію психоемоційного стану атлету. 

Виявлено велику кількість кореляційних зв’язків між показником 

скважності та параметрами варіабельності кардіоінтервалів, що вказує на 

жорстку функціональну організацію, спрямовану на керування 

психомоторними рухами атлету.  

Виявлено, що у жінок виконання психоемоційного навантаження 

моторного характеру призводить до зростання рівня напруження механізмів 

вегетативної регуляції ритму серця, за рахунок збільшення симпатичної та 

уповільнення парасимпатичної ланки вегетативної нервової системи. 

В ході дослідження було встановлено, що наявність великої кількості 

кореляційних зв’язків між показниками ефективності виконання 

когнітивного та психомоторного завдання, за показниками варіабельності 

ритму серця, відображає зростання кількості елементів функціональної 

системи, відповідальної за толерантність до психоемоційного навантаження.  

 

Висновки до 3 розділу 

Динаміка циклу тренувальних навантажень, у елітних атлетів, 

свідчить про наявність психоемоційного стомлення, що призводить до 

прояву тривоги і, як результат, до напруження регуляції психофізіологічних 

функцій організму, що має прояв у зростання рівня збудження нервових 

процесів. Ці впливи на організм спортсмена відображаються у погіршенні 

здатності до сприйняття та переробки інформації у елітних атлетів вподовж 

циклу тренувальних навантажень. 
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Дослідження психофізіологічного стану атлетів засвідчило, що 

динаміка характеристик переробки інформації, в умовах циклу тренувальних 

навантажень, має зв’язок із процесом напруженості регуляції 

психофізіологічних функцій та системи регуляції ритму серця. Виявлено, що 

зростання напруженості вегетативної регуляції ритму серця наприкінці циклу 

тренувальних навантажень відбувається за рахунок активації симпатичного 

тонусу. 

Спектральний аналіз ритму серця засвідчив, що в динаміці циклу 

тренувальних навантажень відбувається послаблення активації вегетативних 

центрів кори головного мозку у атлетів. 

Змінення стану центральної ланки регуляції, впродовж циклу 

тренувальних навантажень у елітних атлетів супроводжується, в свою чергу, 

посиленням впливу симпатичних та парасимпатичних впливів на пазухо-

передсердний вузол серця.  

Аналіз парної кореляції між параметрами психофізіологічних функцій 

та показниками вегетативної регуляції ритму серця засвідчив зростання 

кількості достовірних кореляційних зв’язків в динаміці циклу тренувальних 

навантажень, що свідчить про особливості формування функціональної 

системи психофізіологічної організації, при якій відбувається залучення 

відповідних складових системи до процесу сприйняття, аналізу та переробки 

інформації у елітних атлетів. 

За допомогою кореляційного аналізу виявлено найбільш інформативні 

показники для оцінки психофізіологічних станів атлетів в динаміці циклу 

тренувальних навантажень. 

Високий рівень реагування, на рівні сенсомоторних функцій, пов’язан 

із зростанням напруження у вегетативній регуляції ритму серця внаслідок 

послаблення парасимпатичного тонусу, що узгоджується із зменшенням 

тривалості та періодичності коливань кардіоінтервалів у елітних атлетів із 

високою швидкістю сенсомоторного реагування. Показник приблизної 

ентропії (аpproximate entropy) достовірно вищий у спортсменів із високим 
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рівнем сенсомоторного реагування. Отриманий факт свідчить, про наявність 

більш стохастичної організації функціональної системи регуляції ритму 

серця у елітних атлетів із високим рівнем швидкості сенсомоторного 

реагування. 

Функціональна асиметрія головного мозку у елітних атлетів (без 

уточнення домінування відповідної півкулі мозку) відображається у вищій 

полезалежності від впливу подразників зовнішнього середовища 

(«адаптивна» когнітивна стратегія сприйняття і переробки інформації). 

Наявність симетрії головного мозку, у елітних атлетів, відображається у 

вищій поленезележності від впливу інформації із зовнішнього середовища 

(«автономна» когнітивна стратегія сприйняття і переробки інформації). 

Автономна когнітивна стратегія у елітних атлетів характеризується 

більшими якісними можливостями прояву когнітивних функцій, зокрема, 

оперативної пам’яті та оперативного мислення, кращими здібностями до 

швидкого та якісного сприйняття, аналізу і переробки зовнішньої інформації, 

порівняно із атлетами, які мають функціональну асиметрію головного мозку. 

Для спортсменів із сполученням високих рівнів мотивації до 

досягнення успіху та мотивації до уникнення невдач властива не тільки 

атакуюча стратегія під час ведення бою, але й захисна. Це підтверджується 

отриманими даними – високими показниками швидкості та якості переробки 

інформації у атлетів першої групи, порівняно з групами де інші 

співвідношення видів мотивації, що свідчить про кращі можливості для 

адекватної оцінки ситуації та швидкого прийняття рішень без значного 

напруження регуляторних систем організму, а отже, зберігаючи високий 

психофізіологічний стан під час тренувальної і змагальної діяльності. 

Результати застосування психоемоційного навантаження засвідчили, 

що виконання першої моделі призводить до зростання рівня функціонування 

серцево-судинної системи, як у жінок, так і у чоловіків. В той же час, було 

виявлено, що друга модель психоемоційного навантаження – є менш 
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напруженою за реакцією системи вегетативної регуляції ритму серця, 

порівняно із першою моделлю когнітивного навантаження.  

Дослідження реакції системи вегетативної регуляції ритму серця на 

психоемоційне навантаження засвідчило, що когнітивне навантаження 

призводить до зростання активації симпатичного тонусу вегетативної 

нервової системи, із активацією вищих відділів вегетативної регуляції, що 

виявляється у детермінованій організації системи регуляції ритму серця у 

атлеток-жінок. У той же час, когнітивне психоемоційне навантаження для 

елітних атлетів викликає зміни в системі вегетативної регуляції ритму серця, 

що призводить до зростання активації вищих відділів вегетативної регуляції 

та  детермінованої організації системи регуляції ритму серця. 

Проведений аналіз результатів тестів на психоемоційне навантаження 

засвідчив про наявність лише однієї різниці між жінками і чоловіками – за 

показником витривалості в тепінг тесті. Більш значимі рівні витривалості у 

чоловіків, порівняно із жінками, відображають кращі можливості при 

виконанні психомоторного тесту. 
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РОЗДІЛ 4 

 

 

ГЕНДЕРНІ ТА ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ 

НЕЙРОДИНАМІЧНИХ І КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ У ЛЮДЕЙ З 

РІЗНИМ РІВНЕМ ГОТОВНОСТІ ДО М’ЯЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

4.1. Психофізіологічні особливості статевого диморфізму у 

спортсменів високої кваліфікації 

 

Перші ознаки статевого диморфізму виявляються вже в періоді 

пренатального розвитку організму. На етапі раннього онтогенезу статевий 

диморфізм між індивідуумами виявляється на рівні первинних статевих 

ознак. Із статевим дозріванням різниця між чоловіками й жінками стає більш 

вираженою за рахунок вторинних статевих ознак.  

Сучасний спорт характеризується емансипацією, засвоєнням жінками-

спортсменками нетрадиційних, суто «чоловічих» видів спорту. Поряд із 

морфофункціональними змінами, які виникають в організмі жінок в умовах 

занять швидкісно-силовими «чоловічими» видами спорту, виникають зміни 

на ментальному рівні, у поведінкових реакціях, характерологічних і 

психоемоційних ознаках [78,287,303,397,402,413]. Враховуючи, що психічні 

реакції, які виникають у спортсменів в умовах тренувальної та змагальної 

діяльності, зумовлені, насамперед, змінами психофізіологічних функцій, 

можна припустити наявність змін на рівні когнітивних функцій спортсменок, 

в умовах спорту вищих досягнень. Деякі дослідження виявляють більшу 

швидкість зорово-моторних реакцій, з одночасним зниженням якості 

виконання тестових завдань [45]. Але, очевидно, це пов’язано з гендерними 

властивостями функції уваги, а також особливостями проведення 

досліджень. 
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Загалом, існує думка про нівелювання статевої різниці у деяких видах 

спорту, за умов зростання рівня кваліфікації спортсменок-жінок [78]. Але, на 

нашу думку, ця теза є дещо суб’єктивною й не враховує особливості 

статевого диморфізму за індивідуально-типологічними характеристиками 

спортсменів, як жінок, так і чоловіків. 

Досліджено 44 спортсмени, члени збірних команд України з дзюдо, 27 

чоловіків та 17 жінок, віком 18–28 років. Було обстежено, також, і 

контрольну групу людей, 20 жінок і 20 чоловіків віком 20–29 років, які не 

займаються спортом. 

Результати дослідження нейродинамічних функцій дзюдоїстів високої 

кваліфікації різної статі наведено в табл. 4.1.  

 

Таблиця 4.1 

Значення показників нейродинамічних функцій дзюдоїстів високої 

кваліфікації різної статі, (n=44) 

Показники Жінки (n=17) Чоловіки (n=27) 

Латентний період 

простої зорово-моторної 

реакції (мс) 
266,924,73 239,625,26* 

Латентний період 

складної зорово-

моторної реакції вибору 

двох з трьох 

подразників (мс) 

494,446,38 440,106,61* 

Функціональна 

рухливість нервових 

процесів (нав’язаний 

ритм, под/хв) 

95,006,19 92,672,67 

Сила нервових процесів 

(нав’язаний ритм, % 

помилок) 
18,498,93 5,330,59* 

Примітка: * – p < 0,05 порівняно з групою жінок. 

 

Згідно з отриманими даними, між чоловіками та жінками-дзюдоїстами 

спостерігається достовірна різниця за показниками латентних періодів 
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простої та складної зорово-моторних реакцій і сили нервових процесів. 

Кращі значення латентних періодів так само, як і сили нервових процесів, 

виявляються у чоловіків. 

Значення нейродинамічних функцій у осіб різної статі, які не 

займаються спортом, наведено у табл. 4.2.  

 

Таблиця 4.2 

Значення показників нейродинамічних функцій у осіб різної статі,  

які не замаються спортом, (n=40) 

Показники Жінки (n=20) Чоловіки (n=20) 
Латентний період простої 

зорово-моторної реакції 

(мс) 
279,268,52 289,229,74 

Латентний період 

складної зорово-моторної 

реакції вибору двох з 

трьох подразників (мс) 

477,622,12 493,213,06* 

Функціональна 

рухливість нервових 

процесів (нав’язаний 

ритм, под/хв) 

73,882,27 83,483,72* 

Сила нервових процесів 

(нав’язаний ритм, % 

помилок) 
9,340,43 10,450,73 

Примітка: * – p < 0,05 порівняно з групою жінок. 

 

Наведені результати, дослідження психофізіологічних функцій, 

свідчать про наявність достовірно кращих показників латентного періоду 

складної зорово-моторної реакції у жінок, порівняно з чоловіками. Водночас, 

за особливостями прояву функціональної рухливості нервових процесів, 

достовірно кращі значення виявляються у чоловіків. 

Таким чином, за показниками нейродинамічних функцій виявляються 

різні ознаки статевого диморфізму у спортсменів високої кваліфікації й осіб, 

які не займаються спортом. 

У табл. 4.3 наведено значення показників когнітивних функцій 

дзюдоїстів високої кваліфікації різної статі.  
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Аналіз табл. 4.3 свідчить про достовірно кращі показники обсягу 

короткотривалої пам’яті та коефіцієнта операційного мислення у жінок, 

порівняно із чоловіками. Отриманий результат свідчить, що особливістю 

статевого диморфізму, у спортсменок високої кваліфікації, які 

спеціалізуються у дзюдо, є наявність більших значень когнітивних 

характеристик, ніж нейродинамічних функцій.  

 

Таблиця 4.3 

Значення показників когнітивних функцій дзюдоїстів високої 

кваліфікації різної статі, (n=44) 

Показники Жінки (n=17) Чоловіки (n=27) 

Помилка сприйняття часу, с 7,172,36 7,07 1,73 

Обсяг уваги, % 77,677,58 72,476,59 

Обсяг короткотривалої 

пам’яті, % 
62,587,01 55,784,75* 

Коефіцієнт операційного 

мислення, у.о. 
2,670,16 1,440,30* 

Примітка: * – p < 0,05 порівняно з групою жінок. 

 

Значення психічних функцій у осіб різної статі, які не замаються 

спортом, наведено в табл. 4.4.  

Згідно з даними таблиць 4.3 та 4.4, серед осіб, які не займаються 

спортом, спостерігаються достовірно кращі показники обсягу уваги, обсягу 

короткотривалої пам’яті та коефіцієнта операційного мислення. Виявлений 

факт свідчить, що особливості статевого диморфізму, між спортсменами 

високої кваліфікації та особами, які не займаються спортом, існують. 

Насамперед, це виявляється у покращенні показників функцій пам’яті й 

операційного мислення у жінок, які займаються дзюдо. 
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Таблиця 4.4 

Значення показників когнітивних функцій в осіб різної статі, які не 

замаються спортом, (n=40) 

Показники Жінки (n=20) Чоловіки (n=20) 

Помилка сприйняття часу, с 9,89+4,07 9,89+4,07 

Обсяг уваги, % 74,3+4,9 98,0+1,3* 

Обсяг короткотривалої 

пам’яті, % 
50,35+0,89 52,62+1,63* 

Коефіцієнт операційного 

мислення, у.о. 
0,86+0,97 1,41+0,44* 

Примітка: * – p < 0,05 порівняно з групою жінок. 

 

Таким чином, можна констатувати, що психофізіологічні особливості 

статевого диморфізму, у спортсменів високої кваліфікації, виявляються у 

більш кращому розвитку когнітивних функцій, на фоні деякого зниження 

рівня нейродинамічних характеристик у жінок, порівняно з чоловіками. Це 

пов’язано насамперед з особливостями єдиноборства, як такого виду 

діяльності людини, де відбувається взаємозв’язок психічних і моторних 

елементів, у результаті чого спостерігається сумісництво орієнтовної та 

виконавчої активності. Іншими словами, можна констатувати, що 

функціональна організація психофізіологічних функцій, у спортсменів 

високої кваліфікації, має різні стратегії переробки інформації, залежно від 

статі. 

Для вивчення психофізіологічної організації переробки інформації, у 

спортсменів різної статі, використано інформаційний підхід, який заснований 

на визначенні ентропії, як характеристики рівня організації функціональної 

системи організму людини. Поняття ентропії характеризує систему за її 

невизначеністю [326,399]. Згодом це поняття отримало розвиток у теорії 

самоорганізації, яку розробив В. М. Глушков. Використовуючи теорію 

самоорганізації систем Г. Ферстера, Ю. Г. Антомонов [6] запропонував 
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оцінювати міру функціональної організації системи за оцінкою її відносної 

організації:  

 

Hm

H
R 1 ,                                               (4.1) 

 

Де: 

R – міра організації системи; 

H – поточна ентропія; 

Hm – максимальна ентропія. 

Відповідно, поточна ентропія визначається за формулою C. Shannon 

[399]: 

H Pi Pi
i

n

  


 log
1

 ,                                          (4.2) 

де 

Pi – імовірність прийняття системою i-того стану; 

n – число станів системи. 

 

Імовірність прийняття системою i-того стану, при переробці 

інформації, визначається за відношенням правильно перероблених 

інформаційних стимулів (Nr) до загальної кількості вирішених завдань (N): 

 

Ni

Nri
Pi  .                                                (4.3) 

 

Максимальна ентропія визначається за формулою і демонструє 

максимально можливу дезорганізацію системи: 

 

Hm = log n.                                                          (4.4) 
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Кількість станів системи, в умовах обробки зорової інформації 

визначається кількістю оброблених стимулів і максимально можливої 

кількості варіантів вирішення одного інформаційного стимулу (n = 6N). 

У табл. 4.5 наведені значення міри організації системи переробки 

інформації у різних групах обстежених, відповідно у жінок і чоловіків. Згідно 

з наведеними даними, серед дзюдоїстів, показник міри організації у жінок 

достовірно нижчий, ніж у чоловіків.  

 

Таблиця 4.5 

Значення показників міри організації систем переробки інформації у 

дзюдоїстів високої кваліфікації і осіб, які не займаються спортом, (n=84) 

Групи Жінки Чоловіки 

Спортсмени 0,42+0,01 0,53+0,07* 

Особи, які не займаються 

спортом 
0,74+0,05# 0,92+0,03 

Примітка: * – p < 0,05 порівняно з групою жінок; 

                  # – p < 0,05 порівняно з групою спортсменів. 

 

Така сама тенденція спостерігається у групі осіб, які не займаються 

спортом. Різниця полягає лише в тому, що у спортсменів показник міри 

організації достовірно нижчий (p < 0,05) порівняно з неспортсменами, як у 

чоловіків, так і у жінок (табл. 4.5, рис. 4.1). 

Цей факт відображає наявність зниженого детермінізму й підвищеної 

стохастичності системи переробки інформації, по-перше, у жінок порівняно 

із чоловіками і, по-друге, під впливом спортивної діяльності. Наявність 

стохастичності у функціональній системі забезпечує пошук необхідних ланок 

щоб забезпечити оптимальний рівень функціонування [6]. 
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Примітки: 

1. * - p < 0,05 порівняно із групоюжінок; 
2. ** - p < 0,05 порівняно із гру пою спортсменів. 

**

*

***

 

Рис. 4.1 Значення показників міри організації системи переробки інформації 

у дзюдоїстів високої кваліфікації та осіб, які не займаються спортом 

Примітки:  

1. * – p < 0,05 порівняно із групою жінок.  

2. ** – p < 0,05 порівняно із групою спортсменів.  

 

Таким чином, наявність стохастичності організації переробки 

інформації у жінок, в умовах спортивної діяльності, становить собою одну із 

форм формування функціональної системи переробки інформації, завдяки 

якій з’являється можливість компенсаторного пошуку оптимальної 

організації інтегративної функції мозку, в умовах пристосування до 

спортивної діяльності. 

У чоловіків-дзюдоїстів, порівняно з особами, які не займаються 

спортом, також, спостерігається підвищення стохастичності організації 

системи переробки інформації, однак, порівняно з жінками виявляється 

посилення детермінізму системи переробки інформації, що якраз і визначає 

достовірно кращі показники обсягу короткотривалої пам’яті та коефіцієнту 

операційного мислення у жінок, порівняно з чоловіками (табл. 4.3).  

Таким чином, психофізіологічною особливістю статевого диморфізму у 

спортсменів високої кваліфікації порівняно з особами, які не займаються 

спортом, є більші значення показників когнітивних функцій у жінок і більші 

значення нейродинамічних характеристик у чоловіків. 

R 
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Зниження детермінізму організації системи переробки інформації у 

жінок, порівняно з чоловіками, визначає зростання показників когнітивних 

функцій, зокрема короткотривалої пам’яті й операційного мислення. 

Наявність стохастичності організації системи переробки інформації, у 

жінок, представляє собою одну із форм становлення функціональної системи, 

завдяки якій є можливість компенсаторної зміни й оптимізації організації 

інтегративної функції мозку, в умовах напруженної м’язової діяльності. У 

чоловіків, організація системи переробки інформації характеризується 

переважанням детермінізму, що більш виражений у осіб, які не займаються 

спортом, ніж у спортсменів. 

 

4.2. Статеві особливості прояву нейродинамічних функцій у 

представників різних видів спорту високої кваліфікації 

 

Вивчення особливостей прояву нейродинамічних функцій набуває ще 

більшого інтересу, особливо у спорті вищих досягнень, адже процес 

підготовки кваліфікованих спортсменів відрізняється індивідуальною 

специфікою тренувальної та змагальної діяльності 

[85,148,157,161,167,165,273,426]. Недостатньо розглянутим залишається 

питання, щодо прояву гендерних та вікових особливостей прояву 

нейродинамічних функцій у становленні спортивної майстерності 

[171,207,278,365,236,413,432]. 

Завданням цього етапу досліджень стосувалось аналізу прояву 

нейродинамічні функції та особливостей формування психофізіологічного 

стану у спортсменів високого класу, в різних видах спорту з урахуванням 

статі. 

Було досліджено 382 спортсмени високої кваліфікації (майстри спорту, 

майстри спорту міжнародного класу та заслужені майстри спорту), усього 

168 жінок та 214 чоловіки. Спортсменів було розподілено за класифікацією 

основних груп видів спорту (за В. М. Платоновим [208,209]), яка відображає 
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специфіку рухів і структуру змагальної та тренувальної діяльності: 104 

спортсмени циклічних видів (велоспорт і академічне веслування), 96 

спортсменів спортивних ігор (бейсбол, волейбол, гандбол, хокей на траві, 

баскетбол), 37 спортсменів багатоборств і комбінованих видів (біатлон, 

сучасне п`ятиборство), 90 спортсменів єдиноборств (дзюдо, фехтування, 

бокс, боротьба греко-римська, вільна та жіноча), 55 спортсменів 

складнокоординаційних видів (художня гімнастика, спортивна гімнастика, 

вітрильний спорт, фігурне катання).  

Первинний аналіз стосувався вікових особливостей та стажу занять 

спортом кваліфікованих спортсменів.  

Дані таблиці 4.6 свідчать, що вірогідно вищий вік і стаж занять 

спортом у чоловіків, ніж у жінок, які спеціалізуються в єдиноборствах і 

складнокоординаційних видах спорту. У решти спортсменів достовірної 

різниці між чоловіками й жінками не виявлено. 

Згідно з результатами досліджень віку та стажу занять спортом серед 

жінок (табл. 4.6) виявлено, що достовірно молодший вік спортсменок 

спостерігається в єдиноборствах і складнокоординаційних видах спорту.  

Стаж занять спортом у жінок вірогідно вищий у спортивних іграх і 

складнокоординаційних видах спорту порівняно із спортсменкам, які 

спеціалізуються в багатоборствах, єдиноборствах і циклічних видів спорту. 

Аналіз віку та стажу занять спортом серед чоловіків (табл. 4.6) виявив, 

що достовірно тривалий стаж занять у спортивних іграх та єдиноборствах 

стосовно спортсменів, які спеціалізуються в циклічних видах спорту. 

Вірогідно більш тривалий стаж занять спортом у спортсменів 

складнокоординаційних видів спорту порівняно з спортсменами, які 

займаються спортивними іграми, єдиноборствами, багатоборствами та 

циклічними видами спорту. 

Наступний аналіз результатів досліджень присвячено прояву гендерних 

особливостей нейродинамічних показників у спортсменів високого класу, в 

різних видах спорту.  
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Таблиця 4.6  

Середні значення віку та стажу занять спортом у кваліфікованих 

спортсменів у різних видах спорту 

Вид спорту 
Вік, роки Стаж занять, роки 

жінки чоловіки жінки чоловіки 

Циклічні 

(1 група) 
22,10±1,19 22,97±0,94 8,45±1,26 9,21±1,07 

Спортивні 

ігри 

(2 група) 

23,53±1,23 24,20±1,43 12,67±1,32
&
 11,97±1,35

$
 

Багатоборства 

(3 група) 
22,75±1,78 23,27±1,51 8,67±2,66 9,86±1,54 

Спортивні 

єдиноборства 

(4 група) 

20,06±0,89
&
 22,89±0,70* 8,47±1,28 11,54±0,85*

$
 

Складно-

координаційні 

(5 група) 

17,37±1,13
&
 22,38±1,79* 11,14±0,97

&
 15,43±1,24*

#
 

Примітки: 

1. *– p<0,05 порівняно  з жінками; 

2. & – p<0,05 порівняно з групою 1, 3, 4 (жінками); 

3. $ – p<0,05 порівняно з групою 1 (чоловіки); 

4. # – p<0,05 порівняно з групою 1, 2, 3, 4 (чоловіки). 

 

У табл. 4.7 наведено показники нейродинамічних функцій у 

спортсменів, які спеціалізуються у спортивних єдиноборствах. У чоловіків 

виявлено вірогідно знижені показники: коефіцієнт варіації та середнє 

значення часу моторної складної сенсомоторної реакції стосовно групи 

жінок. Як відомо, коефіцієнт варіації характеризує стабільність 
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сенсомоторної реакції спортсмена. Середнє значення моторної реакції 

характеризує швидкісні можливості цього компонента. 

 

Таблиця 4.7 

Значення показників нейродинамічних функцій у спортсменів різної 

статі, які спеціалізуються у єдиноборствах (n=90) 

Показник Жінки Чоловіки 

Латентний період простої зорово-

моторної реакції, мс 
254,21±10,70 245,34±6,66 

Коефіцієнт варіації простої зорово-

моторної реакції, % 
21,62±2,32 25,73±2,88 

Середнє значення моторної реакції 

ПЗМР, мс 
131,33±10,28 120,87±6,08 

Латентний період складної зорово-

моторної реакції вибору двох із трьох 

подразників, мс 

437,55±19,15 421,74±10,18 

Коефіцієнт варіації складної зорово-

моторної реакції вибору двох із трьох 

подразників, % 

21,94±2,53 18,26±1,17* 

Середнє значення моторної реакції 

РВ2-3, мс 
140,67±11,16 125,03±5,42* 

Середнє значення центральної обробки 

інформації, мс 
193,31±25,23 186,11±11,18 

Функціональна рухливість нервових 

процесів (нав’язаний ритм), подр/хв 
82,63±7,12 85,77±3,84 

Сила нервових процесів 

(нав’язаний ритм), % помилок 
12,70±2,17 10,93±1,32 

Індекс психофізіологічного стану, у.о. 11,37±1,27 12,84±0,78 

Примітка: * – p<0,05 порівняно  з жінками.  



 

 

220 

 

У табл. 4.8 наведено показники нейродинамічних функцій у 

кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в багатоборствах.  

З табл. 4.8 видно, що вірогідних розбіжностей між чоловіками та 

жінками не виявлено, можливо, за рахунок високого рівня індексу 

психофізіологічного стану. 

 

Таблиця 4.8 

Значення показників нейродинамічних функцій у спортсменів різної 

статі, які спеціалізуються в багатоборствах 

Показник Жінки Чоловіки 

Латентний період простої зорово-

моторної реакції, мс 
245,43±10,28 249,13±12,61 

Коефіцієнт варіації простої зорово-

моторної реакції, % 
23,67±4,7 23,60±2,66 

Середнє значення моторної реакції 

ПЗМР, мс 
132,60±14,78 132,65±12,96 

Латентний період складної зорово-

моторної реакції вибору двох із трьох 

подразників, мс 

400,17±19,86 413,50±18,09 

Коефіцієнт варіації складної зорово-

моторної реакції вибору двох із трьох 

подразників, % 

18,82±2,10 18,91±1,78 

Середнє значення моторної реакції 

РВ2-3, мс 
148,62±14,98 135,99±13,19 

Середнє значення центральної обробки 

інформації, мс 
171,40±21,82 175,50±14,95 

Функціональна рухливість нервових 

процесів (нав’язаний ритм), подр/хв 
90,00±10,07 87,20±8,97 

Сила нервових процесів 

(нав’язаний ритм), % помилок 
10,28±3,22 9,72±2,17 

Індекс психофізіологічного стану, у.о. 13,50±1,21 13,12±1,22 

Примітка: * – p<0,05 порівняно  з жінками. 
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У табл. 4.9 надано показники нейродинамічних функцій у спортсменів 

високого класу, які спеціалізуються в циклічних видах спорту.  

Дослідження нейродинамічних функцій (див. табл. 4.9) вказують на 

знижений показник моторного компонента простої сенсомоторної реакції у 

чоловіків, що відображає зростання можливостей моторної системи. 

