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Annotations
Questions regarding the peculiarities of the manifestation of the neurodynamic functions of professional football 

players with various game roles are considered in the article. It was established that neurodynamic functions of 
professional football players with different game roles did not differ for most of the studied indicators. Statistically 
significant differences were revealed by the results of research of individual-typological properties of the central 
nervous system and sensorimotor reactivity of the simple visual-motor reaction, the reaction of choosing one of the 
three indicators and the functional mobility of the nervous processes for the defenders and attackers. Results on the 
peculiarities of the manifestation of the neurodynamic functions for players with different roles in football have 
prognostic value. These results can be taken into account when selecting players for their further specialization due 
to the game roles, as well as during the planning and conduct of the training process of the players.

Key words: heredity, mobility, strength, equilibrium of nervous processes, typological properties, playing roles, 
football.

Анотація
У статті розглядається питання стосовно особливостей прояву нейродинамічних властивостей 

професійних футболістів різних ігрових амплуа. Встановили, що індивідуально-типологічні властивості 
центральної нервової системи та сенсомоторні реакцій у професійних футболістів різних ігрових амплуа 
за більшістю досліджуваних показників не відрізнялися. За результатами досліджень індивідуально-
типологічних властивостей ЦНС і сенсомоторної реактивності ПЗМР, РВ1-3 та ФРНП у захисників 
і нападаючих були виявлені статистично значущі відмінності. Результати щодо особливостей прояву 
нейродинамічних функцій гравців різних ігрових амплуа у футболі, мають прогностичну цінність і можуть 
бути враховані під час відбору гравців для подальшої їх спеціалізації за ігровими амплуа, а також під час 
планування і проведення навчально-тренувального процесу футболістів.

Ключові слова: спадковість, рухливість, сила, зрівноваженість нервових процесів, типологічні 
властивості, ігрові амплуа, футбол. 

Аннотация
В статье рассматривается вопрос относительно особенностей проявления нейродинамических функций 

профессиональных футболистов различных игровых амплуа. Установили, что нейродинамические  функ-
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Постановка проблеми. Ана-
ліз результатів технічного ра-
порту Чемпіонату світу 2018 та 
Ліги чемпіонів УЕФА сезону 
2017/2018 років дозволив кон-
статувати, що футбол стане ще 
більш видовищним, динамічним 
і силовим [20]. Збільшиться кіль-
кість епізодів, в яких футболісти 
будуть приймати м’яч в умовах 
жорсткого опору противників. 
Зменшиться час на прийняття 
рішення [17]. Сучасний футбо-
ліст повинен бути обдарований, 
мислячий, зібраний, цілеспрямо-
ваний, здатний проявити макси-
мальні вольові зусилля за умови 
виконання складних тренуваль-
них і змагальних завдань, вміти 
ефективно реалізовувати свій ін-
дивідуальний потенціал у різних 
ігрових ситуаціях. Тому значний 
інтерес дослідники і тренери про-
являють до пошуку обдарованих 
футболістів з використанням ви-
соко генетично детермінованих 
маркерів, які є найбільш інфор-
мативними та надійними щодо 
прогнозування ігровою діяльнос-
ті гравців [4, 5]. Таким критері-
ям відповідають нейродинамічні 
властивості центральної нервової 
системи, які відрізняються міц-
ною і стійкою біологічною при-
родою, і постійним характером 
їх прояву в процесі ігрової діяль-
ності футболістів [6].

Питання про роль нейроди-
намічних властивостей в системі 
ігрової підготовленості профе-
сійних футболістів і до сьогодні 
залишається дискусійним. Одні 
спеціалісти ставлять на перше 
місце і віддають перевагу в тре-

ции у профессиональных футболистов различных игровых амплуа по большинству исследуемых показате-
лей не отличались. По результатам исследований индивидуально-типологических свойств ЦНС и сенсомо-
торной реактивности ПЗМР, РВ1-3 и ФРНП у защитников и нападающих были обнаружены статистически 
значимые различия. Результаты особенностей проявления нейродинамических функций игроков различных 
игровых амплуа в футболе имеют прогностическую ценность и могут быть учтены при отборе игроков для 
дальнейшей их специализации по игровым амплуа, а также во время планирования и проведения учебно-
тренировочного процесса футболистов.

Ключевые слова: наследственность, подвижность, сила, уравновешенность нервных процессов, типо-
логические свойства, игровые амплуа, футбол.

нувальній роботі технічній, так-
тичній і ментальній підготовле-
ності [8], інші [3, 14] вважають 
основними у системі підготовки 
футболістів рухові якості, треті 
роблять акцент на розвиток не-
йродинамічних властивостей 
центральної нервової системи 
[10]. Унікальність кожного з цих 
підходів буде визначатися інди-
відуальними нейродинамічними 
особливостями окремого футбо-
ліста і команди в цілому [15].

Припускаємо що прояв нейро-
динамічних властивостей у грав-
ців різних ігрових амплуа буде 
різним. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Дотепер знання про 
зв’язок нейродинамічних власти-
востей з особливостями занять 
різними видами спорту недо-
статні і не можуть задовольнити 
вимоги практики. Подальше ви-
вчення цього питання дозволило 
б наблизитись до більш глибокого 
розуміння даної проблеми і вико-
ристовувати в спортивній діяль-
ності [2, 12, 19].

Відомо, що організація тактич-
них дій футбольних команд дося-
гається чітким розподілом функ-
цій (воротар, крайні та центральні 
захисники, гравці середньої лан-
ки, крайні та центральні напада-
ючі) між окремими футболістами 
і об’єднанням ігрових спеціаліза-
цій у певну систему. Така система 
розташування гравців забезпечує 
високу ігрову активність у нападі 
та обороні у повній відповідності 
до індивідуальних особливостей 
футболістів [8]. Розподіл гравців 
за функціями створює можливос-

ті для більш сприятливих умов 
реалізації індивідуальних, групо-
вих і командних тактичних дій з 
метою досягнення переваги над 
командою суперників [13, 14]. 

Ряд авторів [2, 11] відмічають, 
що ігрові амплуа футболістів, які 
зв’язані з виконанням конкретних 
завдань на полі, певним чином 
впливають на структуру фізич-
ної, технічної та ментальної під-
готовки футболістів. Зазначають, 
що спортивна підготовка фут-
болістів повинна відбуватися не 
тільки у відповідності до ігрової 
спеціалізації, а і з урахуванням 
індивідуальних генетично де-
термінованих нейродинамічних 
властивостей вищих відділів цен-
тральної нервової системи [1, 16]. 
Значна роль у цьому належить ви-
соко генетично детермінованим 
властивостям функціональній 
рухливості (ФРНП), силі (СНП) 
та врівноваженості (ВНП) не-
рвових процесів, а також сенсо-
моторній реактивності на прості 
і складні реакції вибору та дифе-
ренціювання (ПЗМР, РВ1-3, РВ2-
3), а також моторним і централь-
ним компонентам (ММР, ЦОІ) [6, 
10, 18].

Аналіз літератури показав, що 
практично відсутні знання про 
зв'язок нейродинамічних власти-
востей з ігровою спеціалізацією 
футболістів різних ігрових амп-
луа. 

Мета дослідження: з’ясувати 
особливості прояву нейродина-
мічних властивостей у футболіс-
тів різних ігрових амплуа.

Методика та методи дослід-
ження. У 128 гравців різних про-
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фесійних футбольних команд 
за допомогою комп’ютерного 
пристрою „Діагност-1М” [9], 
визначали індивідуально-типо-
логічні нейродинамічні власти-
вості: ФРНП, СНП та ВНП, а та-
кож ПЗМР, РВ1-3, РВ2-3, ММР, а 
також ЦОІ. 

Рівень ФРНП визначали за 
результатами переробки склад-
ної зорової інформації в режимі 
„зворотного зв’язку”, котра по-
лягала в диференціюванні пози-
тивних і гальмівних подразників 
(геометричних фігур). Мірою 
ФРНП був час виконання тесто-
вого завдання. Чим швидше об-
стежуваний виконував завдання, 
пов’язане з диференціацією 120 
подразників, тим вище в нього 
була ФРНП. Силу нервових про-
цесів оцінювали за показником 
загальної кількості переробленої 
інформації протягом 5 хв. робо-
ти. Більша кількість переробленої 
інформації відповідала вищому 
рівню СНП. Визначення ВНП 
передбачало реєстрацію точності 
реакцій на рухомий об’єкт. Про 
ВНП судили по сумарній вели-
чині реакцій, що випереджали чи 
запізнювались. Чим менше сума 
відхилень рухових реакцій (в мс), 
тим вища ВНП.

Сенсомоторну реактивність 
оцінювали за величиною латент-
них періодів (мс) під час реагу-
вання на дію подразників різного 
ступеня складності ПЗМР, РВ1-3, 
РВ2-3 та їх компонентів ММР і 

ЦОІ. Менші значення латентних 
періодів під час відповідей на 
сигнали різного ступеня склад-
ності відповідали кращій сенсо-
моторній реактивності. 

Результати дослідження та їх 
обговорення. Дослідження особ-
ливостей прояву сенсомоторних 
властивостей гравців різних ігро-
вих амплуа, футбольної команди 
виявили наявність відмінностей 
результатів (табл. 1). 