 

Таблиця 4.9 

Значення показників нейродинамічних функцій у спортсменів різної 

статі, які спеціалізуються в циклічних видах спорту 

Показник Жінки Чоловіки 

Латентний період простої зорово-

моторної реакції, мс 
243,54±5,73 238,28±6,39 

Коефіцієнт варіації простої зорово-

моторної реакції, % 
23,24±2,14 24,34±1,88 

Середнє значення моторної реакції 

ПЗМР, мс 
130,34±9,50 118,94±5,81* 

Латентний період складної зорово-

моторної реакції вибору двох із трьох 

подразників, мс 

405,55±10,31 418,66±9,89 

Коефіцієнт варіації складної зорово-

моторної реакції вибору двох із трьох 

подразників, % 

19,68±1,79 19,34±1,19 

Середнє значення моторної реакції 

РВ2-3, мс 
134,09±8,78 121,99±8,16 

Середнє значення центральної обробки 

інформації, мс 
179,51±12,88 196,76±11,54 

Функціональна рухливість нервових 

процесів (нав’язаний ритм), подр/хв 
89,76±4,09 91,29±3,88 

Сила нервових процесів 

(нав’язаний ритм), % помилок 
9,43±1,31 9,24±1,14 

Індекс психофізіологічного стану, у.о. 13,67±0,81 13,81±0,77 

Примітка: * – p<0,05 порівняно  з жінками. 
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У табл. 4.10 наведено значення нейродинамічних функцій у 

кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються у спортивних іграх.  

Слід відзначити, що аналіз нейродинамічних показників не вияв 

вірогідних міжстатевих відмінностей у спортсменів, які спеціалізуються у 

спортивних іграх. 

 

Таблиця 4.10 

Значення показників нейродинамічних функцій у спортсменів різної 

статі, які спеціалізуються у спортивних іграх 

Показник Жінки Чоловіки 

Латентний період простої зорово-

моторної реакції, мс 
242,89±6,98 241,38±7,31 

Коефіцієнт варіації простої зорово-

моторної реакції, % 
23,20±1,67 23,94±2,25 

Середнє значення моторної реакції 

ПЗМР, мс 
136,17±7,23 124,65±12,66 

Латентний період складної зорово-

моторної реакції вибору двох із трьох 

подразників, мс 

428,52±12,53 426,91±13,79 

Коефіцієнт варіації складної зорово-

моторної реакції вибору двох із трьох 

подразників, % 

18,95±1,00 18,09±1,37 

Середнє значення моторної реакції 

РВ2-3, мс 
141,24±5,31 130,88±12,34 

Середнє значення центральної обробки 

інформації, мс 
190,45±10,93 192,78±16,41 

Функціональна рухливість нервових 

процесів (нав’язаний ритм), подр/хв 
89,34±3,49 86,85±3,43 

Сила нервових процесів 

(нав’язаний ритм), % помилок 
9,68±1,11 10,17±1,08 

Індекс психофізіологічного стану, у.о. 13,05±0,83 12,91±0,86 

Примітка: * – p<0,05 порівняно  з жінками. 
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У табл. 4.11 наведено нейродинамічні показники у спортсменів, які 

спеціалізуються у складнокоординаційних видах спорту. 

Отримані дані свідчать про вірогідно знижений час моторної 

компоненти складної сенсомоторної реакції у чоловіків, відносно 

спортсменок-жінок. Індекс психофізіологічного стану характеризується 

більш високим значенням у чоловіків.  

 

Таблиця 4.11 

Значення показників нейродинамічних функцій у спортсменів різної 

статі, які спеціалізуються у складнокоординаційних видах спорту 

Показник Жінки Чоловіки 

Латентний період простої зорово-

моторної реакції, мс 
259,68±7,51 246,59±13,19 

Коефіцієнт варіації простої зорово-

моторної реакції, % 
21,53±2,29 21,86±3,75 

Середнє значення моторної реакції 

ПЗМР, мс 
132,36±10,65 116,84±12,40 

Латентний період складної зорово-

моторної реакції вибору двох із трьох 

подразників, мс 

434,18±13,22 421,91±19,23 

Коефіцієнт варіації складної зорово-

моторної реакції вибору двох із трьох 

подразників, % 

18,52±1,61 17,97±1,43 

Середнє значення моторної реакції 

РВ2-3, мс 
145,12±9,28 124,18±8,78* 

Середнє значення центральної обробки 

інформації, мс 
186,64±19,19 185,13±21,49 

Функціональна рухливість нервових 

процесів (нав’язаний ритм), подр/хв 
79,71±5,67 84,28±5,98 

Сила нервових процесів 

(нав’язаний ритм), % помилок 
12,56±1,96 9,85±1,57 

Індекс психофізіологічного стану, у.о. 10,67±1,09 12,47±1,33 

Примітка: * – p<0,05 порівняно  з жінками.  
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Наступні дослідження стосувались особливостей прояву 

нейродинамічних функцій окремо у чоловіків і жінок, у різних видах спорту.  

В табл. 4.12 представлено результати дослідження прояву 

нейродинамічних функцій у чоловіків в різних групах видів спорту. 

У представників чоловічої статі (табл. 4.12), які займаються 

багатоборствами, вірогідно відрізняється показник моторної простої 

сенсомоторної реакції порівняно зі спортсменами, які займаються 

циклічними видами спорту.  

В табл. 4.13 представлено результати дослідження прояву 

нейродинамічних функцій у жінок в різних групах видів спорту. 

У кваліфікованих спортсменок, які займаються спортивними іграми та 

циклічними видами спорту, достовірно вищі значення психофізіологічного 

стану щодо спортсменок, які займаються у складнокоординаційних видах 

спорту. 

Таким чином, вік і стаж занять спортом у спортсменів виявив, що 

чоловіки старші за жінок, особливо в єдиноборствах і складно-

координаційних видах спорту. 

Дослідження нейродинамічних функцій свідчать про відмінну 

значущість показника часу як простої, так і складної сенсомоторної реакції та 

коефіцієнта варіації простої та складної сенсомоторної реакцій, залежно від 

виду спорту, у чоловіків та жінок. 

Для жінок системоутворювальним показником є складна сенсомоторна 

реакція в циклічних видах спорту та багатоборствах. 
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Таблиця 4.12 
Значення показників нейродинамічних функцій у чоловіків у різних видах спорту 

Вид спорту 
Циклічні 
(1 група) 

Спортивні 
ігри 

(2 група) 

Багатоборства 
(3 група) 

Спортивні 
єдиноборства 

(4 група) 

Складно-
координаційні 

(5 група) 
Показник Чоловіки 

Латентний період простої 
зорово-моторної реакції, мс 

238,28±6,39 241,38±7,31 249,13±12,61 245,34±6,66 246,59±13,19 

Коефіцієнт варіації простої 
зорово-моторної реакції, % 

24,34±1,88 23,94±2,25 23,60±2,66 25,73±2,88 21,86±3,75 

Середнє значення моторної 
реакції ПЗМР, мс 

118,94±5,81 124,65±12,66 132,65±12,96* 120,87±6,08 116,84±12,40 

Латентний період складної 
зорово-моторної реакції вибору 
двох із трьох подразників, мс 

418,66±9,89 426,91±13,79 413,50±18,09 421,74±10,18 421,91±19,23 

Коефіцієнт варіації складної 
зорово-моторної реакції вибору 

двох із трьох подразників, % 
19,34±1,19 18,09±1,37 18,91±1,78 18,26±1,17 17,97±1,43 

Середнє значення моторної 
реакції РВ2-3, мс 

121,99±8,16 130,88±12,34 135,99±13,19 125,03±5,42 124,18±8,78 

Середнє значення центральної 
обробки інформації, мс 

196,76±11,54 192,78±16,41 175,50±14,95 186,11±11,18 185,13±21,49 

Функціональна рухливість 
нервових процесів (нав’язаний 

ритм), подр/хв 
91,29±3,88 86,85±3,43 87,20±8,97 85,77±3,84 84,28±5,98 

Сила нервових процесів 
(нав’язаний ритм), % помилок 

9,24±1,14 10,17±1,08 9,72±2,17 10,93±1,32 9,85±1,57 

Індекс психофізіологічного 
стану, у.о. 

13,81±0,77 12,91±0,86 13,12±1,22 12,84±0,78 12,47±1,33 

Примітка: * –  p<0,05 порівняно  з групою 1. 
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Таблиця 4.13 
 

Значення показників нейродинамічних функцій у жінок у різних видах спорту 

Вид спорту 
Циклічні 

(1 група) 

Спортивні 

ігри 

(2 група) 

Багатоборства 

(3 група) 

Спортивні 

єдиноборства 

(4 група) 

Складно-

координаційні 

(5 група) 

Показник Жінки 
Латентний період простої зорово-

моторної реакції, мс 
243,54±5,73

$
 242,89±6,98

$
 245,43±10,28 254,21±10,70 259,68±7,51 

Коефіцієнт варіації простої зорово-

моторної реакції, % 
23,24±2,14 23,20±1,67 23,67±4,7 21,62±2,32 21,53±2,29 

Середнє значення моторної реакції 

ПЗМР, мс 
130,34±9,50 136,17±7,23 132,60±14,78 131,33±10,28 132,36±10,65 

Латентний період складної зорово-

моторної реакції вибору двох із трьох 

подразників, мс 
405,55±10,31

#
 428,52±12,53 400,17±19,86

##
 437,55±19,15 434,18±13,22 

Коефіцієнт варіації складної зорово-

моторної реакції вибору двох із трьох 

подразників, % 
19,68±1,79 18,95±1,00 18,82±2,10 21,94±2,53

z
 18,52±1,61 

Середнє значення моторної реакції 

РВ2-3, мс 
134,09±8,78 141,24±5,31 148,62±14,98 140,67±11,16 145,12±9,28 

Середнє значення центральної 

обробки інформації, мс 
179,51±12,88 190,45±10,93 171,40±21,82 193,31±25,23 186,64±19,19 

Функціональна рухливість нерво-вих 

процесів (нав’язаний ритм), подр/хв 
89,76±4,09 89,34±3,49 90,00±10,07 82,63±7,12 79,71±5,67 

Сила нервових процесів (нав’язаний 

ритм), % помилок 
9,43±1,31 9,68±1,11 10,28±3,22 12,70±2,17 12,56±1,96 

Індекс психофізіологічного стану, у.о. 13,67±0,81
$
 13,05±0,83

$
 13,50±1,21 11,37±1,27 10,67±1,09 

Примітки: 1. $ – p<0,05 порівняно з групою 5?; 2. # – p<0,05 порівняно з групою 2, 4, 5;  3. ## – p<0,05 порівняно з 

групою 4, 5; 4. z – p<0,05 порівняно з групою 2, 5. 
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Таким чином, у спортсменів високого класу відображається значущість 

певних показників нейродинамічних функцій, що потребує подальшого 

обґрунтування та вивчення. 

 

4.3. Вікові особливості сприйняття, аналізу, переробки зорової 

інформації, вегетативної регуляції ритму серця та прояву рівня 

стресостійкості до психоемоційного навантаження у елітних спортсменів 

 

Сучасний розвиток фізіології спорту здебільшого спрямований на 

вивчення різних властивостей, які впливають на прояв максимальних 

можливостей спортсменів в умовах змагальної діяльності [3,11,238,242, 

252,262,296]. Однак, спортивна діяльність, як екстремальний різновид 

діяльності людини пов’язан із наявністю психоемоційних факторів, що 

впливають на ефективність спортивного результату 

[2,6,31,159,206,349,235,280,385].  

Останнє десятиріччя професійний та олімпійський спорт 

характеризується зростанням вікового рівня спортсменів, які досягли 

високих спортивних досягнень. У деяких олімпійських видах спорту вік 

чемпіонів та призерів на провідних міжнародних змаганнях досягає 36-42 

років (серед єдиноборств), а іноді, навіть до 52 років (кінний спорт, 

вітрильний спорт). 

Враховуючи, що провідною ланкою формування психоемоційних 

реакцій, в умовах екстремальних видів діяльності людини є, саме, 

психофізіологічні функції, слід очікувати зв’язок між рівнем стресостійкості 

та показниками сприйняття і переробки зорової інформації [18]. 

Тому, на нашу думку, актуальним питанням сучасної фізіології спорту 

постає вивчення вікових особливостей сприйняття та переробки зорової 

інформації у спортсменів, в умовах психоемоційних навантаженнь. 
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Для вивчення вікових особливостей сприйняття та переробки зорової 

інформації досліджених спортсменів було диференційовано на дві групи за 

віком. 

Перша група – 29 спортсменів високої кваліфікації, членів збірної 

команди України з греко-римської боротьби, віком 19-24 років.  

Друга група – 12 спортсменів високої кваліфікації, членів збірної 

команди України з греко-римської боротьби, віком 27-31 рік. 

Функція сприйняття та переробки зорової інформації вивчалася за 

методикою «Перцептивна швидкість». Процеси врівноваження, збудження та 

гальмування (балансу) у центральній нервовій системі (ЦНС) вивчалися за 

допомогою тесту «Реакція на об’єкт, що рухається». Рівень психоемоційної 

стійкості (стресостійкості) визначався за результатами тесту «Стрес-тест». 

В табл. 4.13 наведено середні значення показників перцептивної 

швидкості у спортсменів різних вікових груп. 

 

Таблиця 4.13 

Середні значення показників перцептивної швидкості у спортсменів 

різних вікових груп, (n=41) 

Показники 

Перша вікова група (n=29) Друга вікова група (n=12) 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

Продуктивність 

(ум.од.) 
21,50 18,50 22,00 19,00* 14,00 20,00 

Швидкість 

(сиг/хв.) 
4,39 3,91 5,10 4,00 3,17 4,98 

Точність (ум.од.) 0,88 0,79 0,92 0,88 0,75 0,90 

Ефективність 

(ум.од.) 
72,84 54,49 82,80 66,95* 47,36 74,80 

Примітка: * - p < 0,05, порівняно із першою віковою групою спортсменів. 
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Порівнюючи групи за результатами тесту перцептивної швидкості, слід 

зазначити достовірні відмінності за такими показниками як продуктивність, 

та ефективність (табл. 4.13). Це свідчить про більш високий рівень переробки 

інформації у першій групі і вказує на кращі можливості когнітивних функцій 

у спортсменів даної групи. Можна заключити, що у спортсменів молодшої 

вікової групи (19-24 роки) виявляється більша продуктивність зорового 

сприйняття та краща ефективність переробки зорової інформації, порівняно 

із спортсменами старшої вікової групи (27-31 роки). Можна зробити 

висновок про наявність залежності когнітивного компоненту сприйняття та 

переробки інформації від віку, у спортсменів високої кваліфікації. 

Про це свідчить також кореляційний аналіз (за Спірменом): між віком 

та показниками перцептивної швидкості існує зв’язок. Аналіз засвідчив, що у 

першій групі спортсменів спостерігається лише один достовірний 

кореляційний зв’язок між віком та швидкістю (r=-0,37, p<0,05). Серед 

спортсменів другої групи кореляційний аналіз встановив: наявність лише 

одного достовірного кореляційного зв’язку між віком та показником точності 

(r=-0,31, p<0,05). 

В табл. 4.14 представлено значення показників за методикою «Баланс 

нервових процесів» у спортсменів різних вікових груп.  

Аналіз даних табл. 4.14 вказує на відсутність достовірної різниці за 

показниками точності та стабільності між групами спортсменів різного віку. 

Це вказує на той факт, що на характеристики ефективності відтворення 

моторних завдань на зовнішні подразники, в умовах психоемоційного 

напруження, віковий компонент суттєво не впливає. 

За показником збудження виявляється достовірна різниця між 

спортсменами різних вікових груп (табл. 4.14). Згідно наявної шкали, середнє 

значення показнику збудження у першій віковій групі відповідає балансу 

процесів збудження та гальмування нервових процесів.  
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Таблиця 4.14 

Середні значення показників балансу нервових процесів у спортсменів 

різних вікових груп, (n=41) 

Показники 

Перша вікова група, (n=29) Друга вікова група, (n=12) 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

Точність, 

(ум.од.) 
2,76 2,41 3,04 3,97 2,86 4,85 

Стабільність, 

cV 
3,28 3,02 3,96 3,00 2,55 4,57 

Збудження, 

(ум.од.) 
-0,28 -1,10 0,37 -1,27* -3,60 0,01 

Примітка: * - p < 0,05, порівняно із першою віковою групою спортсменів. 

 

У старшій віковій групі середнє значення показнику збудження вказує 

на наявність переважання показнику збудження у нервових процесах 

(табл. 4.14). 

Таким чином, у спортсменів молодшої вікової групи (19-24 роки) 

виявляється баланс нервових процесів збудження і гальмування, що 

узгоджується із наявністю більшої продуктивності зорового сприйняття та 

ефективності переробки зорової інформації, порівняно із спортсменами 

старшої вікової групи (27-31 роки). Відповідно, переважання процесів 

збудження у нервовій системі, у спортсменів старшої вікової групи, 

призводить до погіршання процесів сприйняття та переробки зорової 

інформації. 

Проведений кореляційний аналіз між віком та показниками балансу 

нервових процесів, у спортсменів різних вікових груп, показав більші 

значення коефіцієнтів кореляції у другій групі спортсменів. Так, у 

спортсменів молодшої вікової групи коефіцієнт кореляції між віком та 

показником стабільність складає r=0,52, p<0,05, в той час, як у спортсменів 
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старшої вікової групи цей показник – r=0,87, p<0,05. Аналогічно, коефіцієнт 

кореляції між віком та показником збудження, у спортсменів молодшої 

вікової групи, складає r=0,43, p<0,05, у той же час, як у спортсменів старшої 

вікової групи цей показник вищий – r=0,65, p<0,05. 

Підсумовуючи результати, можна зазначити, що у спортсменів 

високої кваліфікації вікове погіршання стану нейродинамічних функцій, в 

умовах психоемоційного напруження, є не стільки послабленням аферентної 

частки системи сприйняття, аналізу та переробки інформації, як саме 

еферентної, моторної частки. Крім того, із збільшенням віку у спортсменів 

зростає зв’язок між ефективністю зорового сприйняття та переробки 

інформації із процесами вікової інволюції. 

У табл. 4.15 представлено значення показників стресостійкості у 

спортсменів різних вікових груп. 

 

Таблиця 4.15 

Середні значення показників стресостійкості у спортсменів різних 

вікових груп, (n=41) 

Показники 

Молодша вікова група, (n=29) Старша вікова група, (n=12) 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

Стресо- 

стійкість, 

(ум.од.) 

88,27 79,01 90,33 109,20* 102,83 118,35 

Загальна 

ефективність, 

(ум.од.) 

1,09 1,07 1,13 1,10 0,92 1,15 

Імпульсив-

ність, 

(ум.од.) 

-0,04 -0,06 0,05 -0,03 -0,06 0,00 

Примітка: * - p < 0,05, порівняно із першою віковою групою спортсменів. 
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За даними табл. 4.15 достовірних відмінностей між показниками 

загальної інтенсивності та імпульсивності, в різних вікових групах, не 

виявлено. У той же час, за показником стресостійкості виявляються 

достовірні відмінності серед спортсменів різних вікових груп. 

Стресостійкість визначається за відношенням середньої пропускної здатності 

зорового аналізатора на початку тесту, до пропускної здатності, наприкінці 

тесту. 

Іншими словами, показник стресостійкості вказує на можливість 

утримання достатнього рівня пропускної здатності зорової сенсорної 

системи, в умовах психоемоційних навантажень. Виходячи з цього, кращий 

показник стресостійкості виявляється у спортсменів молодшої вікової групи, 

порівняно із старшою віковою групою (табл. 4.15). 

Проведений кореляційний аналіз, між віком досліджених та 

показниками тесту на стресостійкість, вказує на наявність достовірних 

коефіцієнтів кореляції у спортсменів молодшої групи лише із показником 

стресостійкість (r=0,42, p<0,05). Отриманий факт підтверджує зв’язок віку із 

зростанням показнику, що вказує на погіршання стресостійкості до 

психоемоційних навантажень. Серед спортсменів старшої вікової групи не 

виявлено достовірних зв’язків віку із показником стресостійкості. 

Таким чином, проведені дослідження засвідчили наявність вікового 

погіршання здатності зорового аналізатору до стресостійкості, в умовах 

психоемоційного навантаження, у спортсменів високої кваліфікації. 

Для виявлення вікових особливостей вегетативної регуляції ритму 

серця у спортсменів, в умовах психоемоційного навантаження, було вивчено 

спектральні характеристики кардіоінтервалів.  

В табл. 4.16 представлено середні значення спектральних 

характеристик варіабельності ритму серця у спортсменів різного віку, на 

початку та в кінці психоемоційного навантаження . 
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Таблиця 4.16 

Середні значення спектральних характеристик варіабельності ритму 

серця у спортсменів різних вікових груп в динаміці психоемоційного 

навантаження, (n=41) 

Показники 
Перша вікова група, (n=29) Друга вікова група, (n=12) 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

Середня три-

валість RR- 

інтервалів, мс 

початок 1034,25 455,18 1202,70 1009,50 1008,70 1156,60 

кінець 901,15 469,90 995,25 781,40
&
 781,40 871,70 

Над низько-

частотний 

спектр (VLF), 

мс
2
 

початок 4285,00 1396,50 10839,50 9239,00 4802,00 10398,00 

кінець 3262,00 2598,50 8553,50 1722,00
&
 1722,00 1977,00 

Низько-час-

тотний спектр 

(LF), мс
2
 

початок 2405,00 1785,50 2591,00 2474,00 2428,00 3906,00 

кінець 1924,00 1558,50 3359,50 2843,00 1400,00 2843,00 

Високочастот-

ний спектр 

(HF), мс
2
 

початок 2166,00 1358,00 2697,00 1428,00* 1276,00 2586,00 

кінець 1199,50 517,00 2808,00 2843,00*
&
 1400,00 2843,00 

Загальний 

спектр (Total), 

мс
2
 

початок 11856,00 4483,00 19317,00 14103,00 11294,00 14853,00 

кінець 5257,00 4430,00 20228,00 4887,00
&
 3849,00 4887,00 

LF/HF, у.о. 
початок 1,21 0,70 2,30 1,73* 1,51 1,90 

кінець 2,38
&
 1,29 3,96 8,81*

&
 2,96 8,81 

Примітки:  

1. * - p < 0,05, порівняно із першою віковою групою спортсменів; 

2. & p < 0,05, порівняно із початком навантаження. 

 

Аналіз табл. 4.16 засвідчив, що між групами спортсменів різного віку 

на початку психоемоційного навантаження існують достовірні розбіжності за 

показниками варіабельності ритму серця: HF та LF/HF. Достовірно вищі 

значення показнику HF свідчать про переважання парасимпатичної активації 

регуляції ритму серця у спортсменів молодшої групи. Знижені значення 

показнику LF/HF у молодих спортсменів вказують на оптимізацію 

вегетативного балансу симпатичних та парасимпатичних впливів на 
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синусовий вузол серця. 

Психоемоційне навантаження призводить до прискорення ритму 

серця (Mean RR), зростання низькочастотних (VLF) та високочастотних (HF) 

коливань серцевого ритму у спортсменів старшої вікової групи. Ця обставина 

вказує на вплив центрального контуру регуляції ритму серця, в умовах 

психоемоційного навантаження, із одночасною активацією парасимпатичної 

ланки вегетативної регуляції та ренин-ангіотензін-альдостеронової системи. 

Одночасно виявляється зміщення вегетативного балансу (LF/HF) у бік 

симпатичної активації вегетативної регуляції кардіоінтервалів. Таким чином, 

для спортсменів старшої вікової групи психоемоційне напруження викликає 

значні зміни у регуляції варіабельності ритму серця, що вказує на стресовий 

характер навантаження. 

У спортсменів молодшої групи спостерігається лише зміни показнику 

вегетативного балансу (LF/HF), що вказує на посилення симпатичної 

активації регуляції ритму серця, але абсолютні значення змін, порівняно із 

спортсменами старшої вікової групи в два рази менше (табл. 4.16). Це вказує 

на оптимальну реакцію системи регуляції ритму серця на психоемоційне 

навантаження.  

Таким чином, у спортсменів молодшої вікової групи (19-24 роки) 

виявляється краща продуктивність зорового сприйняття та ефективність 

переробки зорової інформації, порівняно із спортсменами старшої вікової 

групи (27-31 роки). Цей факт свідчить, про наявність залежності 

когнітивного компоненту сприйняття та переробки інформації від віку, у 

спортсменів високої кваліфікації. 

Кореляційний аналіз (за Спірменом) свідчить, що між віком та 

показниками перцептивної швидкості існує зв’язок. У першій групі 

спортсменів спостерігається достовірний кореляційний зв’язок між віком та 

швидкістю переробки інформації (r=-0,37, p<0,05), в другій групі спортсменів 
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кореляційний аналіз встановив: наявність достовірного кореляційного зв’язку 

між віком та показником точності переробки інформації (r=-0,31, p<0,05). 

 

Висновки до 4 розділу 

Необхідно констатувати, що функціональна організація 

психофізіологічних функцій, у спортсменів високої кваліфікації, має різні 

стратегії переробки інформації, залежно від статі. 

Наявність стохастичності організації системи переробки інформації, у 

жінок, представляє собою одну із форм становлення функціональної системи, 

завдяки якій є можливість компенсаторної зміни й оптимізації організації 

інтегративної функції мозку в умовах напруженої м’язової діяльності. У 

чоловіків, організація системи переробки інформації характеризується 

переважанням детермінізму, що більш виражений у осіб, які не займаються 

спортом, ніж у спортсменів. 

Таким чином, вік і стаж занять спортом у спортсменів виявив, що 

чоловіки старші за жінок, особливо в єдиноборствах і складно-

координаційних видах спорту. 

Дослідження нейродинамічних функцій свідчать про відмінну 

значущість показника часу як простої, так і складної сенсомоторної реакції та 

коефіцієнта варіації простої та складної сенсомоторної реакцій, залежно від 

виду спорту, у чоловіків та жінок. 

Для жінок системоутворювальним показником є складна 

сенсомоторна реакція в циклічних видах спорту та багатоборствах. 

У спортсменів молодшої вікової групи (19-24 роки) виявляється 

баланс нервових процесів збудження і гальмування, що узгоджується із 

наявністю кращої продуктивності зорового сприйняття та ефективності 

переробки зорової інформації. Відповідно, переважання процесів збудження 

нервових процесів у спортсменів старшої вікової групи призводить до 

погіршання процесів сприйняття та переробки зорової інформації. У 
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спортсменів високої кваліфікації вікове погіршання стану нейродинамічних 

функцій, в умовах психоемоційного напруження, є не стільки послабленням 

аферентної частки системи сприйняття, аналізу та переробки інформації, як 

саме еферентної, моторної частки.  

Для спортсменів старшої вікової групи психоемоційне напруження 

викликає значні зміни у регуляції варіабельності ритму серця, що вказує на 

стресовий характер навантаження. У спортсменів молодшої вікової групи 

спостерігається оптимальна реакція системи регуляції ритму серця на 

психоемоційне навантаження. 
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РОЗДІЛ 5 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ТА ВЕГЕТАТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ В 

ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

5.1. Структурно-функціональна організація різних 

психофізіологічних станів спортсменів 

 

У різних видах діяльності, в тому числі і спортивній, актуальним 

питанням залишається можливі шляхи процесу діагностики 

психофізіологічного стану організму людини. Психофізіологічні стани 

людини, що забезпечують результат діяльності мають інтегральний комплекс 

елементів функціональної системи, яка формується в процесі діяльності.  

У спорті вищих досягнень, як екстремальній діяльності, натепер йде 

пошук інформативних критеріїв психофізіологічного стану атлету. Всі види 

спорту мають свої вимоги до систем забезпечення виконання діяльності.  

Боротьба, як вид єдиноборств вимагає уміння сприймати високі 

психоемоційні навантаження, гарний рівень забезпечення різних процесів, 

що виникають протягом підготовки [20,24,40,41,51,50].  