Як видно з таблиці, показни-
ки сенсомоторних реакцій фут-
болістів різних ігрових амплуа у 
більшості випадків були високи-
ми. Кращими результатами сен-
сомоторних реакцій характери-
зувалися гравці – нападники. Їх 
середні показники становили: час 
простої зорово-моторної реакції – 
206,5±12,9 мс, реакції диференці-
ювання двох подразників з трьох 
– 384,0±19,1 мс. Значення ММР 
у них відповідало показнику – 
110,4±22,8 мс, а час ЦОІ становив 
– 177,3±16,7 мс. Дещо нижчими 
показники сенсомоторних реак-
цій різного ступеня складності і 
їх компонентів виявилися у воро-
тарів та півзахисників. Низькі ре-
зультати досліджуваних сенсомо-
торних властивостей виявилися у 
захисників. 

За результатами досліджень 
сенсомоторної реактивності фут-
болістів різних ігрових амплуа 
були виявлені достовірні відмін-
ності. Так, достовірно вищими ви-
явилися показники ПЗМР і РВ1-3 

нападників, відносно відповідних 
результатів у захисників (р<0,05). 
Між групами футболістів різних 
ігрових амплуа за іншими резуль-
татами сенсомоторних реакцій 
різного ступеня складності до-
стовірних відмінностей виявлено 
не було (р>0,05).

Результати дослідження інди-
відуально-типологічних власти-
востей вищих відділів централь-
ної нервової системи футболістів 
різних ігрових амплуа представ-
лені в таблиці 2. 

З результатів, представлених 
в таблиці, видно, що характер 
прояву індивідуально-типологіч-
них властивостей ЦНС у футбо-
лістів різних ігрових амплуа був 
різний. Футболісти – нападни-
ки і воротарі характеризувалися 
дещо кращими показниками про-
яву типологічних властивостей 
центральної нервової системи, 
ніж гравці інших ігрових амп-
луа. Зокрема, нападники мали 
кращі показники ФРНП, їх по-
казники становили 60,7±2,2 мс. 
Воротарі мали кращі результати 
СНП – 652,3±32,7 подразників 
та ВНП –20,3±0,5 мс відповідно. 
Півзахисники і захисники демон-
стрували дещо нижчі результа-
ти індивідуально-типологічних 
властивостей вищих відділів 
центральної нервової системи у 
порівнянні із нападниками і воро-
тарями.

Необхідно відмітити, що ста-
тистично значущі різниці резуль-

Таблиця 1
Показники сенсомоторних властивостей футболістів різних ігрових амплуа

Сенсомоторні 
властивості

Амплуа гравців
Воротарі 1 Захисники 2 Півзахисники 3 Нападники 4

ПЗМР, (мс) 232,3±15,7 246,3±21,1 234,8±38,8 206,5±12,9 *2-4

РВ1-3, (мс) 330,0±11,4 336,1±14,2 337,8±26,7 283,5±9,8 *2-4

РВ2-3, (мс) 425,0±9,4 431,7±12,9 430,4±28,3 384,0±19,1
ММР, (мс) 118,0±36,8 127,5±44,6 137,6±49,7 110,4±22,8
ЦОІ, (мс) 188,0±24,3 192,6±34,6 190,7±39,3 177,3±16,7

Примітка: *- достовірність різниць між гравцями різних ігрових амплуа,  р<0,05
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Таблиця 2
Показники індивідуально-типологічних властивостей вищих відділів 

центральної нервової системи футболістів різних ігрових амплуа

Нейродинамічні 
властивості

Амплуа гравців
Воротарі 1 Захисники 2 Півзахисники 3 Нападники 4

ФРНП, (с) 61,3±2,3 65,7±3,1 63,6±3,6 60,7±2,2 *2-4

СНП, (подр.) 652,3±32,7 620,0±35,1 608,9±30,3 642,2±38,4 

ВНП, (мс.) 20,3±0,5 25,9±4,5 23,5±3,2 21,0±2,0

Примітка: * – достовірність різниць між гравцями різних ігрових амплуа,  р<0,05

татів між гравцями різних ігрових 
амплуа виявили лише за показни-
ками функціональної рухливості 
нервових процесів між напад-
никами і захисниками (р<0,05). 
За результатами тестування ін-
ших індивідуально-типологічних 
властивостей центральної нер-
вової системи між групами фут-
болістів різних ігрових амплуа 
достовірних відмінностей не ви-
явили (р>0,05).  