Одним із завдань дослідження, а саме, удосконалення ефективності 

визначення психофізіологічних станів організму елітних атлетів, необхідно 

було знайти інші інформативні критерії оцінки.  

Одним із підходів може бути функціонально-інформаційне 

моделювання психофізіологічних станів спортсменів,аналіз міг 

здійснюватися за наступними компонентами: вегетативною та  

психофізіологічною [53,54,90]. 
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Вегетативна компонента співвідносилася з показником регуляції 

ритму серця – вегетативним балансом (LF/HF ) [11,9].  

Психофізіологічна компонента включала показник нейродинаміки – 

латентний період простої реакції [163,236,245,251,206,230]. 

Оцінювання психофізіологічного стану відбувалось завдяки визначеній 

шкалі [53,54,90]. Було запропоновано п’ять рівнів для фізіологічних 

показників (табл. 5.1).  

 

Таблиця 5.1 

Межі для величин фізіологічних показників (за [53,54,90]) 

Фізіологічні 

показники 

Оцінка рівню психофізіологічного стану 

висока 
вища за 

середню 
середня 

нижче за 

середню 
низька 

5 4 3 2 1 

i
x   xx

i
 





25,0



x

xx i

 




25,0

25,0





x

xx i

 







x

xx i25,0

 

ixx   

 

Показники були обраховані на основі абсолютних характеристик. Було 

виконано градацію значень 
i

x  на рівні психофізіологічного стану за 

величиною середньоквадратичного відхилення (σ) від середнього 

арифметичного x . У цих обрахуваннях були застосовані межі величин 

фізіологічних показників [53,54,90]. 

Для аналізу психофізіологічних станів було розроблено спеціальну 

диференційну шкалу в яку увійшли інформативні складові 

психофізіологічних функцій (табл. 5.2). 

Наші попередні дослідження дали змогу запропонувати значення 

диференційних шкал, що мають прояв у кількісній оцінці психофізіологічних 

станів для спортсменів - борців (табл. 5.2) 

[53,54,90,100,123,126,119,110,91,122,104]. 
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Таблиця 5.2 

Оцінювальна таблиця для визначення інтегральних показників за 

різними компонентами психологічної підготовленості спортсменів  

(за [53,54,90]) 

Показники 

Рівень оцінювання функціонального стану 

високий 
вищий за 

середній 
середній 

нижчий за 

середній 
низький 

5 4 3 2 1 

Психофізіологічна компонента 

Латентний 

період простої 

реакції (мс) 

<220 221–257 258–276 277–324 >325 

Регуляторна компонента 

Відношення 

LF/HF 
< 0,5 0,6-1,4 1,5-2,2 2,3-3,8 > 3,9 

 

Ідея шкалювання й приведені абсолютні значення латентних періодів 

простої та складної сенсомоторної реакції і сили нервових процесів, які 

подано за представленими шкалами, розробив М. В. Макаренко [163].  

Визначено інтегральний показник за п’ятибальною шкалою (середня 

сума балів за досліджуваними показниками) [53,54,90].  

При проведенні оцінки (табл.5.2), визначається кількісний показник 

психофізіологічного стану. Оцінка рівня психофізіологічного стану 

спортсмена відтворюється за інтегральним критерієм – психофізіологічним 

рейтингом, який розраховується за сумою набраних спортсменом 

балів:максимальна сума – 10, мінімальна – 2.  

У табл. 5.3 представлено класифікацію психофізіологічного рейтингу 

[53,54,90].  

В результаті аналізу, відбувається розподіл обстеженої групи 

спортсменів за рівнем психофізіологічного рейтингу (табл. 5.4).  
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Таблиця 5.3 

Класифікація психофізіологічного рейтингу спортсменів (за [53,54,90]) 

Рівень психофізіологічного стану Психофізіологічний рейтинг 

Високий > 8 

Середній 4–7 

Низький < 3 

 

Низькі значення психофізіологічного рейтингу відсутні серед 

досліджених спортсменів. Серед 25 спортсменів був виявлений високий 

рівень психофізіологічного рейтингу, серед 24 – середній рівень 

психофізіологічного рейтингу. Аналіз даних табл. 5.4 свідчить про 

достовірно більш високі значення рівня психофізіологічного стану у 

спортсменів із високим психофізіологічним рейтингом. 

 

Таблиця 5.4 

Значення психофізіологічного рейтингу у спортсменів єдиноборців 

(медіана, нижній та верхній квартиль, за [53,54,90]) 

Показник 

Рівень психофізіологічного стану 

високий, 

n=25 

середній, 

n=24 

Психофізіологічний 

рейтинг (у.о.) 

8,46 

(4,73; 8,84) 

5,83* 

(3,45; 7,73) 

Примітка: * – p < 0,05 порівняно з групою спортсменів із високим рівнем 

психофізіологічного стану 

 

У табл. 5.5 представлено значення нейродинамічних показників у 

спортсменів із різним рівнем психофізіологічного рейтингу. Аналіз табл. 5.5 

свідчить, що у осіб із високими рівнем психофізіологічного рейтингу 

спостерігається достовірно нижчі значення латентного періоду простої 

зорово-моторної реакції та латентного періоду складної зорово-моторної 

реакції, вибору двох із трьох подразників. Це вказує на кращі можливості 
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нейродинамічних функцій у спортсменів з високим рівнем 

психофізіологічного рейтингу.  

 

Таблиця 5.5 

Значення нейродинамічних у елітних спортсменів із різним рівнем 

психофізіологічного рейтингу (медіана, нижній та верхній квартиль) 

Показники 

Психофізіологічний рейтинг 

високий, 

n=25 

середній, 

n=24 

Латентний період простої 

зорово-моторної реакції, (мс) 

198,46 

(160,79; 369,73) 

269,46* 

(225,84; 317,85) 

Коефіцієнт варіації латентного 

періоду простої зорово-

моторної реакції, % 

32,93 

(17,69; 46,83) 

38,92 

(22,83; 48,83) 

Час моторної реакції, мс 
264,83 

(184,83; 348,83) 

238,83 

(195,64; 378,53) 

Латентний період складної 

зорово-моторної реакції 

вибору двох із трьох 

подразників (мс) 

460,93 

(364,92; 493,74) 

570,93* 

(383,49; 640,43) 

Коефіцієнт варіації складної 

зорово-моторної реакції, % 

15,27** 

(12,63; 26,75) 

19,38** 

(13,68; 28,73) 

Час моторної реакції, мс 
265,736 

(173,73; 386,32) 

310,54*# 

(235,39; 412,52) 

Час центральної обробки 

інформації, мс 

195,73 

(125,78; 263,82) 

263,63* 

(201,83; 372,93) 

Примітки:  

1.* – p<0,05 порівняно із групою спортсменів з високим рівнем 

психофізіологічного рейтингу; 

2.# – p<0,05 порівняно з параметрами простої зорово-моторної реакції. 

 

Виявлено уповільнення коефіцієнту варіації зорово-моторної реакції, 

в умовах вибору двох із трьох подразників у порівнянні до простої зорово-

моторної реакції (табл. 5.5). отриманий результат свідчить про більш 

ускладнені умови виконання завдання, що призводить до зростання 

психоемоційного напруження. Одночасно відбувається збільшення часу 
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моторної реакції, прирахуванні одного з трьох реагуванні подразників 

(табл.  5.5).  

В процесі дослідження встановлено наявність уповільнення часу 

центральної обробки інформації у спортсменів із середнім рівнем 

психофізіологічного рейтингу, порівняно з особами, з високими значеннями 

психофізіологічного рейтингу. 

Таким чином, прояв психофізіологічного стану у атлетів пов’язаний 

як із швидкістю, так і із якістю переробки інформації, що відображається у 

показнику часу центральної затримки переробки інформації. 

Погіршання  психофізіологічного стану, у спортсменів пов’язано із 

затримкою  тривалості переробки інформації, на рівні кори головного мозку 

і, як наслідок, негативно впливає на ефективність спортивної діяльності. 

У табл. 5.6 представлено значення показників вегетативної регуляції 

ритму серця у борців із різним рівнем психофізіологічного рейтингу. 

Аналіз табл. 5.6 свідчить про наявність більшого напруження 

вегетативної регуляції ритму серця у спортсменів, із середнім рівнем 

психофізіологічного рейтингу, порівняно із спортсменами,які мають високий  

психофізіологічний рейтинг. Про це свідчить наявність достовірно вищих 

значень індексу напруження та низьких значень середнього квадратичного 

відхилення RR- інтервалів у осіб, із середнім рівнем психофізіологічного 

рейтингу. 

Як відомо, зростання напруження регуляторних механізмів регуляції 

ритму серця, у спортсменів, пов’язано із зниженням рівня 

психофізіологічного рейтингу, за рахунок активації симпатичного тонусу та 

послаблення вагусного впливу на пазухо-предсердний вузол серця [53,54,90]. 

На цей факт вказує наявність достовірної різниці між значеннями моди та 

амплітуди моди RR- інтервалів серед осіб із різним рівнем 

психофізіологічних станів (рис. 5.6). 
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Таблиця 5.6 

Значення показників вегетативної регуляції ритму серця у спортсменів  

із різним рівнем психофізіологічного рейтингу  

(медіана, нижній та верхній квартиль) 

Показники 

Психофізіологічний рейтинг 

високий, 

n=25 

середній, 

n=24 

Середня тривалість RR- 

інтервалів, с 

0,99 

(0,75; 1,12) 

0,83* 

(0,72; 1,11) 

Середнє квадратичне відхилення 

RR- інтервалів, с 

0,12 

(0,04; 1,19) 

0,05* 

(0,03; 1,02) 

Мода RR- інтервалів, с 
0,98 

(0,63; 1,34) 

0,73* 

(0,46; 0,98) 

Амплітуда моди RR- інтервалів, 

% 

35,83 

(28,73; 48,62) 

56,73* 

(31,67; 78,54) 

Варіаційний розмах RR- 

інтервалів, с 

0,53 

(0,38; 1,13) 

0,34* 

(0,24; 0,85) 

Індекс напруження, у.о. 
58,32 

(13,61; 83,53) 

223,62* 

(69,52; 289,92) 

Примітка: * – p<0,05 порівняно з групою спортсменів із високим рівнем 

психофізіологічного рейтингу 

 

У табл. 5.7 представлено значення показників варіабельності 

серцевого ритму у спортсменів із різним рівнем психофізіологічного 

рейтингу. 

Проведений аналіз свідчить про вірогідно вищі значення показників 

VLF та LF у спортсменів, із високим рівнем психофізіологічного рейтингу, 

порівняно зі спортсменами, із середніми значеннями психофізіологічного 

рейтингу (табл. 5.7). отриманий факт свідчить про зменшення абсолютної 

потужності низькочастотного спектру, за рахунок симпатичної активації 

вегетативної регуляції ритму серця у спортсменів, при зниженні рівня 

психофізіологічного рейтингу. 

За результатами дослідження високочастотного спектру 

спостерігаються недостовірні зрушення HF у осіб із високим рівнем 
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психофізіологічного рейтингу (табл. 5.7). Ця обставина вказує на відсутність 

вагомої активації вагусного впливу на пазухо-предсердний вузол серця у 

спортсменів, із високим рівнем психофізіологічного рейтингу [53,54,90]. 

 

Таблиця 5.7 

Значення показників варіабельності серцевого ритму у 

спортсменів із різним рівнем психофізіологічного рейтингу  

(медіана, нижній та верхній квартиль) 

Показники 

Індекс психофізіологічних станів 

високий, 

n=25 

середній, 

n=24 

Над низькочастотний 

спектр, % (VLF) 

52,36 

(78,43; 4626,00) 

22,57* 

(13,56; 36,63) 

Низькочастотний спектр, 

% (LF) 

27,63 

(16,54; 38,52) 

58,53* 

(36,45; 73,65) 

Високочастотний спектр, 

% (HF) 

22,65 

(14,84; 37,53) 

21,54 

(15,56; 46,65) 

Відношення LF/HF 
0,73 

(0,53; 2,83) 

2,45* 

(0,87; 5,42) 

Примітка. * – p<0,05, порівняно з групою спортсменів із високим рівнем 

психофізіологічног стану. 

 

Аналогічний результат отримано за визначенням відношення 

низькочастотного до високочастотного діапазону спектра ритму серця 

(вегетативний баланс, LF/HF). Виявлено достовірно нижчі значення LF/HF у 

спортсменів із високим рівнем психофізіологічного рейтингу (табл. 5.7). 

Отриманий результат вказує на досконалість механізмів вагусно-

симпатичного балансу у спортсменів, з високим рівнем психофізіологічного 

рейтингу, що свідчить про вдосконалість рівня розвитку нервової системи. 

Таким чином, розподіл спортсменів, за рівнем психофізіологічного 

рейтингу, дає можливість підвищити якість диференційованої шкали 

варіабельності серцевого ритму. У дослідженнях виявлено кращі можливості 
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нейродинамічних функцій у осіб із високим рівнем психофізіологічного 

рейтингу. 

Було встановлено, що у спортсменів рівень психофізіологічного 

рейтингу пов’язаний з якістю переробки інформації і визначається часом 

центральної затримки. Затримка тривалості переробки інформації, на рівні 

кори головного мозку, може негативно впливати на ефективність спортивної 

діяльності. 

Вивчення вегетативної регуляції ритму серця у спортсменів виявило, 

що зниження рівня психофізіологічного рейтингу викликає зростання 

напруження регуляторних механізмів, за рахунок активації симпатичного 

тонусу на пазухо-предсердний вузол серця [53,54,90].  

Водночас, посилення вагусного впливу на пазухо-передсердний вузол 

серця спортсменів вказує на зростання рівня психофізіологічного рейтингу, 

що відображає феномен економізації вегетативних функцій. 

 

5.2. Оцінювання психофізіологічних і функціональних станів за 

допомогою ортостатичної проби 

 

Однією з ключових компонентів психофізіологічного стану людини, в 

умовах напруженої м’язової діяльності, є система вегетативної регуляції 

ритму серця. Існує багато різних підходів щодо виявлення характеру 

реагування системи регуляції кардіоінтервалів на відповідні навантаження 

[7,11]. Однак, в умовах поточного контролю за станом спортсмена, найбільш 

поширеним залишаються тести із навантаженнями, зокрема, із 

ортостатичним навантаженням [9,53,54,90]. 

В умовах переходу з горизонтального положення у вертикальне 

зменшується надходження крові до правих відділів серця; при цьому 

знижується хвилинний об’єм крові. Як наслідок знижується артеріальний 

тиск, що є сильним подразником для механорецепторів різних 



 

 

246 

 

барорефлекторних зон. Першим, з усіх механізмів підтримки артеріального 

тиску, реагує механізм барорефлекторної регуляції.  

Серед найбільш поширених підходів, щодо аналіз активної 

ортостатичної проби, найбільш інформативним, безперечно, є спектральний 

аналіз ритму серця та аналіз скатерограми [8]. При аналізі ортостатичної 

проби необхідно враховувати, що перехідні процеси регуляції ритму серця, 

які виникають під час навантаження є нестаціонарними. Виходячи з цього, 

для аналізу даних процесів використовуються непараметричні методи, одним 

з яких є скатерограма. 

З метою виявлення оперативних функціональних станів, було 

проведено ортостатичну пробу серед 49 спортсменів високої кваліфікації 

(членів збірної команди України з греко-римської боротьби). 

Вегетативна регуляція оцінювалася за показниками статистичного 

аналізу варіабельності ритму серця.  

Згідно існуючих уявлень, аналіз скатерограми RR-інтервалів дає 

інформацію про періодичні (переважно повільні) та аперіодичні (випадкові) 

коливання ритму серця [9,8,53,54,90]. Активність періодичних повільних 

коливань ритму серця відображає повздовжню частку осі скатерограми 

(показник SD2). Випадкові аперіодичні коливання кардіоінтервалів 

представлені поперечною віссю скатерограми (показник SD1). Стосовно 

фізіологічного механізму природи виникнення відповідних коливань, 

показник SD1 відображає симпатичну, а показник SD2 парасимпатичну 

активацію вегетативної регуляції ритму серця. Крім того, відношення 

показнику SD1 до показнику SD2 відображає переважання симпатичного 

тонусу над парасимпатичним, в умовах зовнішніх впливів [53,54,90]. 

За попереднім аналізом системи варіабельності ритму серця нами було 

запропоновано шкалу [53,54,90], за якою виділялися відповідні реакції на 

ортостатичне навантаження: оптимальна, помірне напруження та 

перенапруження (табл. 5.8).  
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Таблиця 5.8 

Класифікація реакції системи вегетативної регуляції ритму серця на 

ортостатичне навантаження  

Тип реакції регуляції ритму серця Середнє квадратичне відхилення RR- 

інтервалів, с 

Оптимальна > 0,075 

Помірне напруження 0,023-0,074 

Перенапруження < 0,022 

 

Основним критерієм, покладеним у відповідну класифікацію реакцій 

регуляції ритму було визначено середнє квадратичне відхилення RR- 

інтервалів. За даними ряду авторів, середнє квадратичне відхилення RR-

інтервалів відображає ступінь напруження регуляції ритму серця, як 

сумарного впливу обох відділів вегетативної регуляції на синусів вузол серця 

[7,53,54, 72,88,90]. 

На рис. 5.1 представлено результати дослідження, у відсотковому 

співвідношенні, елітних спортсменів із різними реакціями системи 

вегетативної регуляції ритму серця на ортостатичне навантаження. 

 

Рис. 5.1. Відсоткове розподілення елітних спортсменів із різними реакціями 

системи вегетативної регуляції ритму серця на ортостатичне навантаження 
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Аналіз результатів дослідження виявив 28% спортсменів, які мали 

оптимальний тип реакції ритму серця на ортостатичне навантаження, 57% 

спортсменів – помірне напруження регуляції ритму серця, 25% – 

перенапруження регуляції ритму серця (рис. 5.1). 

У табл. 5.9 представлено значення параметрів вегетативної регуляції 

ритму серця у спортсменів із різною реакцією на ортостатичне навантаження.  

 

Таблиця 5.9 

Значення показників вегетативної регуляції ритму серця у елітних 

спортсменів з різною реакцією на ортостатичне навантаження  

(медіана, нижній та верхній квартиль, n=49) 

Показники 

Тип реакції регуляції ритму серця 

Оптимальна 
Помірне 

напруження 

Перенапру-

ження 

у горизонтальному положенні 

Середня 

тривалість RR- 

інтервалів, с 

0,96 

0,85;1,11  

0,88 

0,67; 0,98 

0,73*# 

0,54; 0,94 

Середнє 

квадратичне 

відхилення RR- 

інтервалів, с 

0,06 

0,043; 0,084 

0,043* 

0,032; 0,096 

0,032*# 

0,021; 0,065 

у вертикальному положенні 

Середня 

тривалість RR- 

інтервалів, с 

0,71 

0,53; 0,98 

0,68 

0,54; 0,94 

0,56* 

0,53; 0,78 

Середнє 

квадратичне 

відхилення RR- 

інтервалів, с 

0,04 

0,02; 0,06 

0,03 

0,01; 0,06 

0,015* 

0,01; 0,05 

Примітки:  

1. *-p<0,05, порівняно із групою спортсменів з оптимальною реакцією 

регуляції ритму серця; 

2. #-p<0,05, порівняно із групою спортсменів реакцією з помірним 

напруженням регуляції ритму серця. 

 



 

 

249 

 

Проведений аналіз статистичних параметрів кардіоінтервалів свідчить, 

що характер реакції ритму серця, на ортостатичне навантаження, 

визначається ступенем напруження регуляторних систем організму людини 

(табл. 5.9).  

У табл. 5.10 представлено значення показників спектрального аналізу 

серцевого ритму у спортсменів із різною реакцією на ортостатичне 

навантаження.  

Таблиця 5.10 

Значення показників спектрального аналізу серцевого ритму у елітних 

спортсменів з різною реакцією на ортостатичне навантаження  

(медіана, нижній та верхній квартиль, n=49) 

Показники 

Тип реакції регуляції ритму серця 

Оптимальна 
Помірне 

напруження 

Перенапру-

ження 

у горизонтальному положенні 

Дуже 

низькочастотний 

спектр, мс
2
 (VLF) 

689,37 

483,74; 2583,75 

135,53* 

83,26; 213,26 

368,74* 

143,00; 263,50 

Низькочастотний 

спектр, мс
2
 (LF) 

4758,94 

874,64; 7843,54 

1643,63* 

745,73; 2678,73 

1267,65*# 

893,63; 247,82 

Високочастотний 

спектр, мс
2
 (HF) 

4635,63 

584,57; 6845,83 

856,65* 

563,43; 2543,56 

375,68*# 

120,64; 854,83 

Відношення LF/HF 
1,53 

0,53; 2,63 

1,84 

0,56; 3,45 

3,68* 

1,52; 9,43 

у вертикальному положенні 

Дуже 

низькочастотний 

спектр, мс
2
 (VLF) 

658,67 

153,85; 1754,35 

246,65* 

154,54; 1543,54 

124,57* 

76,54; 254,67 

Низькочастотний 

спектр, мс
2
 (LF) 

673,09 

458,93; 2534,76 

1587,46 

362,52; 1754,45 

954,54*# 

365,65; 1543,62 

Високочастотний 

спектр, мс
2
 (HF) 

278,56 

164,54; 685,54 

365,52 

168,43; 953,16 

364,65 

174,53; 745,94 

Відношення LF/HF 
3,56 

0,27; 7,54 

6,25* 

1,42; 12,83 

3,68# 

1,76; 8,47 

Примітки:  

1. *-p<0,05, порівняно із групою спортсменів з оптимальною реакцією 

регуляції ритму серця; 

2. #-p<0,05, порівняно із групою спортсменів реакцією з помірним 

напруженням регуляції ритму серця. 
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За даними спектрального аналізу виявлено: переважання 

низькочастотного спектру ритму серця, в горизонтальному стані, у осіб з 

оптимальною реакцією та помірним напруженням на ортостатичне 

навантаження. Цей факт вказує на більшу активацію симпатичного тонусу 

вегетативної нервової системи (табл. 5.10). 

У осіб, з реакцією перенапруження на ортостатичне навантаження, 

виявляється переважання низькочастотної компоненти спектру 

кардіоінтервалів за рахунок симпатичного впливу на пазухо-пресердний 

вузол серця (табл. 5.10). Цей факт відображає вплив центральних механізмів 

енергометаболічного обміну у горизонтальному стані. 

У вертикальному стані виявлено переважання низькочастотного 

спектру ритму серця у осіб з оптимальною реакцією та помірним 

напруженням на ортостатичне навантаження. Однак, у цих спортсменів 

простежується зростання значень високочастотного спектру потужності 

ритму серця. Це вказує на активацію симпатичного тонусу вегетативної 

нервової системи (табл. 5.10).  

У осіб, з реакцією перенапруження на ортостатичне навантаження, 

виявляється переважання низькочастотних компонентів за рахунок 

симпатичного впливу на пазухо-пресердний вузол серця (табл. 5.10). 

В табл. 5.11 наведено середні значення параметрів SD1 і SD2 у 

спортсменів з різною реакцією на ортостатичне навантаження в 

горизонтальному та вертикальному стані. 

Проведений аналіз засвідчив, що спостерігається тенденція до 

зниження абсолютних значень SD1 та SD2, у горизонтальному стані, в 

залежності від погіршання реакції ритму серця на ортостатичне 

навантаження (табл. 5.11). Виявлено, що періодичні коливання переважають 

у осіб із типом реакції помірні та перенапруження на ортостатичне 

навантаження.  
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Таблиця 5.11 

Значення показників SD1 і SD2 у елітних спортсменів з різною реакцією 

на ортостатичне навантаження 

(медіана, нижній та верхній квартиль, n=49) 

Показники 

Тип реакції регуляції ритму серця 

Оптимальна 
Помірне 

напруження 

Перенапру-

ження 

у горизонтальному положенні 

SD1, мс
2
 

68,68 

35,78; 94,63 

25,65* 

14,67; 94,43 

18,63# 

12,85; 86,65 

SD2, мс
2
 

254,65 

146,65; 643,54 

125,65* 

64,54; 352,84 

78,00*# 

32,56; 94,65 

у вертикальному положенні 

SD1, мс
2
 

25,65 

14,84;53,85 

22,54* 

18,36; 53,76 

13,54*# 

9,54; 48,53 

SD2, мс
2
 

128,63 

74,69; 276,43 

74,93* 

64,65; 84,23 

26,54*# 

15,69; 127,83 

Примітки:  

1. *-p<0,05, порівняно із групою спортсменів з оптимальною реакцією 

регуляції ритму серця; 

2. #-p<0,05, порівняно із групою спортсменів реакцією з помірним 

напруженням регуляції ритму серця. 

 

У вертикальному стані спостерігається динаміка зниження абсолютних 

значень SD1 та SD2, в залежності від погіршання реакції ритму серця на 

ортостатичне навантаження. 

Отже, дослідження реакції ритму серця на ортостатичне навантаження 

відображається підвищенням рівня напруження регуляторних систем 

організму. У спортсменів, які мають оптимальну реакцію та помірне 

напруження вегетативної регуляції ритму серця, виявляється переважання 

низькочастотного спектру коливань кардіоінтервалів в умовах 

ортостатичного навантаження. 

Спостерігається тренд до зниження абсолютних значень SD1 та SD2 

під час проведення ортостатичного навантаження. Цей результат свідчить 
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про зростання напруження системи вегетативної реакції ритму серця в 

умовах ортостатичного навантаження.  

 

5.3. Адаптаційні зміни варіабельності ритму серця у спортсменів в 

умовах середньогір’я 

 

Проблема адаптації організму до екстремальних факторів зовнішнього 

середовища є вкрай актуальною, адже пов’язана із прикладними аспектами 

діяльності людини [18,25,101,108,266,319]. Адаптація до гіпоксії є складним і 

багатогранним процесом, до якого залучаються різні функціональні системи 

організму [181,183,199,359]. 

Функціональний стан – це інтегрована характеристика стану людини з 

погляду ефективності виконуваної діяльності та реалізації систем за 

критеріями надійності та внутрішньої ціни діяльності. Традиційно у 

фізіології функціональний стан людини розглядається як стан органів, 

окремих систем чи організму в цілому, у якому виокремлюються такі основні 

рівні: регуляторний та функціональний [147,171,186,191,199,221]. 

Узагальнена характеристика функціонального стану організму людини 

визначається на основі інтеграції різнорівневих показників. Згідно з цим, 

діагностика функціональних станів організму спортсменів пов'язана із 

завданням розпізнавання багатовимірного вектора, компонентами якого є 

різні фізіологічні показники та реакції.  

Відомо, що функціональний стан спортсмена складається з різних 

компонентів. Одним із найважливіших компонентів функціонального стану 

організму у пристосуванні до зовнішніх умов існування є регуляція 

фізіологічних функцій людини. За думкою Р. М. Баєвського, система 

кровообігу є чутливим індикатором адаптаційних змін цілісного організму 

[11,9].  
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На основі цього, одним з інформативних критеріїв регуляції системи 

кровообігу, а значить й адаптаційних реакцій організму, є характеристики 

змін варіабельності ритму серця спортсмена. Завдяки діяльності 

регуляторних механізмів, відбувається перебудова внутрішнього середовища 

відповідно до зовнішніх умов. Необхідність адаптації до мінливих умов 

зовнішнього середовища й підтримки гомеостазу вимагає певного 

напруження регуляторних механізмів. Чим вищими є функціональні резерви, 

тим нижчий ступінь напруження цих процесів, який необхідний для адаптації 

до умов зовнішнього середовища та для підтримки гомеостазу [11]. 

Адаптація організму до впливу екстремальних факторів навколишнього 

середовища відбувається шляхом мобілізації та використання 

функціональних резервів.  

Процеси мобілізації цих резервів можуть бути описані в 

загальноприйнятих уявленнях теорії адаптації з виділенням термінового й 

довготривалого етапів (за концепцією Ф. З. Меєрсона [178]). При терміновій 

адаптації працюють уже наявні адаптаційні механізми і залежно від їх 

потужності, використовуються певні ресурси.  

Відповідно до ступеня тренованості й підготовленості організму, 

ефективність цих ресурсів при дії тих чи інших чинників може бути 

достатньою чи недостатньою для врівноваження організму з середовищем, 

для збереження гомеостазу основних життєвоважливих систем. 

Таким чином, було вивчено особливості адаптаційних змін 

варіабельності ритму серця у дзюдоїстів високої кваліфікації в умовах 

середньогір’я. 

У дослідженні брали участь 34 спортсменів високого класу, членів 

збірної команди України з дзюдо, спортивної кваліфікації майстери спорту 

міжнародного класу (МСМК) та заслужены майстри спорту (ЗМС). Серед 

них 17 жінок та 17 чоловіків віком 20–26 років. Дослідження проводилися на 
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навчально-тренувальних зборах, в умовах середньогір’я, на спортивній базі 

«Заросляк» Івано-Франківської області. 

Для оцінювання регуляторної компоненти функціонального стану 

нейрогуморальних механізмів регуляції фізіологічних функцій і 

адаптаційних реакцій цілісного організму застосовували аналіз 

варіабельності ритму серця, зокрема методи нелінійного аналізу, у тому 

числ,і аналіз скатерограми. Обстеження проводилось у першу, четверту та 

восьму добу перебування в умовах навчально-тренувального збору 

(спеціальний підготовчий період). Оцінювання функціонального стану 

проводилось на четверту та восьму добу і співпадало з закінченням першого 

та другого мікроциклу. Мікроцикли підготовки у єдиноборствах – це три дні 

спеціального навантаження та четвертий день відпочинку, з обов’язковим 

залученням ергогенних засобів відновлення. Тому четверта та восьма доба – 

це дні відпочинку після двох мікроциклів. 

Вектори розсіювання Пуанкаре є виваженим поєднанням низьких і 

високих частот спектра. Тобто миттєву мінливість RR інтервалів відображає 

еферентний вплив парасимпатичної активації на синусовий вузол серця 

(показник скатерограми SD1). Однак показник скатерограми SD2 відображає 

безперервну довготривалу мінливість RR інтервалів. Амплітуда низької 

частоти коливання серцевого ритму, як правило, відображає масштаби 

симпатичної активації. Таким чином, показник SD2 більшою мірою 

відповідає симпатичній модуляції пазухо-передсердного вузла серця. 

Під час проведення навчально-тренувальних зборів, в умовах 

середньогір’я, було виявлено наступну динаміку автономної регуляції ритму 

серця у дзюдоїстів. 

Аналіз реакції показників регуляції ритму серця, за даними 

спектрального та статистичного аналізу, не виявив достовірних змін 

варіабельності серцевого ритму. При проведенні аналізу отриманих даних 

нелінійним методом оцінювання варіабельності ритму серця, для усієї 
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вибірки (n=34), було виявлено загальну тенденцію до зменшення загальної 

варіабельності, за рахунок послаблення парасимпатичного впливу та 

посилення симпатичної активації на синусовий вузол серця на восьму добу, 

перебування в умовах середньогір’я (табл. 5.12).  

На четверту добу спостерігається невірогідне підвищення цих 

показників, що може свідчити про початок активації адаптаційних процесів.  

Після чого показники повернулися до вихідних значень, а при 

вимірюванні в положенні лежачи SD1 та SD2 виявилися достовірно нижчими 

за початковий рівень, що свідчить про посилення напруження адаптації. Дані 

показники, отримані в положенні стоячи, виявилися менш чутливими до 

навантажень, що може бути пояснено рівнем тренованості спортсменів, тоді 

як SD1 та SD2  у положенні лежачи - є індикатором проходження процесів 

адаптації.  

 

Таблиця 5.12 

Динаміка значень SD1 та SD2 при ортостатичній пробі у дзюдоїстів, в 

умовах середньогір’я (медіана, верхній і нижній квартиль, n=34) 

Час обсте-

ження 

SD1, мс SD2, мс 
у вертикальному 

положенні 

у горизонталь-

ному положенні 

у вертикальному 

положенні 

у горизонталь-

ному положенні 

Перша 

доба 

43,80 

(37,88; 64,73) 

20,15 

(13,03; 30,15) 

94,55 

(81,40; 122,2) 

82,80 

(58,53; 100,7) 

Четверта 

доба 

42,50 

(31,40; 97,33) 

19,70 

(14,18; 32,33) 

97,65 

(69,85; 126,0) 

83,25 

(68,08; 101,7) 

Восьма 

доба 

29,75* ** 

(19,03; 55,38) 

15,45
#
 

(9,275; 25,28) 

80,55
& ¡

 

(59,75; 100,6) 

65,55
¿
 

(57,08; 87,40) 

Примітки: 
1. * – порівняно з першою добою (лежачи) (при p<0,008). 

2. ** – порівняно з четвертою добою (лежачи) (при p<0,005). 

3. # – порівняно з четвертою добою (стоячи) (при p<0,03). 

4. & – порівняно з першою добою (лежачи) (при p<0,02). 

5. ¡ – порівняно з четвертою добою (лежачи) (при p<0,03). 

6. ¿ – порівняно з четвертою добою (стоячи) (при p<0,01). 
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Під час аналізу показників варіабельності ритму серця, окремо, у 

чоловіків і жінок, при виконанні ортостатичної проби спостерігалися різні 

тенденції змін показників упродовж перебування в умовах спеціального 

підготовчого періоду.  

У жінок дзюдоїсток практично відсутні достовірні зміни у показниках 

варіабельності ритму серця при ортостатичній пробі в умовах середньогір’я. 

У табл. 5.13 представлено динаміку значень SD1 при ортостатичній 

пробі у дзюдоїстів, в умовах середньогір’я. 

У табл. 5.14 представлено динаміку значень SD2 при ортостатичній 

пробі у дзюдоїстів, в умовах середньогір’я. 

Починаючи з четвертої доби, було виявлено тенденцію до збільшення 

варіабельності ритму серця, разом з посиленням вагусного пливу (табл. 5.13, 

5.14).  

 

Таблиця 5.13  

Динаміка значень SD1 при ортостатичній пробі у дзюдоїстів, в умовах 

середньогір’я (медіана, верхній і нижній квартиль, n=17) 

Час обстеження у вертикальному 

положенні 

у горизонтальному 

положенні 

Перша доба 
62,10 

(39,90; 78,20) 

19,40 

(17,50; 29,80) 

Четверта доба 
80,50 

(44,60; 157,6) 

23,10 

(14,10; 39,90) 

Восьма доба 
31,30* ** 

(25,70; 74,00) 

13,30
$
 

(9,30; 24,80) 

Примітки: 

1. * – порівняно з першою добою (лежачи) (при p<0,02). 

2. ** – порівняно з четвертою добою (лежачи) (при p<0,02). 

3. $ – порівняно з першою добою (стоячи) (при p<0,02). 
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Водночас, уже на восьму добу, було зауважено достовірне зменшення 

варіабельності, збільшення середньої ЧСС та симпатичного впливу разом зі 

зменшенням парасимпатичного впливу на синусовий вузол серця порівняно з 

першою і четвертою добою перебування, в умовах середньогір’я (рис. 5.2, 

5.3). 

Однак зміни, щодо різниці за іншими показниками варіабельності 

ритму серця були невірогідними впродовж усього періоду акліматизації. 

Варіабельність серцевого ритму значною мірою залежить від 

напруження регуляторних систем, що виникає у відповідь на будь-який 

стресовий вплив активацією системи гіпофіз-наднирниковою та симпато-

адреналової системи. 

Таблиця 5.14  

Динаміка значень SD2 при ортостатичній пробі у дзюдоїстів в умовах 

середньогір’я (медіана, верхній і нижній квартиль, n=17) 

Час обстеження у вертикальному 

положенні 

у горизонтальному 

положенні 

Перша доба 
113,7 

(87,20; 186,3) 

89,70 

(82,70; 103,7) 

Четверта доба 
109,0 

(104,1; 215,2) 

95,10 

(72,90; 124,9) 

Восьма доба 
84,20*,** 

(73,00; 84,20) 

63,20
$
** 

(57,00; 101,4) 

Примітки: 

1. * – порівняно з четвертою добою (лежачи) (при p<0,02). 

2. ** – порівняно з четвертою добою (стоячи) (при p<0,02). 

3. $ – порівняно з першою добою (стоячи) (при p<0,02). 

 

Напруження регуляторних систем – це інтегральна відповідь організму 

на весь комплекс факторів, які на нього впливають. При впливі комплексу 

факторів екстремального характеру виникає загальний адаптаційний 



 

 

258 

 

синдром, який є універсальною відповіддю організму на стресовий вплив 

будь-якого походження. 
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Рис 5.2. Значення SD1(а), та SD2(б) у вертикальному положенні  
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Рис 5.3. Значення SD1 (а), та SD2(б) у горизонтальному положенні. 

 

Автономна (вегетативна) нервова система відіграє провідну роль у 

процесах адаптації. За літературними даними, підвищення адаптивних 

можливостей залежить від ступеня зростання парасимпатичної регуляції під 

час тренувань. Зменшення впливу парасимпатичної регуляції та підвищення 

симпатичної при фізичних і емоційних навантаженнях призводить до 

зниження адаптивних можливостей серцевого ритму.  

У табл. 5.15 представлено дані динаміки значень ЧСС при 

ортостатичній пробі у дзюдоїстів-чоловіків, в умовах середньогір’я. 
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Спостерігається достовірне збільшення показнику середньої ЧСС у 

чоловіків на восьму добу перебування в умовах середньогір’я (табл. 5.15).  

 

Таблиця 5.15 

Динаміка значень ЧСС при ортостатичній пробі у дзюдоїстів, в умовах 

середньогір’я (медіана, верхній і нижній квартиль, n=17) 

Час обстеження 
ЧСС уд/хв 

у вертикальному 

положенні 

у горизонтальному 

положенні 

Перша доба 
68,59 

(60,69; 73,95) 

85,32 

(78,93; 90,88) 

Четверта доба 
60,93 

(54,38; 69,24) 

79,60 

(76,83; 83,53) 

Восьма доба 
65,25* 

(61,82; 73,12) 

89,62** 

(84,94; 96,02) 

Примітки: 

1. * – порівняно з четвертою добою (лежачи) (при p<0,02). 

2. ** – порівняно з четвертою добою (стоячи) (при p<0,02). 

 

При недостовірному зниженні цього показника на четверту добу, що, 

може свідчити про активацію адаптаційних механізмів і підвищення 

напруження регуляції функціонального стану. 

У табл. 5.16 представлено динаміку значень ЧСС при ортостатичній 

пробі у дзюдоїстів, в умовах середньогір’я. 

Аналіз результатів дослідження відображає, що у жінок спостерігається 

збереження сталого рівня ЧСС, при ортостатичній пробі, під час перебування 

в умовах середньогір’я, що може бути наслідком включення певних 

механізмів адаптації організму (табл. 5.16). 

Отже, найбільш інформативними показниками варіабельності 

серцевого ритму при оцінюванні процесів адаптації є значення SD1, SD2 та 

середнє значення ЧСС.  
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Таблиця 5.16 

Динаміка значень ЧСС при ортостатичній пробі у дзюдоїстів, в умовах 

середньогір’я (n=17), (медіана, верхній і нижній квартиль) 

Час обстеження 

ЧСС уд./хв. 

у горизонтальному 

положенні 

у вертикальному 

положенні 

Перша доба 
74,98 

(61,76; 78,11) 

74,50 

(70,65; 96,61) 

Четверта доба 
69,88 

(66,35; 74,82) 

74,82 

(69,79; 88,82) 

Восьма доба 
68,97 

(59,77; 76,48) 

75,43 

(71,66; 94,77) 

 

Встановлено, що зміна варіабельності ритму серця, у чоловіків, більш 

яскраво відображає перебіг адаптаційних процесів, ніж у жінок. Це може 

бути пояснено, як різними адаптаційними механізмами статевого 

диморфізму, так і впливом додаткових факторів, зокрема, фаз 

менструального циклу та особливостей прояву вагусно-симпатичного 

балансу.  

Таким чином, дослідження значень показників варіабельності ритму 

серця, у висококваліфікованих спортсменів-дзюдоїстів, дозволило отримати 

загальне уявлення про особливості динаміки регуляторної компоненти 

функціонального стану спортсменів, під час адаптації до умов середньогір’я.  

Виявлено, що нелінійний метод аналізу варіабельності ритму серця - є 

інформативним індикатором зміни вегетативного балансу у відповідь на 

тренувальне навантаження. 

Отримані результати свідчать, про наявність відмінностей динаміки 

стану автономної нервової системи залежно від статі. Так, у чоловіків у 

відповідь на тренувальне навантаження спеціального підготовчого періоду 

змінюється співвідношення симпатичного та парасимпатичноого тонусу, 
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водночас, у жінок - це співвідношення залишається незмінним. Критичними 

для процесу адаптації, за даними варіабельності ритму серця, є четверта та 

восьма доба перебування в умовах середньогір’я. 

 

5.4. Зв'язок психофізіологічних станів із біохімічними показниками 

крові та вегетативною регуляцією у елітних спортсменів, в умовах 

напруженої м’язової діяльності  

 

Проблема корекції психофізіологічних станів у спортсменів, в умовах 

напруженої м’язової діяльності, вимагає виявлення механізмів вегетативного 

забезпечення функціонування фізіологічних функцій. 

Відомо, що під час напруженої м’язової діяльності зростає потреба у 

киснево-транспортній функції організму спортсмена. Одним із 

інформативних показників, що відображає рівень киснево-транспортної 

функції організму є гемоглобін, який також є основним білком еритроцитів 

крові людини [47,190]. Саме концентрація гемоглобіну в крові – є 

вирішальним чинником, що впливає, з одного боку на функціональні 

можливості організму спортсмена при виконанні м’язової діяльності, а з 

другого – критерієм стомлення та механізмів відновлення після навантажень.  

Між різними фізіологічними системами існує певний, іноді, 

опосередкований зв'язок. Основне завдання організму, в умовах 

екстремальної інтенсивної м’язової діяльності, є зберігання гомеостазу. Тому, 

константи організму людини, що відображають рівень гомеостазу, в умовах 

напруженої м’язової діяльності, дають можливість здійснювати контроль за 

функціональним станом [191,214,215]. 

Поряд із показником гемоглобіну у крові для контролю і корекції стану 

організму спортсмена важливу інформативну значимість має концентрація 

сечовини в крові. Сечовина є продуктом розпаду амінокислот під час 

навантажень, що зв’язує токсичний аміак (NH3). Тому зростання рівня 
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концентрації сечовини з 3,5-6, 5 ммоль/л до 7-8 ммоль/л, а іноді і до 9 

ммоль/л вказує на порушення роботи нирок та недовідновлення організму 

після тривалих навантажень [47,190]. 

Поряд із показниками, що відображають гомеостаз організму, для 

корекції функціонального стану використовуються показники, які є більш 

лабільними: показники варіабельності ритму серця та нейродинамічних 

функцій спортсменів. 

Для визначення зв’язку між психофізіологічним станом організму 

спортсмена і показниками системи білкового обміну та вегетативної регуляції 

серцевого ритму було обстежено 24 елітних спортсмена, членів національної 

збірної команди України з греко-римської боротьби, віком 20-28 років. 

Дослідження було проведено в динаміці тренувальних навантажень, 

впродовж, 28 днів. Виміри проводилися в чотири етапи. Всі спортсмени 

знаходилися в умовах навчально-тренувального збору. Досліджували 

показники нейродинамічних функцій (які відображають психофізіологічний 

стан організму), інформативні біохімічні показники (гемоглобін та сечовина 

крові) та показники варіабельності ритму серця при виконанні 

ортостатичного навантаження.  

В табл. 5.17 представлено значення показників нейродинамічних 

функцій у спортсменів в динаміці тренувального навантаження.  

Аналіз результатів дослідження нейродинамічних функцій встановив 

наявність достовірної різниці між початком періоду навантаження та 

серединою за двома показниками: коефіцієнт варіації латентного періоду 

простої зорово-моторної реакції та коефіцієнт варіації латентного періоду 

складної зорово-моторної реакції (табл. 5.17). При цьому, достовірне 

підвищення показнику коефіцієнту варіації латентного періоду простої 

зорово-моторної реакції виявлено на другому періоді навантаження, а 

зростання коефіцієнту варіації латентного періоду складної зорово-моторної 

реакції спостерігається на третьому періоді (табл. 5.17). 
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Динаміка латентного періоду простої зорово-моторної реакції 

характеризується не достовірними змінами абсолютних значень (табл. 5.17). 

У той же час, латентний період простої зорово-моторної реакції має 

тенденцію до зменшення абсолютних значень показнику (табл. 5.17). Це 

вказує на покращення нейродинамічних характеристик у спортсменів, в 

динаміці тренувального збору. 

 

Таблиця 5.17 

Значення показників нейродинамічних функцій у спортсменів в 

динаміці тренувальних навантажень  

(медіана, верхній і нижній квартиль, n=24) 

Показники 
Етапи навантаження (по мезоциклах за Платоновим В.Н.) 

1 2 3 4 
Латентний 

період простої 

зорово-моторної 

реакції (мс) 

264, 12 

235,54; 312,45 

252,13 

229,82; 286,44 

245,43 

218,31; 296,53 

262,32 

243,54; 281,42 

Коефіцієнт 

варіації 

латентного 

періоду простої 

зорово-моторної 

реакції, % 

22, 21 

15,54; 28,73 

33,11* 

25,44; 37,63 

28,32 

24,43; 37,26 

30,36 

28,12; 38,54 

Час моторної 

реакції, мс 

174,15 

99,64; 182,52 

189,62 

164,84; 228,46 

176,23 

168,41; 211,63 

189,25 

171,42; 236,87 
Латентний 

період складної 

зорово-моторної 

реакції вибору 

двох із трьох 

подразників (мс) 

448,41 

341,74; 469,51 

468,34 

425,74; 498,32 

432,87 

398,55; 478,42 

424,65 

389,62; 494,52 

Коефіцієнт 

варіації складної 

зорово-моторної 

реакції, % 

15,74 

11,62; 19,36 

16,45 

12,83; 21,83 

22,67* 

15,38; 26,34 

18,43 

14,43; 22,27 

Час моторної 

реакції, мс 

221,62 

186,73; 246,56 

214,37 

186,73; 247,74 

208,32 

186,63; 225,43 

224,43 

203,73; 326,24 
Час центральної 

обробки 

інформації, мс 

226,38 

198,43; 263,37 

204,65 

174,42; 232,72 

211,54 

173,62; 211,81 

186,36* 

116,63; 225,47 

Примітка: *– p<0,05 порівняно із першим етапом дослідження  
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Достовірно найменше значення показнику часу центральної затримки 

інформації, в кінці навантаження, вказує, що покращення швидкості 

нейродинамічного реагування пов’язано із удосконаленням системи аналізу і 

переробки інформації у елітних спортсменів. 

В табл. 5.18 представлено значення показників білкового обміну у 

спортсменів у динаміці тренувальних навантажень. 

Аналіз результатів табл. 5.18 свідчить про наявність абсолютних 

значень рівня гемоглобіну та сечовини у крові спортсменів, в динаміці 

навантаження, в діапазоні норми. 

В той же час, виявляється, що на третьому періоді навантаження 

спостерігається достовірне зниження рівня гемоглобіну та одночасне 

зростання рівня сечовини у крові спортсменів (табл. 5.18). 

 

Таблиця 5.18 

Значення показників білкового обміну у спортсменів в динаміці 

тренувальних навантажень (медіана, верхній і нижній квартиль, n=24) 

Показники 
Періоди навантаження 

1 2 3 4 
Гемоглобін 

капілярної крові 

Hb, г/л 

157,34 

136,47; 173,35 

155,67 

142,45; 163,73 

149,63* 

140,56; 163,93 

158,500** 

149,50;165,50 

Сечовина 

капілярної крові, 

ммоль/л 

5,76 

3,42; 6,83 

5,32 

3,83; 6,38 

7,26* 

3,36; 8,39 

5,50** 

5,30;6,48 

Примітки:  

1. * – p<0,05 порівняно із першим етапом дослідження; 

2. ** – p<0,05 порівняно із попереднім етапом дослідження. 

 

Зниження рівня концентрації гемоглобіну може бути пов’язано із 

порушенням структури еритроцитів крові, внаслідок інтенсивних фізичних 

навантажень. Підвищення рівня гемоглобіну в крові, на четвертому етапі, 

свідчить про високу тренованість спортсменів (табл. 5.18).  
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Зростання рівня сечовини в крові відбувається разом із зменшенням 

рівня аміаку (NH3). Цей процес відбувається внаслідок зниження імовірності 

інтоксикації аміаку (NH3), як наслідок обміну амінокислот в умовах 

напруженої м’язової діяльності. Можна зазначити, що зростання 

концентрації сечовини на третьому етапі пов’язано із станом стомлення. 

Подальше зниження концентрації сечовини у крові, на четвертому етапі, 

викликано врівноваженістю швидкості метаболізму білка у спортсменів 

(табл. 5.18).  

Значення показників вегетативної регуляції ритму серця при 

ортостатичній пробі у спортсменів, в динаміці тренувально-підготовчого 

збору, пердставлено в табл. 5.19.  

 

Таблиця 5.19 

Значення показників вегетативної регуляції ритму серця при 

ортостатичній пробі у спортсменів в динаміці тренувальних 

навантажень (медіана, верхній і нижній квартиль, n=24) 

Показники 
Періоди навантаження 

1 2 3 4 

у горизонтальному положенні 

Середня 

тривалість RR- 

інтервалів, мс 

879,80 

688,33;1198,21 

1005,81* 

936,14;1105,4

5 

933,92 

865,71;1187,1

2 

1008,43* 

836,47;1284,3

4 
Середнє 

квадратичне 

відхилення RR- 

інтервалів, мс 

88,51 

54,51; 124,52 

73,22 

48,51; 95,12 

60,22* 

39,26; 67,32 

90,43** 

73,27; 103,35 

у вертикальному положенні 
Середня 

тривалість RR- 

інтервалів, мс 

826,72 

760,52; 989,32 

828,85 

727,98; 904,21 

801,52 

711,36; 899,86 

837,51** 

773,37; 932,23 

Середнє 

квадратичне 

відхилення RR- 

інтервалів, мс 

77,41 

54,72; 107,54 

70,55 

53,23; 104,55 

60,32* 

51,32; 72,62 

83,26*** 

64,53; 92,46 

Примітки:  

1. * – p<0,05 порівняно із першим етапом дослідження; 

2. ** – p<0,05 порівняно із попереднім етапом дослідження. 
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Аналіз результатів, представлених в табл. 5.19, свідчить про тенденцію 

до зниження абсолютних значень середньої тривалості та середнього 

квадратичного відхилення кардіоінтервалів на третьому етапі навантаження у 

спортсменів, як у горизонтальному, так і у вертикальному положенні. 

Отриманий факт вказує на зростання рівня функціонування системи 

кровообігу та збільшення рівня напруження регуляції серцевого ритму. 

На четвертому етапі навантаження спостерігається тенденція до 

зростання абсолютних значень середньої тривалості та середнього 

квадратичного відхилення кардіоінтервалів. Це вказує на наявність 

зменшення рівня напруження вегетативної регуляції серцевого ритму. 

Значення показників спектрального аналізу серцевого ритму при 

ортостатичній пробі у спортсменів, в динаміці тренувальних навантажень, 

пердставлено в табл. 5.20.  

Таблиця 5.20 

Значення показників спектрального аналізу серцевого ритму при 

ортостатичній пробі у спортсменів в динаміці тренувальних 

навантажень (медіана, верхній і нижній квартиль, n=24) 

Показники 
Періоди навантаження 

1 2 3 4 

у горизонтальному положенні 
Над 

низькочастотний 

спектр (VLF), мс
2 

1442,93 

842,52;3578,83 

2853,52 

863,73;3764,63 

2173,52 

7943,54;4543,65 

854,72*** 

573,54;2562,72 

Низькочастотний 

спектр (LF), мс
2 

1258,83 

682,83;2728,71 

1742,54 

643,63;1843,42 

1715,62 

683,52;1845,63 

1385,51** 

553,54;1966,56 

Високочастотний 

спектр (HF), мс
2 

683,73 

387,63;2836,63 

953,62 

363,76;2754,63 

854,47 

473,56;2674,76 

934,51 

534,68;1112,56 

Відношення LF/HF 
1,83 

1,63; 5,63 

1,53 

0,83; 2,65 

2,51 

0,65; 4,67 

1,36** 

0,93; 1,86 

у вертикальному положенні 
Над 

низькочастотний 

спектр (VLF), мс
2 

3763,63 

1847,72; 5832,54 

2754,73 

1376,62;4874,54 

1276,63 

694,54; 1764,65 

1274,83 

663,72; 1673,73 

Низькочастотний 

спектр (LF), мс
2 

2376,83 

1002,45; 3984,53 

1754,84 

875,53; 3764,53 

1953,54 

1165,59;2654,54 

1783,74 

576,98; 2875,84 

Високочастотний 737,52 375,64 297,84* 869,36* 



 

 

267 

 

спектр (HF), мс
2 

385,54; 1136,54 163,54; 749,43 255,73; 874,65 118,41; 286,71 

Відношення LF/HF 
4,84 

2,63; 6,59 

6,73 

3,63; 9,87 

8,84* 

4,65; 11,63 

2,98*** 

4,12; 5,53 

Примітки:1. * – p<0,05 порівняно із першим етапом дослідження; 

2. ** – p<0,05 порівняно із попереднім етапом дослідження. 

 

Представлений аналіз в табл. 5.20 свідчить про тенденцію до 

зниження абсолютних значень наднизькочастотного (VLF) та 

низькочастотного (LF) спектрів, у горизонтальному положенні, на 

четвертому етапі навантаження, у елітних спортсменів. Це свідчить про 

уповільнення впливу центрального контуру регуляції серцевого ритму та 

симпатичного тонусу вегетативної нервової системи на пазухо-предсердний 

вузол серця. Одночасно спостерігається зниження показнику вегетативного 

балансу (LF/HF), що вказує, також, на переважання парасимпатичного 

впливу вегетативної нервової системи над симпатичним, на четвертому етапі 

навантаження. 

У вертикальному положенні виявляється зниження показнику 

високочастотного спектру (HF) на третьому етапі навантаження, із 

одночасним зростанням абсолютного значення вегетативного балансу 

(LF/HF) (табл. 5.20). Отриманий результат вказує, що в умовах ортостатичної 

проби, на третьому етапі навантаження, виявляється уповільнення впливу 

парасимпатичного тонусу вегетативної нервової системи, що проявляється у 

зростанні ступеня напруження регуляції ритму серця. 

На четвертому етапі навантаження, у вертикальному положенні, 

зростання показнику високочастотного спектру (HF), із одночасним 

зниженням показнику абсолютного значення вегетативного балансу (LF/HF), 

порівняно із третім етапом навантаження (табл. 5.20). Цей факт відображає 

тенденцію до зростання активації парасимпатичного тонусу вегетативної 

нервової системи, внаслідок адаптаційних перебудов.  

В табл. 5.21 представлено значення показників скатерограми ритму 

серця при ортостатичній пробі у спортсменів, в динаміці тренувальних 
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навантажень.  

Аналіз свідчить, що як у горизонтальному, так і у вертикальному 

положенні на третьому етапі навантаження у елітних спортсменів 

виявляється достовірне зниження показників SD1 та SD1, порівняно із 

першим етапом навантаження (табл. 5.21). Цей факт відображає 

уповільнення періодичних та аперіодичних коливань кардіоінтервалів і 

узгоджується із попередніми даними спектрального аналізу ритму серця 

(табл. 5.20). 

На четвертому етапі навантаження, у елітних спортсменів, 

виявляється достовірне зростання абсолютних значень показників SD1 та 

SD2, що свідчить про послаблення ступеня напруження системи вегетативної 

регуляції за рахунок як періодичних, так і аперіодичних коливань 

кардіоінтервалів (табл. 5.21). 

 

Таблиця 5.21 

Значення показників скатерограми ритму серця при ортостатичній 

пробі у спортсменів в динаміці тренувальних навантажень  

(медіана, верхній і нижній квартиль, n=24) 

Показники 
Періоди навантаження 

1 2 3 4 

у горизонтальному положенні 

SD1, мс
2 

63,73 

29,53; 115,52 

54,83 

28,63; 73,63 

34,44* 

21,63; 65,58 

82,54** 

37,58; 102,54 

SD2, мс
2 

116,62 

69,62; 137,72 

94,53 

43,53; 116,74 

74,73* 

52,63; 97,84 

104,73** 

64,73; 125,74 

у вертикальному положенні 

SD1, мс
2 

31,54 

16,87; 47,73 

28,83 

16,84; 46,64 

21,53* 

13,54; 26,63 

38,56** 

13,54; 26,63 
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SD2, мс
2 

101,64 

63,76; 137,69 

98,64 

65,76; 137,65 

96,74* 

63,58; 127,52 

106,74** 

54,65; 116,54 

Примітки: * – p<0,05 порівняно із першим етапом дослідження; 

** – p<0,05 порівняно із попереднім етапом дослідження.  

 

Таким чином, на третьому етапі навантажень, у елітних спортсменів, 

спостерігається зростання ступеня напруження вегетативної регуляції ритму 

серця, із одночасним зниженням активації парасимпатичного тонусу. 

На четвертому етапі навантажень, у елітних спортсменів, виявляється 

уповільнення впливу центрального контуру регуляції серцевого ритму та 

симпатичного тонусу вегетативної нервової системи на пазухо-предсердний 

вузол серця. Це супроводжується зростанням активації парасимпатичного 

тонусу вегетативної нервової системи, внаслідок адаптаційних перебудов. У 

стуктурі серцевого ритму, цей факт відображає послаблення ступеня 

напруження системи вегетативної регуляції за рахунок, як періодичних, так і 

аперіодичних коливань кардіоінтервалів. 

Для виявлення структури зв’язків, було проведено аналіз парної 

кореляції (за Спірменом), між показниками, що досліджувалися (табл.5.22). 

Аналіз табл. 5.22 засвідчив наявність великої кількості достовірних 

кореляційних зв’язків між показниками, що досліджувалися. 

Виявлено наявність достовірних кореляційних зв’язків між 

показниками психофізіологічного стану та білкового обміну. Зворотний 

зв'язок, між латентним періодом складної зорово-моторної реакції та 

концентрацією гемоглобіну, вказує на залежність прояву нейродинамічних 

функцій від накопичення киснем крові. 

Наявність достовірної кореляції між латентним періодом простої 

зорово-моторної реакції та сечовиною капілярної крові вказує на зв'язок між 

рівнем прояву сенсомоторних реакцій та оптимальною концентрацією 

сечовини у крові.  
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Достовірні значення коефіцієнтів кореляції, між сенсомоторними 

реакціями та показниками варіабельності ритму серця, відображають зв'язок 

психофізіологічного стану спортсменів із системою вегетативної регуляції 

кардіоінтервалів. 

 

Таблиця 5.22 

Кореляційні зв’язки між психофізіологічним станом, системою білкового 

обміну та вегетативної регуляцією у елітних спортсменів 

Показники 

Латентний 

період 

простої 

зорово-

моторної 

реакції 

Латентний 

період 

складної 

зорово-

моторної 

реакції 

Гемог-

лобін 

капілярної 

крові 

Сечовина 

капіляр-

ної крові 

Середня 

трива-

лість RR- 

інтервалів 

Середнє 

квадра-

тичне 

відхилення 

RR- 

інтервалів 

Латентний 

період простої 

зорово-мотор-

ної реакції 

1,00 0,32 0,18 0,43 0,66 0,69 

Латентний 

період скла-

дної зорово-

моторної 

реакції 

0,32 1,00 -0,51 -0,13 0,12 0,53 

Гемоглобін 

капілярної 

крові 

0,18 -0,51 1,00 -0,19 0,54 -0,32 

Сечовина 

капілярної 

крові 

0,43 -0,13 -0,19 1,00 -0,06 0,10 

Середня 

тривалість RR- 

інтервалів 

0,66 0,12 0,54 -0,06 1,00 0,87 

Середнє 

квадратичне 

відхилення RR- 

інтервалів 

0,69 0,53 -0,32 0,10 0,87 1,00 

Примітка: виділені значення коефіцієнтів кореляції достовірні 

(p<0,05). 
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Показник концентрації гемоглобіну має достовірний кореляційний 

зв'язок із середньою тривалістю RR-інтервалів. Виявлений факт вказує на 

існуючий зв'язок між елементами кардіореспіраторної системи спортсмена. 

З урахуванням проведеного аналізу, зв’язку між психофізіологічним 

станом, біохімічними показниками та вегетативної регуляцією, у елітних 

спортсменів, було розроблено шкалу для визначення рівня 

психофізіологічного стану спортсмена (табл. 5.23).  

В структуру шкали було включено по два інформативні показники, 

відповідно, різних фізіологічних систем: латентний період простої та 

складної зорово-моторної реакції, рівень концентрації гемоглобіну та 

сечовина капілярної крові, середня тривалість та середнє квадратичне 

відхилення RR- інтервалів (табл.5.23). 

Було розраховано суму балів за п’ятибальною шкалою. За сумою 

балів визначалось середнє значення балів, яке відображало рівень 

психофізіологічного стану спортсмена. 

 

Таблиця 5.23 

Шкала визначення рівня психофізіологічного стану спортсмена  

Показники 

Рівень оцінювання функціонального стану 

високий 
вищий за 

середній 
середній 

нижчий за 

середній 
низький 

5 4 3 2 1 
Латентний період 

простої зорово-

моторної реакції, мс 
< 189 190–236 237–268 269–315 > 316 

Латентний період 

складної зорово-

моторної реакції, мс 

≤344 345 – 427 428 – 482 483 – 565 ≥566 

Гемоглобін 

капілярної крові, г/л 
> 150 149–141 140–131 130–121 < 120 

Сечовина 

капілярної крові, 

ммоль/л 

> 5,24 5,25–6,57 6,56–7,27 7,99–7,26 < 8,00 

Середня тривалість 

RR- інтервалів, мс 
> 1000 999–821 820–771 770–691 < 690 
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Середнє 

квадратичне 

відхилення RR- 

інтервалів, мс 

> 92,23 92,22–68,23 68,22–55,23 55,22–40,23 < 40,22 

 

За результати розробленої шкали було проаналізовано динаміку 

психофізіологічного стану (рис. 5.4).  

Згідно представленої динаміки психофізіологічного стану 

спортсменів, спостерігається зниження рівня психофізіологічного стану на 

третьому етапі та зростання на четвертому етапі навантаження, що 

відображає результат адаптаційних перетворень. 

Таким чином, проведений розподіл спортсменів за рівнем 

психофізіологічного рейтингу дав можливість підвищити якість 

диференційованої шкали варіабельності серцевого ритму. У проведених 

дослідженнях виявлено, що кращі можливості сенсомоторних функцій у осіб 

із високим рівнем психофізіологічного рейтингу. 

 

 

Рис. 5.4. Інтегральний критерій рівня  психофізіологічного стану сопрстменів 

високої кваліфікації в динаміці фізичного навантаження. 
Примітка: по осі абсцис – динаміка навантаження;  

по осі ординат – бал рівня психофізіологічного стану спортсмена. 
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В процесі дослідження було встановлено, що рівень 

психофізіологічного рейтингу пов’язаний з якістю переробки інформації, у 

спортсменів, визначається часом центральної затримки. Затримка тривалості 

переробки інформації, на рівні кори головного мозку, може негативно 

впливати на ефективність спортивної діяльності. 

Вивчення вегетативної регуляції ритму серця у спортсменів показало, 

що зниження рівня психофізіологічного рейтингу викликає зростання 

напруження регуляторних механізмів, за рахунок активації симпатичного 

тонусу та послаблення вагусного впливу на пазухо-предсердний вузол серця. 

Одночасно проявляється посилення вагусного впливу на пазухо-предсердний 

вузол серця у спортсменів, що вказує на зростання рівня психофізіологічного 

рейтингу за рахунок економізації вегетативних функцій. Характер реакції 

ритму серця на ортостатичне навантаження визначається ступенем 

напруження регуляторних систем організму. 

Проведення дослідження виявило, що у спортсменів із оптимальною 

реакцією та помірним напруженням регуляції ритму проявляється 

переважання низькочастотного спектру ритму серця, в умовах 

ортостатичного навантаження. Було виявлено тенденцію до зниження 

абсолютних значень SD1 та SD2 під час проведення ортостатичного 

навантаження, в залежності від погіршання реакції ритму серця на 

ортостатичне навантаження.  

 

Висновки до 5 розділу 

Найбільш важливим, було дослідження функціонального стану 

організму спортсменів в умовах адаптації до середньогір’я, що дозволило 

отримати загальне уявлення про особливості динаміки вегетативної регуляції 

кардіоінтервалів, регуляторної компоненти функціонального стану 

спортсменів, під час адаптації до умов середньогір’я. В той же час, найбільш 

інформативним індикатором зміни вегетативного балансу, у відповідь на 
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тренувальні навантаження, є нелінійний метод аналізу варіабельності ритму 

серця. 

Отримано результати, які свідчать про наявність відмінностей у 

динаміці стану вегетативної нервової системи залежно від статі. Так, у 

чоловіків, у відповідь на тренувальне навантаження спеціального 

підготовчого періоду, змінюється співвідношення симпатичного та 

парасимпатичноого тонусу, у той же час, як у жінок це співвідношення 

залишається незмінним.  

Дослідження встановило, що критичними для процесу адаптації, за 

даними варіабельності ритму серця, є четверта та восьма доба перебування в 

умовах середньогір’я. 

Проведення досліджень, зв’язку між психофізіологічним станом 

організму спортсменів, рівнем системи білкового метаболізму та системою 

вегетативної регуляції ритму серця, дозволило вивчити динаміку процесу 

довгострокової адаптації до фізичного навантаження. Вивчення структури 

зв’язків між фізіологічними системами, що досліджувалися, встановлено 

наявність достовірних кореляційних зв’язків між показниками 

психофізіологічного стану та білкового обміну. Отриманий результат 

свідчить про зв'язок між проявом нейродинамічних функцій та накопичення 

киснем крові. В той же час, виявлено зв'язок між рівнем прояву 

сенсомоторних реакцій та оптимальною концентрацією сечовини у крові 

спортсменів. Наявність кореляційних зв'язків між показником концентрації 

гемоглобіну та середньою тривалістю RR- інтервалів вказує на існуючий 

зв'язок між елементами кардіореспіраторної системи спортсмена. 

Виявлено, що на третьому етапі навантажень, у елітних спортсменів, 

спостерігається зростання ступеня напруження вегетативної регуляції ритму 

серця, із одночасним зниженням активації парасимпатичного тонусу.  

На четвертому етапі навантажень, у елітних спортсменів, виявляється 

уповільнення впливу центрального контуру регуляції серцевого ритму та 
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симпатичного тонусу вегетативної нервової системи на пазухо-предсердний 

вузол серця. Це супроводжується зростанням активації парасимпатичного 

тонусу вегетативної нервової системи, внаслідок адаптаційний перебудов. У 

стуктурі серцевого ритму, цей факт відображається в ослабленні ступеня 

напруження системи вегетативної регуляції за рахунок як періодичних, так і 

аперіодичних коливань кардіоінтервалів. 

Було розроблено шкалу для визначення психофізіологічного стану 

спортсменів, з урахуванням стану нейродинамічних функцій, системи 

білкового обміну та вегетативної регуляцією для елітних спортсменів, яка 

включає латентний період простої та складної зорово-моторної реакції, 

рівень концентрації гемоглобіну та сечовини капілярної крові, середньої 

тривалості та середнє квадратичне відхилення RR- інтервалів.  
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РОЗДІЛ 6  

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПЕРЕДСТАРТОВИХ РЕАКЦІЙ У 

ЕЛІТНИХ СПОРТСМЕНІВ В УМОВАХ ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ 

М’ЯЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

6.1. Динаміка прояву передстартових реакцій нейродинамічних 

функцій у елітних спортсменів, в умовах екстремальної спортивної 

діяльності 

 

Спортивна діяльність є різновидом екстремального виду діяльності 

людини. Спортивна і, особливо, змагальна діяльність, характеризується 

наявністю психоемоційного напруження, яке має прояв у передзмагальних та 

змагальних станах. 

Протягом передзмагального та, безпосередньо, змагального періоду 

на спортсмена впливає велика кількість зовнішніх факторів, які визначають 

силу зростання психоемоційного напруження. Зокрема, встановлено зв'язок 

між рівнем відповідальності змагань та ступенем прояву емоційного 

напруження [14,59,69,74,198,241,252]. 

Взагалі, передстартовий стан перед відповідальними змаганнями 

характеризується фізіологічними змінами, які виникають за певний проміжок 

часу, напередодні. Але, сам передстартовий стан розвивається, 

безпосередньо, перед стартом. Оптимальність передстартових 

психоемоційних реакцій визначається зрушеннями у динаміці фізіологічних 

функцій спортсмена. 

За фізіологічними механізмами, передстартові стани мають 

умовнорефлекторну реакцію. Прояв передстартових реакцій пов'язаний із 

збудливістю та гальмуванням ЦНС, що відображється у активації 
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нейром’язового апарату, нейроендокринної системи та системи кровообігу 

[59,69,198]. По суті, передстартові реакції – це одна із форм розвитку 

емоційного стресу, внаслідок змагальної діяльності [433]. 

За класифікацією розрізняють три форми передстартових станів: 

передстартова «лихоманка», передстартова «апатія» та «бойова готовність». 

Передстартова «лихоманка» характеризується перважанням збудження та 

гальмуванням ЦНС, активація симпато-адреналової системи. Передстартова 

«апатія» – цє результат перезбудження та розвиток гальмування в ЦНС та 

зниження збудливості скелетних м'язів. «Бойова готовність» 

характеризується оптимальним рівнем збудження ЦНС, вегетативних 

зрушень, мобілізації глікогену, найбільш сприятливим співвідношенням 

глюкокортикоїдів та катехомамінів [59,69]. 

В той же час, на нашу думку, недостатньо вивченим є особливості 

прояву передстартових реакцій у нейродинамічних функціях та системи 

вегетативної регуляції ритму серця у елітних спортсменів, в умовах 

екстремальної спортивної діяльності. 

Для цієї мети було обстежено 21 практично здорових елітних 

спортсменів, членів збірної команди України з греко-римської боротьби. 

Обстеження проводилося під час проведення міжнародного турніру з греко-

римської боротьби на «Кубок Азовмаша» (м. Маріуполь, 15.06-16.06 2013), 

напередодні змагань та, безпосередньо, в день змагання. Визначались 

показники нейродинамічних функцій за тестами «Баланс нервових процесів», 

функціональна рухливість нервових процесів, а також показники 

варіабельності ритму серця. Психічне здоров’я оцінювалося за 

кольоровоасоціативним тестом Люшера. 

В табл. 6.1 представлено результати дослідження передстартових 

станів, за показниками тесту Люшера, у елітних спортсменів. 
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Аналіз результатів табл. 6.1 свідчить про наявність достовірної 

різниці між станом напередодні змагань та, безпосередньо, станом в умовах 

змагальної діяльності за показниками втоми і вегетативного коефіцієнту. 

Достовірне зростання втоми в день змагань, порівняно із днем 

напередодні, відображає стомлення нервової системи у елітних спортсменів в 

умовах змагальної діяльності (табл. 6.1). 

Даний результат узгоджується із наявністю достовірного зростання 

показнику вегетативного коефіцієнту, у передстартових умовах, у елітних 

спортсменів (табл. 6.1). 

 

Таблиця 6.1 

Результати дослідження передстартових станів за показниками тесту 

Люшера у елітних спортсменів, (n=21) 

Показники 

Перед змаганнями В умовах змагань 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

Працездатність, 

ум.од. 
10,12 6,84 11,34 10,51 7,56 11,54 

Втома, ум.од. 2,50 2,63 6,38 4,83* 2,76 7,45 

Тривога, ум.од. 2,43 0,78 3,34 2,74 0,93 5,15 

Відхилення від 

аутогенної , ум.од. 
17,38 12,93 22,43 15,74 10,43 23,64 

Ексцентричність, 

ум.од. 
7,74 5,26 10,84 7,54 5,74 11,65 

Концентричність, 

ум.од. 
9,32 7,87 12,63 8,27 6,76 9,43 

Вегетативний 

коефіцієнт, ум.од. 
9,32 6,34 15,26 16,54* 12,50 20,54 

Гетерономність, 7,50 5,59 8,54 7,54 6,26 9,45 

Автономність, 

ум.од. 
9,54 6,59 11,28 8,48 6,65* 10,54 

Примітка: * - p <0,01, порівняно із станом перед змаганнями. 
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Таким чином, прояв передстартових реакцій у елітних спортсменів 

супроводжується зростанням стомлення нервової системи, за рахунок 

вегетативної регуляції. 

В табл. 6.2 представлено результати дослідження передстартових 

реакції нейродинамічних функцій за показниками тесту «Баланс нервових 

процесів» у елітних спортсменів. 

Результати проведеного аналізу виявили наявність достовірної 

різниці між станом перед змаганнями та в умовах змагань за показником 

збудження нервової системи (табл. 6.2). Отриманий факт вказує на зростання 

збудження нервової системи, у елітних спортсменів, в умовах змагання. 

 

Таблиця 6.2 

Результати дослідження передстартових реакції нейродинамічних 

функцій за показниками тесту балансу нервових процесів 

 у елітних спортсменів, (n=21) 

Показники 

Перед змаганнями В умовах змагань 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

Точність, ум.од. 2,12 1,91 2,52 2,40 1,87 3,05 

Стабільність, ум.од. 2,89 2,56 3,43 2,83 2,39 3,81 

Збудження, ум.од. -0,05 -0,56 0,12 -0,12* -0,77 0,26 

Тренд за збудженням, 

ум.од. 
43,57 15,66 82,11 -44,58 -165,20 119,91 

Примітка: * - p <0,01, порівняно із станом перед змаганнями. 

 

Таким чином, прояв передстартових реакцій у елітних спортсменів 

супроводжується зростанням збудження нервової системи, що викликає 

стомлення та напруження вегетативної регуляції. 
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В табл. 6.3 представлено результати дослідження передстартових 

реакції нейродинамічних функцій за показниками тесту «Функціональна 

рухливість нервових процесів» у елітних спортсменів. 

Проведений аналіз засвідчив наявність достовірної різиці між станом 

перед змаганнями та в умовах змагань за показниками динамічності та 

іпульсивності-рефлективності (табл. 6.3). 

Враховуючи, що показник динамічності відображає швидкість 

оволодіння навичкою при виконання нового завдання, можна стверджувати, 

що в умовах змагань у елітних спортсменів зростають можливості виконання 

рухових навиків. Цей факт свідчить про збільшення швикості переробки 

зовнішньої інформації та еферентної реалізації у спортсменів, в умовах 

екстремальної м’язової діяльності.  

 

Таблиця 6.3 

Результати дослідження передстартових реакції нейродинамічних 

функцій за показниками тесту на функціональну рухливість нервових 

процесів у елітних спортсменів, (n=21) 

Показники 
Перед змаганнями В умовах змагань 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

Динамічність, % 72,36 59,78 74,89 80,74* 68,59 84,97 

Пропускна 

здатність, ум.од. 
1,80 1,57 1,96 1,81 1,77 1,94 

Граничний час 

переробки 

інформації, мс 

350,48 320,83 410,38 350,83 290,39 380,85 

Імпульсивність - 

рефлективність, 

ум.од. 

-0,01 -0,07 0,10 0,10* -0,02 0,14 

Примітка: * - p <0,01, порівняно із станом перед змаганнями. 

 

Наявіність достовірного зростання показнику імпульсивності у елітних 

спортсменів, в умовах змагальної діяльності, вказує на тенденції до 
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зростання спонтанних, швидких недостатньо підготовлених рішень і дій, в 

умовах інформаційного перевантаження, за рахунок зростання емоційних 

реакцій.  

Таким чином, зростання швидкості переробки інформації у елітних 

спортсменів, в умовах змагальної діяльності, супроводжується одночасним 

погіршанням швидкісних характеристик, пов’язаних із зростанням 

спонтанних, швидких недостатньо підготовлених рішень і дій. 

Виходячи з дослідження реакції нейродинамічних функцій, у елітних 

спортсменів, на умови екстремальних психоемоційних чинників змагальної 

діяльності, можна зазначити прояв збудження нервової системи. Одночасно, 

наявність збудження супроводжується станом стомлення нервової системи. 

Зростання швидкості переробки зовнішньої інформації у елітних 

спортсменів, в умовах змагальної діяльності, відбувається із одночасним 

зростанням спонтанних, недостатньо підготовлених рішень.  

 

6.2. Реакція системи вегетативної регуляції ритму серця на 

екстремальні фізичні навантаження у елітних спортсменів  

 

Як відомо, у реакції на екстремальні чинники оточуючого середовища 

реагує функціональна система, яка пов’язує гуморальні та нервові 

регуляторні механізми організму людини. В умовах психоемоційного 

напруження активується симпато-адреналова система, яка відповідає за 

оптимізацію фізіологічних реакцій організма спортсмена. Однією з 

важливіших ланок цієї функціональної системи є – система вегетативної 

регуляції ритму серця [213,214].  

В табл. 6.4 представлено результати дослідження передстартових 

реакції за статистичними показниками варіабельності ритму серця у елітних 

спортсменів. 
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Аналіз результатів досліджень, представлених в табл. 6.4, свідчать 

про наявність достовірної різниці між станом перед змаганнями та в умовах 

змагань, у елітних спортсменів, за показниками середнього квадратичного 

відхилення RR- інтервалів та триангулярного індексу. Отриманий факт 

вказує на зростання рівня напруження механізмів вегетативної регуляції 

серцевого ритму у елітних спортсменів, в умовах змагальної діяльності. 

 

Таблиця 6.4 

Результати дослідження передстартових реакції за статистичними 

показниками варіабельності ритму серця у елітних спортсменів, (n=21)   

Показники 

Перед змаганнями В умовах змагань 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

Середня тривалість 

RR- інтервалів, мс 
952,75 805,70 1181,20 913,60 825,95 1087,35 

Середнє квадра-

тичне відхилення 

RR- інтервалів, мс 

136,05 98,76 198,45 63,45* 37,35 81,55 

Середнє значення 

ЧСС, 1/хв 
62,46 56,25 66,99 66,41 55,28 73,27 

Триангулярний 

індекс, у.о. 
16,52 12,65 19,40 12,34* 8,930 14,01 

Примітка: * - p <0,01, порівняно із станом перед змаганнями. 

 

При цьому, загальний рівень функціонування системи кровообігу 

практично не змінюється, судячи за відсутністю достовірних змін між перед 

змагальним станом та станом в умовах змагальної діяльності, у елітних 

спортсменів, за показниками середньої тривалості RR- інтервалів та 

середнього значення ЧСС. 

В табл. 6.5 представлено результати дослідження передстартових 

реакції за спектральними характеристиками варіабельності ритму серця у 

елітних спортсменів. 
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Аналіз результатів дослідження, представлених в табл. 6.5, вказує на 

достовірне зниження значень спектральних показників кардіоінтервалів у 

елітних спортсменів, в умовах змагальної діяльності. Отриманий результат 

свідчить про зниження активності як низькочастного (LF) так і 

високочастотного (HF) спектру ритму серця у елітних спортсменів, в умовах 

психоемоційного напруження (табл. 6.5). 

 

Таблиця 6.5 

Результати дослідження передстартових реакції 

 за спектральними характеристиками варіабельності ритму серця 

 у елітних спортсменів, (n=21)  

Показники 

Перед змаганнями В умовах змагань 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

Над 

низькочастотний 

спектр (VLF), мс
2
 

5655,50 2940,37 18701,37 1179,53* 613,540 2649,53 

Низько-частотний 

спектр (LF), мс
2
 

4838,37 2628,04 13355,37 1005,28* 377,55 2115,73 

Високо-частотний 

спектр (HF), мс
2
 

4958,54 1896,56 13818,27 955,55* 244,53 1716,55 

Загальний спектр 

(Total), мс
2
. 

17872,5 9180,42 28391,27 3815,42* 1493,57 7107,62 

LF/HF 1,27 1,02 2,26 1,15 0,74 1,99 

Примітка: * - p <0,01, порівняно із станом перед змаганнями. 

 

Даний факт вказує на пригнічення активації симпатичного та 

парсимпатичного відділів вегетативної нервової систми у елітних 

спортсменів під впливом змагальної діяльності. Винятком є показник 

вегетативного балансу (LF/HF), який достовірно не змінюється в динаміці 

змагальної діяльності (табл. 6.5). 
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Однак, в структурі спектральних характеристик, в умовах змагальної 

діяльності, домінуючим залишається показник над низькочастотного спектру 

(VLF). Це відображає наявність переважання центрального контуру регуляції 

ритму серця, у елітних спортсменів, під впливом екстремальних 

психоемоційних чинників змагальної діяльності.  

Виявлена відсутність змін, у динаміці, показнику вегетативного 

балансу (LF/HF) вказує на врівноваження між симпатичним та 

парасимпатичним тонусом вегетативної нервової системи та досконалість 

механізмів вегетативної регуляції ритму серця у елітних спортсменів.  

В табл. 6.6 представлено результати дослідження передстартових 

реакції за характеристиками скатерограми варіабельності ритму серця у 

елітних спортсменів. 

 

Таблиця 6.6 

Результати дослідження передстартових реакції  

за характеристиками скатерограми варіабельності  

ритму серця у елітних спортсменів, (n=21) 

Показники 

Перед змаганнями В умовах змагань 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

SD1 92,90 55,64 185,22 36,55* 21,75 54,86 

SD2 177,52 129,75 247,41 71,95* 50,95 99,48 

Примітка: * - p <0,01, порівняно із станом перед змаганнями. 

 

Проведений аналіз показав наявність досторіних змін в динаміці 

змагальної діяльності у елітних спортсменів за показниками скатерограми 

(табл. 6.6). Цей факт узгоджується із змінами середнього квадратичного 

відхилення RR- інтервалів і вказує на зростання ступеня напруження 

регуляції ритму серця за рахунок аперіодичних та періодичних коливань. 
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Крім того, достовірне зниження показнику скатерограми (SD2) відображає 

факт активації симпатичного тонусу вегетативної нервової системи. 

В табл. 6.7 представлено результати дослідження передстартових 

реакції за інформаційно-ентропійними характеристиками варіабельності 

ритму серця у елітних спортсменів. 

 

Таблиця 6.7 

Результати дослідження передстартових реакції за інформаційно-

ентропійними характеристиками варіабельності ритму серця  

у елітних спортсменів, (n=21) 

Показники 

Перед змаганнями В умовах змагань 

Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 
Медіана 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

Determinism, % 99,17 98,78 99,58 97,25 95,94 99,11 

Shannon Entropy, у.о. 3,47 3,33 3,68 3,04 2,76 3,24 

Approximate entropy 1,04 0,77 1,10 0,89* 0,82 0,99 

Sample entropy, у.о. 1,25 0,63 1,41 1,62* 1,405 1,79 

Примітка: * - p <0,01, порівняно із станом перед змаганнями. 

 

Проведений аналіз за інформаційно-ентропійними характеристиками 

варіабельності ритму серця виявив достовірну різницю у динаміці 

передзмагальної діяльності, у елітних спортсменів, за показниками 

апроксимальної ентропії (приблизної, аpproximate entropy) та вибіркової 

ентропії (sample entropy). При цьому, виявлено зниження значень 

апроксимальної та зростання значень вибіркової ентропії (табл. 6.7). 

Існуючий цикл робіт, присвячений використанню інформаційно-

ентропійних характеристик варіабельності ритму серця для оцінки 

функціональних станів людини, в різних умовах існування, в нормі та 

патології, свідчать, що використання вибіркової ентропії (sample entropy) для 
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нестаціонарних процесів коливань кардіоінтервалів, які, зокрема, 

зустрічаються в умовах психоемоційного напруження є більш сприятливим, 

ніж застосування апроксимальної ентропії (аpproximate entropy) 

[321,326,414]. Виходячи з цього, нами було розглянуто саме вибіркову 

ентропію. 

Судячи з даних табл. 6.7, передстартові реакції, у елітних 

спортсменів, за показниками інформаційно-ентропійних характеристик 

варіабельності ритму серця, характеризуються достовірним зростанням 

показнику вибіркової ентропії (sample entropy). Виявлений факт свідчить про 

зниження детермінізму й підвищення стохастичності системи регуляції 

ритму серця, в умовах змагальної діяльності.  

В даному випадку, стохастичність функціональної системи 

забезпечує пошук необхідних ланок для формування оптимального рівня 

функціонування організму, в умовах змагальної діяльності [39,74]. Наявність 

стохастичності організації системи регуляції ритму серця, в умовах 

психоемоційного напруження, відображає одну з форм формування 

функціональної системи, завдяки якій є можливість компенсаторного пошуку 

оптимальної організації, в умовах пристосування до змагальної діяльності. 

Отриманий результат узгоджується із виявленим врівноваженням між 

симпатичним та парасимпатичним тонусом вегетативної нервової системи, 

внаслідок вдосконалення механізмів вегетативної регуляції ритму серця у 

елітних спортсменів. 

Таким чином, передстартові реакції системи вегетативної регуляції 

ритму серця характеризуються зростанням рівня напруження механізмів 

вегетативної регуляції серцевого ритму у елітних спортсменів, в умовах 

змагальної діяльності. 

Виявлена динаміка показників вегетативної регуляції ритму серця 

вказує на пригнічення активації симпатичного та парсимпатичного відділів 

вегетативної нервової системи, у елітних спортсменів, під впливом 
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змагальної діяльності. Можна зазначити, що в умовах екстремальних 

психоемоційних навантажень спостерігається переважання вищих 

вегетативних центрів на серцево-судинний підкорковий центр, з переходом 

на нейрогуморальний та метаболічний рівень регуляції ритму серця, у 

елітних спортсменів. Одночасне зростання амплітуди надвисокочастотного 

діапазону спектру коливань кардіоінтервалів вказує на наявність зв’язку 

психоемоційного напруженням із рівнем активності надсегментарних 

ерготропних структур та енергодефіцитних станів. 

В той же час, відсутність змін, у динаміці показнику вегетативного 

балансу (LF/HF), вказує на врівноваження між симпатичним та 

парасимпатичним тонусом вегетативної нервової системи та досконалість 

механізмів вегетативної регуляції ритму серця у елітних спортсменів.  

Динаміка показників скатерограми, в умовах змагальної діяльності, у 

елітних спортсменів узгоджується із змінами середнього квадратичного 

відхилення RR- інтервалів, що вказує на зростання ступеня напруження 

регуляції ритму серця, за рахунок аперіодичних та періодичних коливань, 

шляхом активації симпатичного тонусу вегетативної нервової системи. 

Проведення аналізу за інформаційно-ентропійними характеристиками 

варіабельності ритму серця, у елітних спортсменів, свідчить про зниження 

детермінізму й підвищення стохастичності системи регуляції ритму серця у 

спортсменів, в умовах змагальної діяльності. Наявність стохастичності 

організації системи регуляції ритму серця, в умовах психоемоційного 

напруження, відображає одну з форм формування функціональної системи, 

завдяки якій є можливість компенсаторного пошуку оптимальної організації, 

в умовах змагальної діяльності.  

 

 

 

 



 

 

288 

 

6.3. Психофізіологічний стан елітних спортсменів за умов 

екстремальної м’язової діяльності в перед- та змагальний періоди 

 

Для вивчення особливостей формування функціональної системи, 

відповідальної за передстартові стани у елітних спортсменів, в умовах 

змагальної діяльності, було застосовано множинний регресійний аналіз.  

Серед різних підходів застосування математичного аналізу для оцінки 

функціональної системи організму людини, в різних умовах існування, 

найчастіше використовується, саме, множинна регресія.  

Для визначення основних елементів функціональної системи, яка 

відповідальна за формування передстартових станів, було застосовано 

множинну покрокову регресію. В якості залежної перемінної (Y) було 

використано інтегральний критерій рівня психофізіологічного стану 

(табл.6.8). Незалежні перемінні – це показники нейродинамічних функцій та 

параметри варіабельності ритму серця. 

Загальна стуктура рівняння множинної регресії має вигляд: 

 

Y = A0 + A1*X1 + A2*X2 + …+ An Xn      

де: 

Y – залежна перемінна, рівень психофізіологічного стану, ум.од.; 

A0 – вільний коефіцієнт регресії; 

A1, A2, An –коефіцієнти регресії при незалежних перемінних;  

X1, X2, Xn –незалежні перемінні.  

 

В табл. 6.8 представлено результати множинного покрокового 

регресійного аналізу зв’язку між психофізіологічним станом та 

нейродинамічними функціями і варіабельністю кардіоінтервалів, в умовах 

передзмагального періоду. 
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Таблиця 6.8 

Результати множинного покрокового регресійного аналізу зв’язку між 

психофізіологічним станом та нейродинамічними функціями і 

варіабельністю кардіоінтервалів, в умовах передзмагального періоду, 

(n=21) 
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А0  -0,19 0,05 -4,19 0,01 

Точність -0,73 -1,87 0,32 -3,45 0,01 

Втома -0,42 -0,173 0,04 -2,97 0,02 

Determinism 1,07 1,30 0,22 2,63 0,05 

Тривога 0,45 0,32 0,06 3,01 0,05 

Стомлення 0,31 0,04 0,003 2,84 0,05 

Тренд за збудженням 2,94 6,51 1,25 3,12 0,05 

Sample entropy -2,94 -11,05 1,53 -2,98 0,05 

RR triangular index -0,65 -0,09 0,002 -2,73 0,05 

Вегетативний коефіцієнт 0,48 -2,23 0,83 -3,53 0,03 

Shannon Entropy  -0,91 -0,002 0,0001 -2,42 0,05 

SD2 -0,744 -0,01 0,003 -2,63 0,05 

VLF 0,44 0,001 0,0002 2,53 0,05 

Концентричність -0,005 -0,002 0,0001 -2,83 0,05 

 

Представлений аналіз множинної регресії, шляхом покрокової 

процедури, виявив наступні показники, які є складовими психофізіологічного 

стану у елітних спортсменів, в умовах передзмагального періоду: точність та 
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тренд по збудженню за тестом балансу нервових процесів; втома, тривога, 

концентричність та вегетативний коефіцієнт за тестом Люшера; Determinism 

кардіоінтервалів, Sample entropy, Approximate entropy, RR triangular index, 

Shannon Entropy, SD2, VLF кардіоінтервалів. 

Загальний аналіз, отриманої моделі множинної регресії, свідчить про 

наявність великої кількості елементів функціональної системи, 

відповідальної за формування передстартових станів спортсменів 

напередодні змагань (табл. 6.8). 

Умовно-отриману модель можна описати за рівнями формування 

передстартових реакцій. 

Перший рівень – психоемоційний. На першому рівні відбувається 

сприйняття зовнішньої інформації перед змагальної діяльності та 

формування уявлення про змагання. Про це вказує наявність позитивного 

напрямку вектору показників тренду за збудженням та тривоги, що свідчить 

про переважання процесів збудження і гальмування та формування стійкого 

особистісного утворення – тривожності, як реакції на стресову ситуацію. 

Другий рівень – вегетативний. Підтвердженням психоемоційного 

чиннику, який впливає на психофізіологічний стан спортсмена і формує 

перестартові реакції є наявність направлення векторів, відповідно, 

негативних за ентропійними характеристиками та позитивних за 

показниками Determinism, RR triangular index, SD2 та VLF (табл. 6.8). 

Отриманий результат свідчить, що в умовах підготовки до змагальної 

діяльності спостерігається формування функціональної системи, 

відповідальної за передстартові реакції, на основі розвитку психоемоційного 

напруженням та активації надсегментарних ерготропних структур, які 

можуть спровокувати енергодефіцитні стани. 

При цьому, як компенсаторний механізм запобігання негативних 

психоемоційних реакцій, в умовах предзмагальної діяльності, виявляється 

зосередженість, свідома концентрація на основній проблемі, у елітних 
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спортсменів. На це вказує зворотний напрямок вектору концентричності 

(табл. 6.8). 

В табл. 6.9 представлено результати множинного покрокового 

регресійного аналізу зв’язку між психофізіологічним станом та 

нейродинамічними функціями і варіабельністю кардіоінтервалів, в умовах 

змагального періоду. 

Отриманий результат множинного регресійного аналізу показав 

зниженя кількості елементів функціональної системи, відповідальної за 

передстартові реакції в умовах змагальної діяльності (табл. 6.9). Цей факт 

свідчить про мобілізацію функціональних резервів організму елітних 

спортсменів, спрямованих на забезпечення основної, змагальної, діяльності. 

В результаті було виявлено наступні показники, які є складовими 

психофізіологічного стану у елітних спортсменів, в умовах змагального 

періоду: працездатність, тривога та гетерономність за тестом Люшера; 

збудження за тестом балансу нервових процесів, Approximate entropy, SD1, 

LF/HF, Sample entropy, HF кардіоінтервалів. 

Рівень психоемоційних реакцій констатує оптимізацію збудження 

нервових процесів, із одночасним утриманням працездатності нервової 

ситеми. Про це свідчить зворотний напрямок вектору збудження та 

позитивний працездатності (табл. 6.9). 

Однак, позитивний напрямок вектору тривоги та зворотний 

гетерономності вказує на високий рівень тривожності і, загалом, залежність 

емоційних реакцій від зовнішніх чинників (табл. 6.9). 

Наявність зворотного напрямку векторі HF та LF/HF вказує на 

послаблення активації парасимпатичного та посилення симпатичного тонусу 

вегетативної нервової системи у елітних спортсменів (LF/HF). 

У той же час, прямий напрямок вектору Approximate entropy і SD1 

свідчить про зростання стохастичності системи регуляції ритму серця, що 

може бути розглянуто як компенсатонно-пристосувальний механізм 
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забезпечення результату змагальної діяльності спортсмена, в умовах 

психоемоційних навантажень. 

 

Таблиця 6.9 

Результати множинного покрокового регресійного аналізу зв’язку між 

психофізіологічним станом та нейродинамічними функціями і 

варіабельністю кардіоінтервалів в умовах змагального періоду, (n=21) 
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А0  -0,38 0,57 -0,66 0,05 

Працезданість 1,32 0,45 0,04 10,03 0,001 

Збудження -0,36 -0,34 0,07 -4,94 0,002 

Approximate entropy  0,24 2,33 0,78 2,96 0,02 

SD1 0,40 0,02 0,007 2,94 0,02 

Гетерономність -0,27 -0,13 0,03 -3,39 0,01 

LF/HF -0,19 -0,20 0,06 -2,88 0,02 

Sample entropy  -0,28 -0,96 0,39 -2,47 0,04 

HF -0,17 -0,0001 0,0001 -1,45 0,09 

Тривога 0,09 0,05 0,04 1,17 0,02 
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Таким чином, дослідження передстартових реакцій, у елітних 

спортсменів, виявило наявність зростанням збудження нервової системи, що 

викликає стомлення та напруження вегетативної регуляції ритму серця. 

В умовах змагальної діяльності, у елітних спортсменів, 

оптимізуються можливості виконання рухових навиків, що мало прояв у 

зростанні швикості переробки зовнішньої інформації, особливо її еферентної 

реалізації. 

Дослідження передстартових реакцій виявило наявність 

стохастичності організації системи регуляції ритму серця в умовах 

психоемоційного напруження. Даний факт відображає одну з форм 

формування функціональної системи, завдяки якій є можливість 

компенсаторного пошуку оптимальної організації, в умовах пристосування 

до змагальної діяльності. Це узгоджується із врівноваженням між 

симпатичним та парасимпатичним тонусом вегетативної нервової системи, 

внаслідок вдосконалення механізмів вегетативної регуляції. 

В умовах змагальної діяльності, психоемоційна напруга виявляється у 

пригніченні активації симпатичного та парасимпатичного відділів 

вегетативної нервової систми у елітних спортсменів. В умовах екстремальних 

психоемоційних навантажень спостерігається зростання амплітуди 

надвисокочастотного діапазону спектру коливань кардіоінтервалів, що вказує 

на наявність зв’язку психоемоційного напруженням із рівенем активності 

надсегментарних ерготропних структур та можливого виникнення 

енергодефіцитних станів. 

В цілому, у елітних спортсменів, в умовах психоемоційного 

навантаження, виявлено прояв досконаленості механізмів вегетативної 

регуляції ритму серця.  

Вивчення структури зв’язків між елементами функціональної 

системи, відповідальної за передстартові реакції, за допомогою множинної 

покрокової регресії, було встановлено показники, які є складовими 
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психофізіологічного стану у елітних спортсменів, в умовах передзмагального 

періоду: точність та тренд по збудженню за тестом балансу нервових 

процесів; втома, тривога, концентричність та вегетативний коефіцієнт за 

тестом Люшера; Determinism кардіоінтервалів, Sample entropy, Approximate 

entropy, RR triangular index, Shannon Entropy, SD2, VLF кардіоінтервалів. 

 

Висновки до 6 розділу 

Результати дослідження свідчать, що в умовах передзмагальної 

діяльності спостерігається формування функціональної системи, 

відповідальної за передстартові реакції на основі розвитку психоемоційного 

напруженням та активації надсегментарних ерготропних структур. В якості 

компенсаторного механізму запобігання негативних психоемоційних реакцій, 

в умовах предзмагальної діяльності, спостерігається зосередженість, свідома 

концентрація на основній проблемі.  

В умовах змагальної діяльності спостерігається зниженя кількості 

елементів функціональної системи, відповідальної за процес реалізації 

найкращого результату спортсменів високої кваліфікації.  

Було виявлено наступні показники, які є складовими 

психофізіологічного стану, у елітних спортсменів, в умовах змагального 

періоду: працездатність, тривога та гетерономність за тестом Люшера; 

збудження за тестом балансу нервових процесів, Approximate entropy, SD1, 

LF/HF, Sample entropy, HF кардіоінтервалів. 

Функціональна організація психофізіологічного стану, в умовах 

змагальної діяльності, характеризує оптимізацію збудження нервових 

процесів, із одночасним утриманням працездатності нервової ситеми. 

Одночасно, виявлється наявність високого рівня тривожності та залежності 

емоційних реакцій від зовнішніх чинників. Вегетативна регуляція ритму 

серця, в змагальний період, характеризується послабленням активації 

парасимпатичного та посилення симпатичного тонусу вегетативної нервової 
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системи у елітних спортсменів. Однак, зростання стохастичності системи 

регуляції ритму серця пов’язано із компенсаторно-пристосувальним 

механізмом забезпечення результату змагальної діяльності спортсменів, в 

умовах екстремальних фізичних та психоемоційних навантажень. 
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РОЗДІЛ 7 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ СТАНІВ 

ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 

НАПРУЖЕНОЇ М’ЯЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Поняття про стан об’єкту, або системи у фізіології не є новим 

питанням. Традиційно, стан визначається як сукупність основних параметрів 

і характеристик будь-якого об'єкта, явища або процесу в певний момент (або 

інтервал) часу. Стан біологічної системи і, зокрема, організму людини можна 

класифікувати за різними ознаками [77,238].  

Відповідні стани характеризуються за такими рівнями: генетичний, 

морфологічний, фізіологічний, психофізіологічний, психічний, соціально-

психологічний, соціальний. Стани різних рівнів взаємозалежні, безліч станів і 

фаз розвитку людини організовано в єдності й цілісності особистості 

[39,45,77,147,238]. 

Визначення поняття «психофізіологічний стан людини» є досить 

складним, адже, думки різних авторів ґрунтуються на різних рівнях 

функціонування людини. Деякі науковці розглядають фізіологічний рівень 

[11,39,182,191], інші – психологічний [31,74,244], а решта – обидва підходи 

разом [18,45,53,77,147,238]. 

Якщо розглядати стани організму людини. як сукупність окремих 

елементів функціональних систем, можна зазначити, що у функціональному 

стані людини завжди присутні, як психічна, так і фізіологічна складові 

[238,259]. Однак, оскільки багато психічних станів можуть бути тільки 

спостережуваними або вивчаються, лише, з використанням інтроспективного 

методу – за самооцінюванням самих осіб, без залучення об’єктивних 

фізіологічних методик, то створюється враження, що вони є психологічними. 
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І ця обставина надзвичайно ускладнює розробку об'єктивної класифікації 

станів людини.  

Поняття «стан» із загальнобіологічних позицій традиційно 

розглядається як певна сукупність процесів, які відбуваються в організмі 

людини, а також як ступінь розвитку та цілісності її біологічних структур.  

Загальноприйнятим є уявлення про стани, як про психічні явища, які 

відображають особливості функціонування нервової системи та психіки 

людини в певний період часу або адаптаційного процесу [11,18,125]. 

Коли йде мова про функціональні стани, то розуміють рівень 

функціонування людини в цілому, або її окремих функціональних систем 

(сенсорної, інтелектуальної, моторної), а коли йдеться про психічні стани, то 

це якісна специфіка (модальність емоцій) реагування людини на ту або іншу 

ситуацію (без урахування рівня функціонування) [18,77,74]. Однак, психічні 

стани складаються з різних рівнів, як якісних, так і кількісних характеристик, 

і тоді мова може йти про психофізіологічні стани [238].  

Діяльність людини та її результати зумовлюються не тільки стійкими 

індивідуальними характеристиками, але й, значною мірою, терміновими 

змінами, які виникають в організмі й визначають психофізіологічні стани 

[37,39,74,241]. 

На нашу думку, психофізіологічний стан людини визначаються 

функціональним станом психофізіологічних функцій.  

Психофізіологічний стан є відображенням способу забезпечення вищих 

психічних функцій, інтегральним вираженням яких є усвідомлена, соціально 

детермінована, поведінкова рухова діяльність, зокрема, спортивна 

[77,74,147].  

Основою для реалізації вищих психічних функцій є оптимальна 

діяльність, насамперед, центральної нервової системи. Поведінкова 

діяльність, у цілому, вимагає погодженої роботи аналізаторів рухового 

апарату та систем вегетативного забезпечення психофізичних навантажень, 



 

 

298 

 

включаючи активаційні процеси, що визначають характеристику 

психоемоційного фону за будь-якої предметної діяльності.  

Можна зазначити, що психофізіологічні стани пов'язані з психічними й 

фізіологічними структурами організму людини [72,77,74]. Таке визначення 

психофізіологічного стану припускає, що це є причинно-зумовлене явище, 

реакція не окремої системи або органа, а особистості в цілому, із 

включенням, як фізіологічних, так і психічних рівнів (субсистем) керування 

та регулювання, що належать до підструктур і сторін особистості. 

Одночасно, стан людини виражається не тільки в динаміці змін 

психофізіологічних показників, а також, і у поведінкових реакціях 

[14,18,141,147,241,407].  

Підсумовуючи вище згадане, можна зазначити, що стан може бути 

охарактеризовано трьома рівнями реагування: психічним (емоційний), 

фізіологічним (соматичні структури організму, механізми вегетативної 

нервової регуляції) і поведінковим (мотиваційний) [14,18,73,77,74,120].  

У будь-якому психофізіологічному стані повинні бути, обов'язково 

представлені, всі названі рівні і тільки у сукупності показників, що 

відображають кожний із цих рівнів, можна зробити висновок про наявний 

стан у людини. Ні поведінка, ні різні психофізіологічні показники, узяті 

окремо, не можуть, вірогідно, диференціювати один стан від іншого. Так 

само, як і зміна значень показників окремих фізіологічних систем може 

спостерігатися у різних станах організму.  

Проведені нами дослідження динаміки формування 

психофізіологічних станів у осіб високого рівня функціональної 

підготовленості, в умовах напруженої м’язової діяльності, протягом 

підготовчого циклу, констатували розвиток психоемоційного стомлення  та 

виникнення тривожності наприкінці тренувальних навантажень. Це 

відобразилось у погіршенні здатності до сприйняття та переробки інформації 

у елітних атлетів. 
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Дослідження спектральних характеристик кардіоінтервалів, у динаміці 

тренувальних навантажень, засвідчило послаблення активації вегетативних 

центрів кори головного мозку, як у горизонтальному положенні тіла атлетів, 

так і у вертикальному, з одночасним посиленням впливу симпатичного та 

парасимпатичного тонусу на пазухо-передсердний вузол серця, тільки, у 

горизонтальному положенні. В умовах проведення ортостатичної проби, 

вегетативний баланс змінюється у бік посилення тонусу симпатичної ланки 

вегетативної регуляції ритму серця, особливо наприкінці тренувальних 

навантажень, у елітних атлетів.  

Отриманий результат узгоджується із дослідженнями, в яких показано 

зв'язок швидкості сенсомоторного реагування із тривалістю та періодичністю 

кардіоінтервалів. Фактично, зростання швидкісного реагування, на рівні 

психофізіологічних функцій, пов’язано із напруженням в автономній 

регуляції ритму серця, за рахунок послаблення парасимпатичного тонусу, що 

узгоджується із зменшенням тривалості та періодичності коливань 

кардіоінтервалів. Цей висновок вказує на наявність «фізіологічної ціни» 

діяльності, за рахунок рівня вегетативної активації та ступеня вичерпування 

функціональних резервів організму атлета. 

Виявлено, що послаблення потужності наднизькочастотного спектру 

коливань кардіоінтервалів в умовах ортостатичної проби, наприкінці 

тренувальних навантажень, відбувається із одночасним посилення 

потужності низькочастотного спектру коливань, що відображає зростання 

ступеня напруження регуляції ритму серця, за рахунок симпатичного тонусу 

вегетативної нервової системи. В той же час, значне зростання показнику 

вегетативного балансу відображає посилення ступеня напруження регуляції 

ритму серця, за рахунок часткового посилення симпатичного тонусу і 

ослаблення парасимпатичного тонусу вегетативної нервової системи, в 

умовах ортостатичної проби, наприкінці циклу тренувальних навантажень, у 

елітних атлетів. 
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При дослідженні нестаціонарних станів системи регуляції ритму серця 

(в умовах психоемоційного напруження, фізичного навантаження, рухової 

активності) використовувався аналіз скатерограми кардіоінтервалів. Виявлені 

зміни у стані психофізіологічних функцій у елітних атлетів, в динаміці 

тренувальних навантажень, узгоджуються із дослідженнями стану 

вегетативної регуляції ритму серця [53,225,261].  

Зростання ступеня напруження регуляції ритму серця, у елітних 

атлетів, відбувається за оптимальним типом реакції на ортостатичну пробу. 

Спостерігається уповільнення періодичних коливань і зниження впливу 

аперіодичних коливань на структуру вегетативної регуляції ритму серця. 

Можна зазначити, що дослідження психофізіологічного стану атлетів 

встановило зміни у характеристиках переробки інформації, в умовах 

тренувальних навантажень, що узгоджується із зростанням рівня 

напруженості регуляції психофізіологічних функцій та системи регуляції 

ритму серця.  

Було розглянуто тренувальний процес як адаптивний результат 

формування відповідної функціональної системи в організмі атлета, з 

дослідженням взаємозв’язків між елементами даної системи, за допомогою  

методу кореляційного аналізу. Також, для вивчення особливостей 

формування функціональної організації психофізіологічних станів, в 

динаміці тренувальних навантажень, було проведено парний кореляційний 

аналіз між параметрами психофізіологічних функцій та показниками 

вегетативної регуляції ритму серця. Аналіз виявив зростання кількості 

достовірних кореляційних зв’язків, що свідчить про особливості формування 

функціональної системи психофізіологічної організації, коли відбувається 

залучення відповідних елементів системи до процесу сприйняття та 

переробки інформації у елітних атлетів. 
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За допомогою кореляційного аналізу, виявлено найбільш інформативні 

показники для оцінки психофізіологічних станів атлетів, в динаміці циклу 

тренувальних навантажень. 

Процес сприйняття та переробки інформації, для елітних спортсменів, є 

важливою властивістю психофізіологічних функцій. Швидкість 

сенсомоторного реагування залежить від низки факторів, які обумовлюють 

ефективність виконання діяльності людини: аферентної, рецепторної ланки 

сприйняття інформації, центральної ланки переробки зорової інформації на 

рівні центральної нервової системи та еферентної, виконавчої ланки 

сенсомоторного реагування. 

Однією з ключових компонентів функціонального стану людини, в 

умовах напруженої м’язової діяльності, є система вегетативної регуляції 

ритму серця. Існують дослідження, присвячені вивченню зв’язку 

психофізіологічних реакцій людини, в умовах екстремальних видів 

діяльності, із вегетативною регуляцією ритму серця [38,253].  

Одним з актуальних напрямів дослідження є вивчення зв’язку між 

рівнем сенсомоторного реагування атлетів та характеристиками 

психомоторики. В якості психомоторного тесту застосовано теппінг-тест.  

Пояснення природи теппінг-тесту може бути різним. В більшості 

випадків спрацьовує концепція Ільїна Є.П. [76,72,77]. Згідно цієї концепції 

теппінг-тест визначає силу нервових процесів. Однак, є інші точки зору, 

зокрема, на думку Макаренка М.В., теппінг-тест визначає індивідуально-

типологічні характеристики нейродинамічних властивостей вищої нервової 

системи [163,161,167,165,166].  

Нами використано інтегральну концепцію, яка розглядає теппінг-тест 

як модель психомоторних здібностей людини. 

В процесі дослідження виявлено наявність кращих значень лабільності 

та скважності у атлетів із високим рівнем сенсомоторного реагування. Однак, 

більші абсолютні значення стабільності (коефіцієнту варіації) у атлетів із 
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високим рівнем швидкості сенсомоторного реагування вказують на 

погіршення рівня стабільності відтворення частоти торкань при виконанні 

теппінг-тесту, що свідчить про наявність варіабельності під час рухової 

діяльності. Цей феномен відображає стохастичність психофізіологічної 

організації, як відображення результату формування функціональної 

системи, відповідальної за сприйняття та переробку інформації, та 

можливість пошуку та залучання нових елементів функціональної системи в 

екстремальних умовах [39,53,77].  

Таким чином, зростання швидкісного реагування на рівні 

сенсомоторних функцій пов’язано із зростанням напруження вегетативної 

регуляції ритму серця за рахунок ослаблення парасимпатичного тонусу, що 

узгоджується із зменшенням тривалості та періодичності коливань 

кардіоінтервалів у атлетів із високою швидкістю сенсомоторного реагування. 

Дослідження інформаційно-ентропійних характеристик варіабельності 

ритму серця у атлетів із різним рівнем швидкості сенсомоторного реагування 

вказують на наявність більш стохастичної організації функціональної 

системи регуляції ритму серця у атлетів із високим рівнем швидкості 

сенсомоторного реагування. Отриманий результат узгоджується із 

попередніми дослідженнями, в яких було показано, що зростання ентропії 

системи автономної регуляції ритму серця відображає стан адаптації 

організму атлетів до напруженої м’язової діяльності [101,100].  

Оптимальна адаптація до високих фізичних та психоемоційних 

напружень, у спорті вищих досягнень, вимагає врахування індивідуально-

типологічних характеристик спортсменів. Однією з фундаментальних 

закономірностей діяльності головного мозку є міжкульова асиметрія, яка 

генетично та фенотипічно детермінована, зокрема, в умовах фактору 

спортивної діяльності [1,16]. Деякі дослідження показали, що індивідуальний 

профіль асиметрії головного мозку складає основу індивідуальної рухової 

діяльності людини і регламентує особливості організації рухів людини, на 
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рівні півкуль [246,247]. Аналіз індивідуального профілю асиметрії головного 

мозку, з урахуванням спортивної спеціалізації і кваліфікації, проводився 

лише у поодиноких роботах [1,16,246,247,392]. 

Характер міжпівкульових співвідношень положено в основу ряду 

індивідуально-типологічних класифікацій. Ця особливість має прикладне 

значення для оптимізації професійної орієнтації, спортивного відбору і 

індивідуального підходу, щодо підготовки спортсменів на різних етапах 

багатолітнього тренування. Індивідуальний профіль асиметрії головного 

мозку тісно пов’язаний із адаптацією та поведінкою особистості в 

екстремальних умовах, вербальним та невербальним інтелектом, стратегією 

сприйняття і обробки інформації, стабільністю гомеостазу, емоціональними, 

гормональними, вегетативними, а, також, імунними реакціями [1,16,77,175].  

Працездатність головного мозку, індивідуальний профіль 

функціональної асиметрії та особливості прояву функціональної рухливості 

нервових процесів вказують на здатність нервової системи забезпечити, 

максимально можливу для кожного індивіду, швидкість складної 

сенсомоторної та інтелектуальної діяльності, а в решті решт, успішність у 

професійній діяльності.  

Вивчення особливості формування психофізіологічних станів у елітних 

атлетів-єдиноборців, з урахуванням функціональної асиметрії мозку, 

співвідносилося з характером сприйняття зовнішньої інформації.  

Нами, вперше, було запропоновано когнітивні стратегії сприйняття та 

переробки інформації. Перша – «адаптивна», що має прояв у полезалежності 

від впливу зовнішніх чинників (подразників). Друга – «автономна» стратегія 

сприйняття і переробки інформації, що має прояв у поленезележності від 

інформації з зовнішнього середовища. 

На рис.1.7 представлено схему когнітивних стратегій сприйняття та 

переробки інформації у елітних атлетів. 
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Рис. 7.1. Схема когнітивних стратегій сприйняття та переробки інформації у елітних атлетів 

1 – «адаптивна» когнітивна стратегія; 

2 – «автономна» когнітивна стратегія. 
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Виявлено, що функціональна асиметрія головного мозку у елітних 

атлетів (без уточнення домінування відповідної півкулі), відображається у 

вищій полезалежності від впливу зовнішнього середовища («адаптивна» 

когнітивна стратегія сприйняття і переробки інформації).  

Сприйняття, аналіз та переробка інформації у атлетів відбувається за 

певним ланковим ланцюгом (рис. 1.7). Перший етап – сприйняття інформації 

із зовнішнього середовища (І) на рівні аферентної частки (β). На цьому етапі 

відбувається первинний аналіз і синтез інформації. Наступна частка – 

аналітична (α), де відбувається аналіз і переробка інформації. У випадку 

«адаптивної» когнітивної стратегії, внаслідок полезалежності від впливу 

зовнішнього середовища, відбувається безпосередньо вплив зовнішнього 

середовища (W). Результатом переробки інформації є еферентна частка (R), 

виконання відповідної моторної відповіді (рис. 1.7).  

Наявність симетрії головного мозку у атлетів, відображається у вищій 

поленезележності від інформації із зовнішнього середовища («автономна» 

когнітивна стратегія сприйняття і переробки інформації). 

Автономна когнітивна стратегія, яка виявляється у елітних атлетів із 

відсутністю вираженої функціональної асиметрії півкуль головного мозку, 

характеризується більшими можливостями прояву когнітивних функцій, 

зокрема, оперативної пам’яті та оперативного мислення, кращими 

здібностями до швидкого та якісного сприйняття і переробки зовнішньої 

інформації, порівняно із атлетами, які мають функціональну асиметрію 

півкуль головного мозку. 

У випадку «автономної» стратегії переробки інформації виявляється 

наявність зворотного зв’язку (Z) між результатом процесу переробки 

інформації (еферентна частка, R) та аферентною часткою (β) (рис.1.7). 

Наявність даної когнітивної стратегії дає можливість коректувати результат 

процесу сприйняття та переробки інформації. 
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В умовах спортивної діяльності, одним із середовищних факторів 

впливу на прояв максимальної успішності є – рівень мотивації [60,64]. 

Проблема специфіки різних рівнів мотивації, як компоненти емоційно-

вольової сфери особистості атлета, на стан організму набуває особливого 

значення. Дія специфічних психічних факторів у спорті характеризується 

наявністю функціональних зрушень, які залежать від прояву конкретного 

мотиваційного процесу. Це дозволяє розглядати емоційно-вольову сферу, як 

джерело спеціалізованих впливів на всі, в тому числі і фізіологічні, функції 

організму елітних атлетів.  

Нами запропоновано гіпотезу, щодо співвідношення прояву рівнів 

мотивації з тактикою та стратегією змагальної діяльності. В наукових 

літературних джерелах приводяться дані про переважання у єдиноборствах 

мотивації досягнення, а не мотивації уникнення невдачі, причому без 

урахування індивідуально-типологічних особливостей та функціональних 

станів психофізіологічних функцій. У нашій роботі ми довели, що 

співвідношення високих рівнів мотивації до уникнення невдач, з одночасно 

високим рівнем мотивації до досягнення успіху (за Елерсом), є фактором 

формування когнітивно-регуляторної системи забезпечення діяльності, а 

результатом цієї діяльності є – психофізіологічний стан спортсмена. 

Деякі дослідники визначають мотивацію, як функціональну систему 

інтегрованих афективних і когнітивних процесів, що регулюють процес 

діяльності в ситуації досягнення, протягом усього часу її здійснення 

[60,64,158,237,263]. 

За даними літератури, латентні періоди часу реакції є інформативними 

показниками інтегративної діяльності мозку [76]. За помилковими реакціями 

можна судити про діяльність систем уваги й оперативної пам’яті [72].  

Враховуючи, що варіабельність серцевого ритму є проявом реакції 

ритму серця на динаміку нервово-емоційного стану людини, можна 
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визначити, що мотивація до уникнення невдач є регулятором напруженості 

психофізіологічних систем [339].  

Нами було розроблено модель когнітивно-регуляторної функціональної 

системи забезпечення мотивації у елітних атлетів в єдиноборствах (рис.7.2). 

 

 

 

Рис. 7.2. Модель когнітивно-регуляторної функціональної системи 

забезпечення діяльності. 

 

На основі даних кореляційного аналізу було виявлено зв'язок мотивації 

до уникнення невдачі з показниками напруженості системи регуляції ритму, 

що узгоджується з результатами досліджень інших авторів [73,339]. 

Можна зазначити, що мотивація до уникнення невдач є чинником, що 

регулює психофізіологічний стан спортсмена – при високому рівні мотивації 

до досягнення, високий рівень мотивації до уникнення невдач забезпечує 

зниження рівня напруженості регуляторних систем організму та забезпечує 

достатньо високу швидкість переробки інформації – при збереженні стійкої 

установки на досягнення мети. Мета, як очікуваний і бажаний результат 
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діяльності, потребує постійного напруження сил. Людина, яка прагне до 

досягнень, постійно переживає бажання та вольове напруження, яке повинне 

відображатися на її психофізіологічному стані. 

Мотивація до досягнення успіху викликає напругу й мобілізацію 

енергоресурсів організму – у такому випадку надмірна мотивованість може 

виснажити ресурси. Ще Тарстоун (Thurstone) [415] відзначав, що 

«надмотивація» може погіршити якість досягнення. Імовірно для кожної 

задачі існує оптимальна сила мотивації, при якій ефективність розв’язання 

конкретного завдання максимальна.  

Таким чином, мотивація до досягнення успіху забезпечується 

активацією симпатичного відділу вегетативної нервової системи, а мотивація 

до уникнення невдач – за активацію парасимпатичного відділу. 

Проведені дослідження виявили, що мотивація до уникнення невдачі 

пов’язана із фрустраційною стійкістю, а оптимізація співвідношення різних 

типів мотивації є запорукою ефективності діяльності людини [64,234,237]. 

Дослідження зв’язку між нейродинамічими та регуляторними 

характеристиками у атлетів в умовах напруженого емоційного навантаження 

засвідчило, що навантаження, спрямоване на когнітивну сферу має більш 

напружений характер для елітних атлетів, порівняно із навантаженням, 

спрямованим на психомоторику.  

Дослідження реакції системи вегетативної регуляції ритму серця на 

психоемоційне навантаження засвідчило, що когнітивне навантаження 

призводить до зростання активації симпатичного тонусу вегетативної 

нервової системи, із залученням вищих відділів вегетативної регуляції, що 

виявляється у детермінованій організації системи регуляції ритму серця у 

атлеток. В той же час, когнітивне психоемоційне навантаження для елітних 

атлетів викликає зміни в системі вегетативної регуляції ритму серця, що 

призводить до зростання активації вищих відділів вегетативної регуляції та  

детермінованої організації системи регуляції ритму серця. 
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Парний кореляційний аналіз між показниками вегетативних функцій 

та психофізіологічних властивостей у атлетів, в умовах психоемоційного 

навантаження, дав можливість виявити опосередковані зв’язки між 

елементами функціональної системи, відповідальної за діяльність в умовах 

психоемоційних навантажень. 

В дослідженнях встановлено, що наявність великої кількості 

кореляційних зв’язків між показниками ефективності виконання 

когнітивного та психомоторного завдання за показниками варіабельності 

ритму серця відображає зростання кількості елементів функціональної 

системи, відповідальної за толерантність до психоемоційного навантаження. 

Ефективність виконання тесту в умовах когнітивного психоемоційного 

навантаження обумовлено зростанням активації центральної ланки регуляції 

кардіоінтервалів за рахунок симпатичного тонусу вегетативної нервової 

системи.  

Серед біологічних факторів, які впливають на ефективність діяльності 

у елітних атлетів-єдиноборців, один із вагомих це – особливості статевого 

диморфізму [49,74]. 

Враховуючи значний внесок жінок у сферу спорту вищих досягнень, 

засвоєнням ними нетрадиційних, суто «чоловічих» видів спорту, виникає 

потреба виявлення особливостей статевого диморфізму психофізіологічних 

функцій. 

За результатами дослідження можна констатувати, що 

психофізіологічні особливості статевого диморфізму, у спортсменів високої 

кваліфікації, виявляються у більш кращому розвитку когнітивних функцій та 

деякого зниження рівня нейродинамічних характеристик у жінок, порівняно з 

чоловіками. Це пов’язано насамперед з особливостями єдиноборства, як 

такого виду діяльності людини, де відбувається взаємозв’язок психічних і 

моторних елементів, у результаті чого спостерігається сумісництво 

орієнтовної та виконавчої активності.  
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Для вивчення психофізіологічної організації переробки інформації у 

спортсменів різної статі використано інформаційний підхід, який заснований 

на визначенні ентропії, як характеристики рівня організації функціональної 

системи в організмі людини [5]. 

Стохастичність функціональної системи забезпечує пошук необхідних 

ланок для формування оптимального рівня функціонування [5,88]. Можна 

зазначити, що наявність стохастичності організації переробки інформації у 

жінок, в умовах спортивної діяльності, становить собою одну з форм 

формування функціональної системи переробки інформації, завдяки якій є 

можливість компенсаторного пошуку оптимальної організації інтегративної 

функції мозку, в умовах пристосування до спортивної діяльності. 

Виявлено, що психофізіологічною особливістю статевого диморфізму у 

спортсменів високої кваліфікації порівняно з особами, які не займаються 

спортом, це, насамперед, більші значення показників когнітивних функцій у 

жінок і більші значення нейродинамічних характеристик у чоловіків. 

Вивчення гендерних особливостей нейродинамічних функцій у 

спортсменів набуває ще більшого інтересу [157,161,167,211,256]. На 

сучасному етапі недостатньо приділяється увага вивченню вікових 

особливостей становлення спортивної майстерності, з урахуванням 

індивідуально-типологічних генетично-детермінованих проявів [94,203,242, 

252,255,308]. 

Наше дослідження виявило, що у спортсменів молодшої вікової групи 

(19-24 роки) виявляється більша продуктивність зорового сприйняття та 

краща ефективність переробки зорової інформації, порівняно із 

спортсменами старшої вікової групи (27-31 роки). Можна зробити висновок 

про наявність залежності когнітивного компоненту сприйняття та переробки 

інформації від віку у спортсменів високої кваліфікації. 

Таким чином, можна зазначити, що у спортсменів високої кваліфікації 

вікове погіршання стану нейродинамічних функцій, в умовах 
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психоемоційного напруження, є не стільки послабленням аферентної частки 

системи сприйняття, аналізу та переробки інформації, як саме еферентної, 

моторної частки. Крім того, із збільшенням віку у спортсменів зростає 

зв’язок між ефективністю зорового сприйняття, переробки інформації із 

процесами вікової інволюції. 

Проведені дослідження засвідчили наявність вікового погіршання 

здатності зорового аналізатору до стресостійкості, в умовах психоемоційного 

навантаження, у спортсменів високої кваліфікації. 

Крім того, було встановлено, що психоемоційне навантаження 

призводить до прискорення ритму серця (Mean RR), зростання 

низькочастотних (VLF) та високочастотних (HF) коливань серцевого ритму у 

спортсменів старшої вікової групи. Ця обставина вказує на вплив 

центрального контуру регуляції ритму серця, в умовах психоемоційного 

навантаження, із одночасною активацією парасимпатичної ланки 

вегетативної регуляції та ренин-ангіотензін-альдостеронової системи. 

Одночасно виявляється зміщення вегетативного балансу (LF/HF) у бік 

симпатичної активації вегетативної регуляції кардіоінтервалів. Таким чином, 

для спортсменів старшої вікової групи психоемоційне напруження викликає 

значні зміни у регуляції варіабельності ритму серця, що вказує на стресовий 

характер навантаження. 

У спортсменів молодшої групи спостерігається лише зміни показнику 

вегетативного балансу (LF/HF), що вказує на посилення симпатичної 

активації регуляції ритму серця, але абсолютні значення змін, порівняно із 

спортсменами старшої вікової групи в два рази менше. Це вказує на 

оптимальну реакцію системи регуляції ритму серця на психоемоційне 

навантаження.  

Як відомо, однією з ключових компонентів психофізіологічного стану 

людини, в умовах напруженої м’язової діяльності, є система вегетативної 

регуляції ритму серця. Існує багато різних підходів щодо виявлення 
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характеру реагування системи регуляції кардіоінтервалів на відповідні 

навантаження [2,3]. Однак, в умовах контролю за станом спортсмена 

найбільш поширеним залишаються тести із навантаженнями, зокрема, із 

ортостатичним навантаженням [7]. 

Серед найбільш поширених підходів щодо аналізу активної 

ортостатичної проби, найбільш інформативним, безперечно, є спектральний 

аналіз ритму серця та аналіз скатерограми [9,8,89,225,387]. При аналізі 

ортостатичної проби необхідно враховувати, що перехідні процеси регуляції 

ритму серця, які виникають під час навантаження є нестаціонарними. 

Виходячи з цього, для аналізу даних процесів використовуються 

непараметричні методи, одним з яких є скатерограма. 

Згідно існуючих уявлень, аналіз скатерограми RR-інтервалів дає 

інформацію про періодичні (переважно повільні) та аперіодичні (випадкові) 

коливання ритму серця [9,8]. Активність періодичних повільних коливань 

ритму серця відображає повздовжню частку осі скатерограми (показник 

SD2). Випадкові аперіодичні коливання кардіоінтервалів представлені 

поперечною віссю скатерограми (показник SD1). Стосовно фізіологічного 

механізму природи виникнення відповідних коливань, показник SD1 

відображає симпатичну, а показник SD2 парасимпатичну активацію 

вегетативної регуляції ритму серця. Крім того, відношення показнику SD1 до 

показнику SD2 відображає переважання симпатичного тонусу над 

парасимпатичним  в умовах зовнішніх впливів. 

Виявлено, що характер реакції ритму серця на ортостатичне 

навантаження визначається ступенем напруження регуляторних систем 

організму. У спортсменів, із оптимальною реакцією та помірним 

напруженням регуляції ритму серця, виявляється переважання 

низькочастотного спектру, в умовах ортостатичного навантаження. Виявлено 

тенденцію до зниження абсолютних значень SD1 та SD2 під час проведення 
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ортостатичного навантаження, в залежності від погіршання реакції ритму 

серця на ортостатичне навантаження.  

Проблема адаптації організму до екстремальних факторів зовнішнього 

середовища, особливо у спорті, є актуальною, адже пов’язана із прикладними 

аспектами діяльності людини [2,18,39,55,82,395]. Адаптація до гіпоксії є 

складним і багатогранним процесом, до якого залучаються різні 

функціональні системи організму [17,45,77,123,182]. 

Було вивчено особливості адаптаційних змін варіабельності ритму 

серця у єдиноборців високої кваліфікації, в умовах середньогір’я. 

Аналіз реакції показників регуляції ритму серця за даними 

спектрального та статистичного аналізу не виявив достовірних змін 

варіабельності серцевого ритму. Тоді як при проведенні аналізу отриманих 

даних нелінійного методу, оцінювання варіабельності ритму серця для усієї 

вибірки, виявило загальну тенденцію до зменшення загальної варіабельності, 

за рахунок послаблення парасимпатичного впливу та посилення симпатичної 

активації на пазухо-предсердний вузол серця на восьму добу перебування в 

умовах середньогір’я.  

На четверту добу спостерігалося невірогідне підвищення цих 

показників, що може свідчити про початок активації адаптаційних процесів.  

Після чого показники повернулися до вихідних значень, а при 

вимірюванні в положенні лежачи, SD1 та SD2 виявилися достовірно 

нижчими за початковий рівень, що свідчить про посилення напруження 

адаптації. Дані показники, отримані в положенні стоячи, виявилися менш 

чутливими до навантажень, що може бути пояснено рівнем тренованості 

спортсменів, тоді як SD1 та SD2  у положенні лежачи є індикатором 

проходження процесів адаптації.  

Напруження регуляторних систем – це інтегральна відповідь організму 

на весь комплекс факторів, які на нього впливають. При впливі комплексу 

факторів екстремального характеру виникає загальний адаптаційний 
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синдром, який є універсальною відповіддю організму на стресовий вплив 

будь-якого походження. 

Встановлено, що зміна варіабельності ритму серця, у чоловіків, більш 

яскраво відображає перебіг адаптаційних процесів, ніж у жінок. Це може 

бути пояснено, як різними адаптаційними механізмами статевого 

диморфізму, так і впливом додаткових факторів, зокрема, індивідуальними 

біоритмами, що мали прояв у фазах менструального циклу та вагусно-

симпатичного балансу. 

Таким чином, дослідження значень показників варіабельності ритму 

серця у висококваліфікованих спортсменів-єдиноборців дозволило отримати 

загальне уявлення про особливості динаміки регуляторної компоненти 

функціонального стану спортсменів під час адаптації до умов середньогір’я.  

Отримані результати свідчили про наявність відмінностей динаміки 

стану автономної нервової системи залежно від статі. Так, у чоловіків у 

відповідь на тренувальне навантаження спеціального підготовчого періоду 

змінюється співвідношення симпатичного та парасимпатичноого тонусу, 

водночас, у жінок це співвідношення залишається незмінним. Критичними 

для процесу адаптації, за даними варіабельності ритму серця, є четверта та 

восьма доба перебування в умовах середньогір’я. 

Відомо, що під час напруженої м’язової діяльності зростає потреба у 

киснево-транспортній функції організму спортсмена. Одним з інформативних 

показників, що відображає рівень киснево-транспортної функції організму є 

гемоглобін, який також є основним білком еритроцитів крові людини [47]. 

Саме концентрація гемоглобіну в крові є вирішальним чинником, що впливає, 

з одного боку на функціональні можливості організму спортсмена при 

виконанні м’язової діяльності, а з другого – критерієм стомлення та 

механізмів відновлення після навантажень.  

Між різними фізіологічними системами існує певний, іноді 

опосередкований, зв'язок. Основне завдання організму, в умовах 



 

 

315 

 

екстремальної м’язової діяльності, є зберігання гомеостазу. Тому, константи 

організму людини, що відображають рівень гомеостазу, в умовах напруженої 

м’язової діяльності, дають можливість здійснювати контроль за 

функціональним станом [45,68]. 

Поряд із показником гемоглобіну у крові, для контролю і корекції стану 

організму спортсмена, важливу інформативну значимість має концентрація 

сечовини в крові. Сечовина є продуктом розпаду амінокислот під час 

навантажень, як компонента, що зв’язує токсичний аміак (NH3). Поряд із 

показниками, що відображають гомеостаз організму, для корекції  

функціонального стану використовуються показники, які є більш 

лабільними: варіабельності ритму серця та нейродинамічних функцій 

спортсменів. 

Однак, важливою інформативною ланкою загального 

психофізіологічного стану, що безпосередньо впливає на прояв ефективності 

діяльності у елітних атлетів, є метаболізм білку. 

Було виявлено наявність достовірних кореляційних зв’язків між 

показниками психофізіологічного стану та білкового обміну. Зворотний 

зв'язок між латентним періодом складної зорово-моторної реакції та 

концентрацією гемоглобіну вказує на залежність прояву нейродинамічних 

функцій від накопичення киснем крові. 

Наявність достовірної кореляції між латентним періодом простої 

зорово-моторної реакції та сечовиною капілярної крові вказує на зв'язок між 

рівнем прояву сенсомоторних реакцій та оптимальною концентрацією 

сечовини у крові.  

Достовірно значення коефіцієнтів кореляції між сенсомоторними 

реакціями та показниками варіабельності ритму серця відображають зв'язок 

психофізіологічного стану спортсменів із системою вегетативної регуляції 

кардіоінтервалів. 
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Показник концентрації гемоглобіну має достовірний кореляційний 

зв'язок із середньою тривалістю RR- інтервалів. Виявлений факт вказує на 

існуючий зв'язок між елементами кардіореспіраторної системи спортсмена. 

На основі наших попередніх досліджень, а також результатів інших 

авторів, нами було запропоновано схему структури психофізіологічного 

стану елітних атлетів (рис.7.3). 

Розгляд структури психофізіологічного стану передбачає уявлення про 

три основні складові, які, забезпечують ефективність діяльності: вегетативну, 

психофізіологічну та метаболічну. 

Вегетативна компонента оцінювалася за показниками статистичного 

аналізу варіабельності ритму серця.  

Психофізіологічна компонента досліджувалася за показниками 

нейродинамічних та когнітивних функцій, характеристиками сприйняття та 

переробки інформації. 

Для диференціювання психофізіологічних станів було розроблено 

спеціальну шкалу, яка складалася з інформативних параметрів з урахуванням 

нейродинамічних функцій, системи білкового обміну та вегетативної 

регуляцією для елітних спортсменів. Розроблена шкала включає латентний 

період простої та складної зорово-моторної реакції, рівень концентрації 

гемоглобіну та сечовина капілярної крові, середньої тривалості та середнього 

квадратичного відхилення RR- інтервалів. 
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Рис. 7.3. Схема структури психофізіологічного стану елітних атлетів 

Психофізіологічний стан  
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За результатами наших попередніх досліджень [111,123] було 

запропоновано кількісні значення диференційних шкал оцінювання 

психофізіологічних станів для спортсменів, які спеціалізуються в 

єдиноборствах. 

Проводячи діагностику за кожним із наведених у таблиці показником, 

визначається не тільки якісна, але й кількісна характеристика 

психофізіологічного стану. Загальний висновок щодо психофізіологічного 

стану спортсмена проводиться за інтегральним критерієм –

психофізіологічним рейтингом, який розраховується за сумою набраних 

спортсменом балів. Максимальна сума балів – 15, мінімальна – 4.  

Виявлено, що психофізіологічні стани людини пов’язані з якістю 

переробки інформації, що визначалися часом центральної затримки і 

відображали стан когнітивних функцій [126,406,409]. Зниження рівня 

психофізіологічного стану, у спортсменів, призводило до затримки 

тривалості переробки інформації на рівні кори головного мозку і, як 

наслідок, негативно впливало на ефективність спортивної діяльності. 

Розподіл спортсменів за психофізіологічним рейтингом дав можливість 

здійснити диференціювання за відповідними складовими. 

Таким чином, проведений розподіл спортсменів за рівнем 

психофізіологічного рейтингу дав можливість підвищити якість 

диференційованої шкали варіабельності серцевого ритму. У проведених 

дослідженнях виявлено, що кращі можливості сенсомоторних функцій у осіб 

із високим рівнем психофізіологічного рейтингу. 

Вивчення вегетативної регуляції ритму серця показало, що зниження 

рівня психофізіологічного рейтингу викликає зростання напруження 

регуляторних механізмів, у спортсменів, за рахунок активації симпатичного 

тонусу та послаблення вагусного впливу на пазухо-предсердний вузол серця. 

Одночасно проявляється посилення вагусного впливу на пазухо-предсердний 

вузол серця у спортсменів, що вказує на зростання рівня психофізіологічного 

рейтингу за рахунок економізації вегетативних функцій.  
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Проведення дослідження виявило, що у спортсменів із оптимальною 

реакцією та помірним напруженням регуляції ритму проявляється 

переважання низькочастотного спектру ритму серця в умовах ортостатичного 

навантаження. Було виявлено тенденцію до зниження абсолютних значень 

SD1 та SD2 під час проведення ортостатичного навантаження, в залежності 

від погіршання реакції ритму серця на ортостатичне навантаження.  

Таким чином, спортивна діяльність є різновидом екстремального виду 

діяльності людини, особливо її змагальна складова, внаслідок наявності 

психоемоційного напруження. Протягом передзмагального та, 

безпосередньо, змагального періоду на спортсмена впливає велика кількість 

зовнішніх факторів, які визначають силу зростання психоемоційного 

напруження. Зокрема, встановлено зв'язок між рівнем відповідальності 

змагань та ступенем емоційного напруження [14,31,61]. 

За фізіологічними механізмами, передстартові реакції мають умовно 

рефлекторні реакції. Прояв передстартових реакцій пов'язаний із збудливістю 

та гальмуванням ЦНС, що відображається у активації нейрон-м’язового 

апарату, нейроендокринної системи, системи кровообігу [45,57]. По суті, 

передстартові реакції – це одна з форм розвитку емоційного стресу, перед 

очікуваною змагальною діяльністю. 

Одним з важливих аспектів психофізіологічного стану спортсмена – є 

стійкість до стресових ситуацій, які дуже часто виникають в спортивній 

діяльності. Існують стратегії подолання стресових ситуацій, які базуються на 

мобілізації когнітивних ресурсів, зокрема таких як увага, короткотривала 

пам'ять, продуктивність сприйняття та інші [77,178,306]. 

Тривалий психоемоційний стрес може негативно впливати на організм. 

У професійних спортсменів, досить часто, формується специфічний стан, 

який можна кваліфікувати як «спортивний стрес». Спортивний стрес є 

складовим широкого кола психофізіологічних станів, які впливають на 

зниження працездатності [206,248,311]. 
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Із фізіологічного погляду, основними компонентами «спортивного 

стресу» є емоційний стрес (сукупність негативних переживань), із 

відповідним вегетативним супроводом; фізіологічний стрес (адаптаційне 

напруження організму під впливом тренувальних і змагальних навантажень); 

загальне стомлення, пов'язане з інтенсивною діяльністю, здійснюваною для 

підвищення толерантності до фізичних і психоемоційних навантажень. Усі ці 

три компоненти перебувають у взаємних потенційних відносинах і можуть 

призвести, в остаточному підсумку, при нераціональній організації 

тренувального процесу, до виснаження функціональних резервів організму. 

Психофізіологічна природа спортивного стресу неспецифічна й відносно 

незалежна від спортивної спеціалізації, оскільки змагальна діяльність 

сприймається типово та переборюється механізмами вольової саморегуляції 

особистості [77,178,206,244,311].  

В умовах змагання та тренування у елітних атлетів виникає значне 

фізичне та психоемоційне напруження, яке пов’язано із активацією 

психофізіологічних механізмів забезпечення гомеостазу [77,248]. Однак, 

активація фізіологічних механізмів стану організму, в умовах спортивної 

діяльності, відбувається із урахуванням емоційно-вольової сфери, яка 

забезпечується вегетативними механізмами [45,238,261]. Тому, велике 

значення, в умовах емоційного напруження, набуває формування 

домінантного центру збудження на рівні кори головного мозку [6,228,229].  

Домінантний центр збудження, як первинна ланка функціональної 

системи, поряд з позитивними моментами має деякі недоліки. Головне, це 

зв’язок із наявністю інерційності домінантного центру збудження, що 

гальмує адаптаційні можливості атлета, здатність пристосування до змін 

умов тренування чи змагання [2,228,233,330,358].  

Використання механізму домінанти дає можливість «включення» 

якості ефективного фактору при побудові та закріпленні рухових навиків, а з 

іншого, виникає проблема «руйнування» деяких домінантних центрів 

збудження, які створюють перепони для зростання технічних характеристик. 
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Крім того, домінантний центр збудження може бути причиною поглиблення 

передстартових реакцій, за типом психосоматичних зрушень. 

Одним з ефективних шляхів оптимізації передстартових реакцій є 

регуляція емоційних станів атлетів. З точки зору етіології, емоції – природна 

психічна реакція людини на виникнення перепон, які виникають при наявній 

довільній чи професійній діяльності. В спорті регуляцію емоційних станів 

необхідно узгоджувати із вольовою регуляцією атлета. Така регуляція 

пов’язана із вольовою компонентою емоційного стану атлету. Вольова 

регуляція – це фактори свідомого напруження фізичних і психологічних 

ресурсів, спрямованих на підвищення результатів будь-якої діяльності.  

Вивчення динаміки психофізіологічного стану атлетів, в умовах 

психоемоційного навантаження, дало можливість проаналізувати реакції 

функціональної системи сприйняття та переробки інформації на модельні 

тестові подразники, які співвідносяться зі змагальним навантаженням та 

визначають успішність у спорті вищих досягнень, як у чоловіків так і у 

жінок. 

За класичною класифікацією розрізняють три форми передстартових 

станів: передстартова «лихоманка», передстартова «апатія» та «бойова 

готовність». Передстартова «лихоманка» характеризується переважанням 

збудження та гальмуванням ЦНС, активація симпато-адреналової системи. 

Передстартова «апатія» – це результат перезбудження та розвиток 

гальмування в ЦНС та зниження збудливості скелетних м'язів. «Бойова 

готовність» характеризується оптимальним рівнем збудження ЦНС, 

вегетативних зрушень, мобілізації глікогену, найбільш сприятливим 

співвідношенням глюкокортикоїдів та катехоламінів [77,74]. 

Як відомо, у спортсмена при реакції на екстремальні чинники 

оточуючого середовища реагує функціональна система, яка зв’язує 

гуморальні та нервові регуляторні механізми всього організму людини 

[30,39,77]. В умовах психоемоційного напруження активується симпато-

адреналова система, яка відповідає за оптимізацію фізіологічних реакцій 
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організму. Однією з важливіших ланок цієї функціональної системи – є 

система вегетативної регуляції ритму серця.  

Аналіз результатів досліджень свідчить про наявність достовірної 

різниці між станом перед змаганнями та в умовах змагань, у елітних 

спортсменів, за показниками середнього квадратичного відхилення RR- 

інтервалів та триангулярного індексу. 

Отриманий факт вказує на зростання рівня напруження механізмів 

вегетативної регуляції серцевого ритму, у елітних спортсменів, в умовах 

змагальної діяльності. 

При цьому, загальний рівень функціонування системи кровообігу 

практично не змінюється, про це свідчить відсутність достовірних змін між 

передзмагальним станом та станом в умовах змагальної діяльності, у елітних 

спортсменів, за показниками середньої тривалості RR- інтервалів та 

середнього значення ЧСС. 

Однак, в структурі спектральних характеристик, в умовах змагальної 

діяльності, домінуючим залишається показник над низькочастотного спектру 

(VLF). Це відображається у переважанні центрального контуру регуляції 

ритму серця у елітних спортсменів, під впливом екстремальних 

психоемоційних чинників змагальної діяльності  

Виявлена відсутність змін у динаміці показнику вегетативного балансу 

(LF/HF) вказує на врівноваження між симпатичним та парасимпатичним 

тонусом вегетативної нервової системи та досконалість механізмів 

вегетативної регуляції ритму серця у елітних спортсменів.  

Проведений аналіз, за інформаційно-ентропійними характеристиками 

варіабельності ритму серця, виявив достовірну різницю у динаміці 

передзмагальної діяльності, у елітних спортсменів, за показниками 

апроксимальної ентропії (приблизної, аpproximate entropy) та вибіркової 

ентропії (sample entropy). При цьому, виявлено зниження значень 

апроксимальної та зростання значень вибіркової ентропії. 
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Існуючий цикл робіт, присвячений використанню інформаційно-

ентропійних характеристик варіабельності ритму серця для оцінки 

функціональних станів людини в різних умовах існування, в нормі та 

патології, свідчать що використання вибіркової ентропії (sample entropy) для 

нестаціонарних процесів коливань кардіоінтервалів, які, зокрема 

зустрічаються в умовах психоемоційного напруження, є більш сприятливим, 

ніж застосування апроксимальної ентропії (аpproximate entropy) [9,326,366]. 

Виходячи з цього, нами було розглянуто саме вибіркова ентропія. 

В даному випадку, стохастичність функціональної системи забезпечує 

пошук необхідних ланок для формування оптимального рівня 

функціонування організму в умовах змагальної діяльності [67,68]. Наявність 

стохастичності організації системи регуляції ритму серця, в умовах 

психоемоційного напруження, відображає одну з форм формування 

функціональної системи, завдяки якій є можливість компенсаторного пошуку 

оптимальної організації в умовах пристосування до змагальної діяльності. 

Виявлена динаміка показників вегетативної регуляції ритму серця 

вказує на пригнічення активації симпатичного та парасимпатичного відділів 

вегетативної нервової системи у елітних спортсменів під впливом змагальної 

діяльності. Можна зазначити, що в умовах екстремальних психоемоційних 

навантажень спостерігається переважання вищих вегетативних центрів на 

серцево-судинний підкорковий центр з переходом на нейрогуморальний та 

метаболічний рівень регуляції ритму серця у елітних спортсменів. 

Одночасно, зростання амплітуда надвисокочастотного діапазону спектру 

коливань кардіоінтервалів вказує на наявність зв’язку психоемоційного 

напруженням із рівнем активності надсегментарних ерготропних структур та 

енергодефіцитних станів [101,123,204]. 

Таким чином, передстартові реакції системи вегетативної регуляції 

ритму серця характеризуються зростанням рівня напруження механізмів 

вегетативної регуляції серцевого ритму у елітних спортсменів, в умовах 

змагальної діяльності. 
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Для вивчення особливостей формування функціональної системи, 

відповідальної за передстартові стани у елітних спортсменів, в умовах 

змагальної діяльності, було застосовано множинний регресійний аналіз.  

Серед різних підходів застосування математичного аналізу для оцінки 

функціональної системи організму людини в різних умовах існування, 

найчастіше використовується саме множинна регресія.  

Для визначення основних елементів функціональної системи, яка 

відповідальна за формування передстартових станів біло застосовано 

множинну покрокову регресію. В якості залежної перемінної було 

використано інтегральний критерій рівня психофізіологічного стану та 

незалежні перемінні – це показники нейродинамічних функцій та параметри 

варіабельності ритму серця. 

Аналіз множинного регресійного аналізу показав зниження кількості 

елементів функціональної системи, відповідальної за передстартові реакції, в 

умовах змагальної діяльності. Цей факт свідчить про мобілізацію резервів 

організму елітних спортсменів, спрямованих на забезпечення основної, 

змагальної, діяльності. 

Таким чином, дослідження передстартових реакцій у елітних 

спортсменів виявило наявність зростанням збудження нервової системи, що 

викликає стомлення та напруження вегетативної регуляції. В умовах 

змагальної діяльності, у елітних спортсменів, оптимізуються можливості 

виконання рухових навиків, про що засвідчило зростання швидкості 

переробки зовнішньої інформації та еферентної реалізації дій. 

Дослідження передстартових реакцій виявило – наявність 

стохастичності організації системи регуляції ритму серця, в умовах 

психоемоційного напруження. Даний факт відображає одну з форм 

формування функціональної системи, завдяки якій є можливість 

компенсаторного пошуку оптимальної організації, в умовах пристосування 

до змагальної діяльності для прояву максимальної успішності.  
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Таким чином, проведені дослідження дали можливість запропонувати 

концептуальна модель формування психофізіологічного стану у елітних 

атлетів в умовах напружених м’язових та психоемоційних навантажень (рис. 

7.4).  

 

 

 

Рис. 7.4. Концептуальна модель формування психофізіологічного стану 

у елітних атлетів в умовах напружених м’язових та психоемоційних 

навантажень. 

 

Основними складовими запропонованої моделі є нейродинамічна, 

психічна, регуляторна та діяльнісно-стильова (рис. 7.4). 

Нейродинамічна складова психофізіологічного стану складається з 

нейродинаміки та психомоторики. В свою чергу, психомоторика містить 

характеристики: сенсомоторні реакції (просту і складну) та параметри 

теппінг-тесту (сила нервової системи, витривалість, стабільність, 

скважність). Нейродинаміка містить властивості функціональної рухливості 

нервових процесів, баланс нервових процесів та витривалість нервової 

системи (рис. 7.4). 
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Психічна складова представлена показниками психічного стану та 

особливостями прояву когнітивних функцій. Когнітивні функції представлені 

характеристиками: сприйняття, уваги, пам’яті та різними видами мисленням. 

Психічний стан містить характеристики: тривоги, працездатності, втоми, 

вегетативного коефіцієнту та відхилення від аутогенної норми (рис. 7.4).  

Регуляторна складова складається з двох компонент: варіабельності 

ритму серця і метаболізму. Метаболізм представлений показниками 

капілярної крові: рівнем гемоглобіну та сечовини крові. Варіабельність 

ритму серця складається із статистичних, спектральних та ентропійних 

характеристик (рис. 7.4). 

Діяльнісно-стильова складова містить три компоненти: мотивацію, 

стресостійкість та домінантність півкуль головного мозку. Мотивація має два 

прояви: уникнення невдачі та досягнення успіху. Стресостійкість 

представлена рівнями прояву. Домінантність півкуль головного мозку має 

властивості: асиметрію – симетрію, полезалежність – поленезалежність та 

завадостійкість (рис. 7.4). 
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ВИСНОВКИ 

1. Зміни психофізіологічного стану елітних атлетів в умовах циклу 

тренувальних навантажень зумовлені передусім розвитком наприкінці 

тренувально-підготовчого періоду фізичного та психоемоційного стомлення, 

що супроводжується зростанням рівня втоми та тривожності, уповільненням 

роботи когнітивних функцій. Впродовж циклу тренувальних навантажень у 

спортсменів поступово знижується функціональна рухливість нервових 

процесів із одночасним посиленням точності та стабільності реакцій, що 

може свідчити про переважання в нервовій системі у спортсменів гальмівних 

процесів. Зрушення балансу нервових процесів у бік гальмування викликає 

зростання загальної варіабельності ритму серця, хоча при цьому одночасно 

посилюються як симпатичні, так і парасимпатичні регуляторні впливи на 

діяльність серцево-судинної системи. 

2. У атлетів із функціональною симетрією півкуль головного мозку 

(«автономна когнітивна стратегія») достовірно вищим є ступінь розвитку 

когнітивних функцій, ніж у спортсменів із вираженою функціональною 

асиметрією півкуль головного мозку («адаптивна когнітивна стратегія»), 

оскільки у перших при виконанні когнітивних тестів рівень продуктивності, 

швидкість сприйняття та перекодування знакової інформації за участю уваги 

та операційного мислення є більш високим, ніж у атлетів з функціональною 

асиметрією півкуль головного мозку.  

3. Високий рівень мотивації до досягнення успіху з одночасно високим 

рівнем мотивації до уникнення невдачі є фактором формування когнітивно-

регуляторної системи забезпечення діяльності, яка й визначає успішність у 

спорті вищих досягнень. При цьому зростання мотивації до досягнення 

успіху у елітних спортсменів пов’язано з посиленням тонусу симпатичного 

відділу вегетативної нервової системи, а зростання мотивації до уникнення 

невдач – з переважанням парасимпатичних впливів. 

4. У елітних спортсменів жінок та чоловіків досягнення успіху 

забезпечується різними складовими психофізіологічного стану. У 
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спортсменок досягненню успіху в змаганнях сприяє більш високий розвиток 

у них, в порівнянні з спортсменами чоловіками, когнітивних функцій зокрема 

короткотривалої пам’яті й операційного мислення, тоді як у спортсменів 

чоловіків цьому служать більш високорозвинені нейродинамічні функції. У 

жінок спортсменок система переробки інформації є високо стохастичною, 

завдяки чому є можливість компенсаторної зміни й оптимізації організації 

інтегративних функцій мозку в умовах пристосування до спортивної 

діяльності, тоді як у чоловіків система переробки інформації виявляє всі 

ознаки високого рівня детермінізму, що особливо яскраво виявляється у осіб, 

які не займаються спортом. 

5. Базові складові психофізіологічного стану спортсменів єдиноборців 

змінюються з віком. Так у спортсменів молодшої вікової групи (19-24 роки) 

нервові процеси збудження і гальмування є добре збалансованими, тоді як у 

спортсменів старшої вікової групи (27-31 роки) виявляється переважання 

процесів збудження над процесами гальмування, що визначає вищу 

продуктивність зорового сприйняття та ефективність переробки зорової 

інформації у спортсменів молодшої вікової групи, порівняно із більш 

старшими спортсменами. У атлетів старшої вікової групи порівняно із 

молодшою віковою групою вищою є стресостійкість. Найімовірнішим 

поясненням цього є те, що досвід спортсменів старшої вікової групи 

підвищує толерантність до дії стресу.  

6. Між складовими психофізіологічного стану існують суттєві 

взаємозв’язки, які визначають прояв психофізіологічних функцій у різних 

атлетів. Так наявність зворотного зв'язку між латентним періодом складної 

зорово-моторної реакції та концентрацією гемоглобіну в крові вказує на 

суттєву залежність прояву нейродинамічних функцій від насичення крові 

киснем, а наявність достовірної кореляції між латентним періодом простої 

зорово-моторної реакції та рівнем сечовини у крові свідчить про те, що 

максимальний прояв сенсомоторних реакцій можливий за певної 

оптимальної концентрації сечовини у крові. Достовірні корелятивні зв’язки 
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між проявом сенсомоторних реакцій та показниками варіабельності ритму 

серця вказують, що прояв цих реакцій у спортсменів суттєво пов'язаний із 

системою вегетативної регуляції діяльності серцево-судинної системи. 

7.  У атлеток і атлетів когнітивне та нервово-м’язове навантаження, що 

моделює психоемоційний стан під час змагань, призводить до зростання 

активації симпатичного відділу вегетативної нервової системи, залучаючи в 

регуляцію діяльності серцево-судинної системи вищі відділи, що виявляється 

у більш високодетермінованій організації системи регуляції ритму серця і є 

цілком адекватним для прогнозної оцінки готовності того або іншого атлета 

до змагань.  

8.  Прояв передстартових реакцій у елітних спортсменів вказує на 

зростання рівня стомлення нервової системи, яке посилює її збудливість, що, 

в свою чергу, посилює рівень напруження механізмів вегетативної регуляції. 

При цьому в умовах змагальної діяльності у елітних спортсменів достовірно 

зростає імпульсивність, що веде до зростання спонтанних, швидких і 

недостатньо підготовлених рішень та дій в умовах інформаційного 

перевантаження на фоні загального зростання емоційних реакцій. Разом з 

тим, під впливом змагальної діяльності у елітних спортсменів 

спостерігається загальне пригнічення активації симпатичного та 

парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи та зростання 

психоемоційного напруження.  

9. Розроблено концепцію формування психофізіологічного стану 

організму елітних спортсменів в умовах екстремальної м’язової діяльності, 

яка дає можливість визначити шляхи досягнення максимального результату 

професійної діяльності з урахуванням індивідуально-типологічних 

особливостей, вегетативної регуляції ритму серця, інформативних 

біохімічних показників крові, психічного стану, урахування особливостей 

прояву системи сприйняття та переробки інформації, мотиваційних 

складових, оптимізації передзмагальних реакцій і науковообґрунтованої 

корекції тренувального процесу.  
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Додаток А 

МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ ОСОБИСТОСТІ НА МОТИВАЦІЮ 

ДО УСПІХУ Т.ЕЛЕРСА 

 

 

Інструкція для учасників дослідження. Вам запропонована 41  обставина, 

на кожну з яких дайте відповідь «ТАК» чи «НІ». 

 

Текст опитувальника 
1. Коли є вибір між двома варіантами, то краще, не відкладаючи, 

зробити вибір. 

2. Я нервую, коли помічаю, що не можу виконати завдання на 100 

відсотків. 

3. Коли я працюю, то так виглядає, ніби я ставлю усе для здобуття 

успіху. 

4. Якщо виникає проблемна ситуація, я здебільшого приймаю рішення 

один з останніх. 

5. Коли в мене два дні підряд немає чим зайнятися, то я втрачаю 

спокій. 

6. У певні дні мої успіхи є нижчими за «норму». 

7. Стосовно себе я є більш вимогливий, ніж щодо інших людей. 

8. Я є більш привітний, ніж інші. 

9. Коли я відмовляюся від важкого завдання, то згодом собі дорікаю, бо 

переконаний, що зміг би впоратися з завданням. 

10. Під час виконання роботи я потребую невеликих перепочинків. 

11. Старанність – головна риса моєї вдачі. 

12. Мої досягнення не завжди однаково успішні. 

13. Мені до душі інша праця, ніж та, якою я тепер займаюся. 

14. Зауваження більше сприяють моїй активності, ніж похвала. 

15. Я переконаний в тому, що колеги сприймають мене добрим 

спеціалістом. 

16. Перешкоди допомагають мені приймати більш тверді рішення. 

17. Іншим не важко зачепити почуття моєї гідності. 

18. Коли я працюю без особливого бажання, це легко помітити. 

19. Під час виконання роботи я не розраховую на допомогу інших. 

20. Деколи я відкладаю на потім роботу, яку повинен виконати тепер. 

21. Слід покладатися лише на власні сили. 

22. У житті мало речей, які більш важливі за гроші. 

23. Завжди, коли я маю виконати важливе доручення я не відволікаюся 

на інші проблеми. 

24. Почуття мого честолюбства є меншим, ніж в інших. 

25. Наприкінці відпустки я переважно з радістю повертаюся до роботи. 

26. Коли робота мені до вподоби, я виконую її більш якісно, ніж іншу 

працю. 
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27. Мені приємніше мати справу з людьми, які здатні інтенсивно 

працювати. 

28. Коли у мене немає заняття, я відчуваю дискомфорт. 

29. Мені доводиться виконувати відповідальну роботу частіше за 

інших. 

30. Коли мені доводиться приймати рішення, то я стараюся знайти 

найкращий спосіб вирішення завдання. 

31. Мої товариші деколи вважають мене ледачим. 

32. Мої успіхи певною мірою залежать від моїх колег. 

33. Немає сенсу йти всупереч волі керівника. 

34. Деколи я не знаю яку роботу доведеться виконувати. 

35. Коли щось не вдається зробити, то я втрачаю терпіння. 

36. Я переважно не надаю значення своїм досягненням. 

37. Коли я працюю разом з іншими, то результати моєї праці є вищими, 

ніж результати інших людей. 

38. Багато за що я брався я не доводив до завершення. 

39. Я заздрю людям, які є менш завантаженими за мене. 

40. Я не рівняюся на тих, хто прагне влади і посад. 

41. Коли я переконаний у вірності власної позиції, я здатний зробити 

все, щоб довести власну правоту. 

  

Обробка результатів: 
Щоб отримати результати по цій методиці, слід оцінити отримані Вами 

відповіді згідно КЛЮЧА. Відповіді на питання 1, 11, 12, 19, 23, 33, 34, 35, 40 

не враховуються. 

КЛЮЧ 

Номери запитань з 

відповіддю «ТАК» (+) 

Оцін

ка 

Номери 

запитань з 

відповіддю «НІ» (-) 

Оці

нка 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41 

1 6, 13, 18, 20, 

24, 31, 36, 38, 39 

1 

Отримані оцінки слід підсумувати. Кількісні результати по цій 

методиці означають: 

1 – 10 балів: мотивація до успіху низька, особа не прагне досягти 

перемоги, не схильна докладати власних сил у працю, апатична, пасивно 

ставиться до життя. 

11 – 16 балів: середня мотивація до успіху. При такій мотивації людина 

не боїться ризикувати, вона не є скованою у своїх діях, бо можлива невдача 

не надто хвилює її. 

17 – 20 балів: висока мотивація до успіху. Такі особи здатні йти на 

середнього рівня ризик для досягнення бажаного, схильні орієнтуватися на 

власні сили, гнучко і наполегливо добиватися поставленої мети. 

Вище від 21 балу: мотивація до успіху надто висока. Це може 
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спричиняти надмірну самокритичність до власних можливостей. При цьому 

особа може зазнавати надмірного хвилювання та страху зазнати невдачі. 

Підсвідома зневіра у власні сили викликає в людини меншу готовність до 

ризику, особистісну скованість. У результаті при надмірній мотивації до 

успіху людина може втрачати віру в те, що вона доб’ється бажаного. 

Дослідження показали, що люди з помірно високою орієнтацією на 

успіх надають переваги середньому рівню ризику. Ті ж, хто побоюються 

невдач, надають перевагe малому чи, навпаки, надто завеликому рівню 

ризику. 

Чим вища мотивація людини до успіху – досягнення мети, тим нижчий 

показник готовності до ризику. При цьому мотивація до успіху впливає і па 

сподівання на успіх: при сильній мотивації до успіху надії на успіх зазвичай 

більш, ніж при слабкій. До того ж людям, мотивованим па успіх і тим, що 

мають великі на нього, притаманно уникати великого ризику. 

Ті, хто сильно мотивований на успіх і має високу готовність до ризику, 

рідше потрапляють в незручні ситуації, ніж ті люди, що мають високу 

готовність до ризику, але високу мотивацію до уникнення невдач (захист). І 

навпаки, коли у людини є висока мотивація до уникнення невдач (захист), це 

є перешкодою мотиву до успіху – досягнення мети. 
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Додаток Б 
ОПИТУВАЛЬНИК ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ МОТИВАЦІЙНОЇ 

СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ НА УНИКНЕННЯ НЕВДАЧ 

Т.ЕЛЕРСА 
 

 

Стимульный матеріал являє собою список слів з 30 рядків, по 3 слова в 

кожному рядку. У кожному рядку необхідно вибрати тільки одне із трьох 

слів, що найбільше точно вас характеризує. 

Тест відноситься до моношкальних методик. Ступінь виразності 

мотивації до успіху оцінюється кількістю балів, що збігаються із ключем. 

Результат тесту «Мотивація до уникнення невдач» варто аналізувати 

разом з результатами таких тестів як «Мотивація до успіху», «Готовність до 

ризику». 

Інструкція: 

«Вам пропонується список слів з 30 рядків, по 3 слова в кожному 

рядку. У кожному рядку виберіть тільки одне із трьох слів, що найбільше 

точно Вас характеризує, і підкресліть його». 

Бланк методики: 

1 2 3 

1. Сміливий пильний заповзятливий 

2. Лагідний боязкий упертий 

3. Обережний рішучий песимістичний 

4. Непостійний безцеремонний уважний 

5. Нерозумний боягузливий недумаючий 

6. Спритний жвавий завбачливий 

7. Холоднокровний коливний відважний 

8. Стрімкий легковажний боязкий 

9.Що не замислюється манірний непередбачливий 

10. Оптимістичний сумлінний чуйний 

11. Меланхолійний що сумнівається нестійкий 

12. Боягузливий недбалий схвильований 

13. Необачний тихий боязкий 

14. Уважний нерозсудливий сміливий 

15. Розважливий швидкий мужній 

16. Заповзятливий обережний завбачливий 

17. Схвильований неуважний боязкий 

18. Легкодухий необережний безцеремонний 

19. Полохливий нерішучий нервовий 

20. Виконавчий відданий авантюрний 
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21. Завбачливий жвавий розпачливий 

22. Приборканий байдужний недбалий 

23. Обережний безтурботний терплячий 

24. Розумний турботливий хоробрий 

25.Що передбачає безстрашний сумлінний 

26. Поспішний полохливий безтурботний 

27. Неуважний необачний песимістичний 

28. Обачний розважливий заповзятливий 

29. Тихий неорганізований боязкий 

30. Оптимістичний пильний безтурботний 

 

Ключ: 

1/2; 2/1; 2/2; 3/1; 3/3; 4/3; 5/2; 6/3; 7/2; 7/3; 8/3; 9/1; 9/2; 10/2; 11/1; 11/2; 

12/1; 12/3; 13/2; 13/3; 14/1; 15/1; 16/2; 16/3; 17/3; 18/1; 19/1; 19/2; 20/1; 20/2; 

21/1; 22/1; 23/1; 23/3; 24/1; 24/2; 25/1; 26/2; 27/3; 28/1; 28/2; 29/1; 29/3; 30/2. 

 

Порядок підрахунку: 

Ви отримуєте по 1 балу за наступні вибори, наведені в ключі. Перша 

цифра перед рисою означає номер рядка, друга цифра після риси - номер 

стовпця, у якому потрібне слово. Наприклад, 1/2 означає, що слово, що 

одержало 1 бал у першому рядку, у другому стовпці - «пильний». Інші 

варіанти відповідей балів не отримують. 

 

Результат. Чим більше сума балів, тим вище рівень мотивації до 

уникнення невдач, захисту. Від 2 до 10 балів: низька мотивація до захисту; 

від 11 до 16 балів: середній рівень мотивації; від 17 до 20 балів: високий 

рівень мотивації; понад 20 балів: занадто високий рівень мотивації до 

уникнення невдач, захисту. 

 

 