Таким чином, результати ви-
явили, що індивідуально-типо-
логічні властивості центральної 
нервової системи та сенсомотор-
ні реакції у професійних футбо-
лістів різних ігрових амплуа за 
більшістю досліджуваних показ-
ників не відрізнялися. На нашу 
думку, це може бути пов’язано з 
особливостями виконання ігро-
вих функцій у професійній ко-
манді. На думку ряду авторів [13, 
15], розвиток сучасного футбо-
лу проходить у двох напрямках 
спеціалізація і універсалізація. 
Остання передбачає розширення 
діапазону ігрових дій, а разом с 
тим, – збагачення технічних і так-
тичних навичок та ігрових мож-
ливостей спортсмена. Футболіст 
не просто залишає «своє» місце 
і бере участь у комбінаціях або 
відборі м’яча на інших ділянках 
поля, він виконує з достатньою 
майстерністю  «чужі» функції, 
які засновані на власних вміннях 
і навичках та його індивідуальних 
типологічних властивостях цен-
тральної нервової системи. Тому 
ми не виявили суттєвих різниць 

у розвитку індивідуальних сен-
сомоторних і нейродинамічних 
властивостей вищих відділів цен-
тральної нервової системи у про-
фесійних гравців різних амплуа. 
Наші результати вказують на те, 
що для професійного футболу не-
обхідні гравці з високим універ-
сальним рівнем розвитку нейро-
динамічних властивостей вищих 
відділів центральної нервової 
системи. За наявності високого 
рівня генетично детермінованих 
властивостей рухливості, сили та 
врівноваженості нервових про-
цесів, а також простих і складних 
сенсомоторних реакцій сучасний 
футболіст буде спроможний до 
окремих ігрових амплуа, він змо-
же бути успішним і в окремих 
конструктивних, організаційних, 
руйнівних діях і функціях реалі-
зації. Разом з тим, навіть теоре-
тично складно уявити футболіста 
в якого однаково високим були б 
показники швидкості, витрива-
лості та спритності, координацій-
ні акти, креативності мислення. 
Тому універсалізація не виключає 
удосконалення окремих функцій 
ігрового амплуа. Особливо це сто-
сується захисників і нападаючих, 
у яких ми виявили статистично 
вірогідні різниці за показниками 
ФРНП та ПЗМР РВ1-3. Напада-
ючі характеризувалися кращими 
результатами індивідуально ти-
пологічних властивостей ФРНП, 
які характеризують швидкісні 
процеси у центральній нервовій 
системі у порівнянні із іншими 
гравцями. У процесі ігрової ді-

яльності нападникам необхідно 
швидко аналізувати ігрові ситуа-
ції і миттєво приймати необхідні 
рішення для їх розв’язання, у бо-
ротьбі із захисниками. Воротарям 
під час гри необхідно демонстру-
вати миттєву реакцію з метою за-
побігання випадків потрапляння 
м’яча у власні ворота. Дещо ниж-
чі середні значення індивідуаль-
но-типологічних властивостей 
ЦНС півзахисників і захисників, 
можна пояснити наявністю дея-
кого часу у прийнятті рішення під 
час ігрових ситуацій, та в умінні 
передбачити наступні дії супер-
ника, зокрема при діях в захисті. 

Отримані результати вказують 
на важливу роль індивідуально-
типологічних властивостей цен-
тральної нервової системи профе-
сійних футболістів в залежності 
від їх ігрового амплуа. Посилаю-
чись на результати нашого дослід-
ження та дані інших авторів про 
генетичну детермінованість влас-
тивостей основних нервових про-
цесів і особливості їх вікової ди-
наміки, можна стверджувати, що 
якісний підбір гравців у команди 
з метою їх подальшої вузької спе-
ціалізації необхідно здійснювати 
з урахуванням досліджуваних 
нейродинамічних властивостей 
центральної нервової системи [4, 
5, 12].

Результати і висновки робо-
ти сприяють поглибленню ро-
зуміння необхідності урахуван-
ня індивідуально-типологічних 
властивостей вищих відділів цен-
тральної нервової системи під час 
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відбору і визначення ігрових амп-
луа футболістів. 

Напрямки подальших дослід-
жень. Перспектива подальших 
досліджень полягає у вивчені за-
кономірностей залежності індиві-
дуально-типологічних властивос-
тей вищих відділів центральної 
нервової системи із загальною та 
спеціальною підготовленістю фут-
болістів різних ігрових амплуа.

Висновки:
1. Встановили, що індивіду-

ально-типологічні властивості 

центральної нервової системи та 
сенсомоторні реакцій у професій-
них футболістів досягають висо-
кого рівня розвитку і за більшіс-
тю досліджуваних показників не 
відрізнялися для гравців різних 
ігрових амплуа. 

2. За результатами досліджень 
індивідуально-типологічних 
властивостей ЦНС і сенсомо-
торної реактивності футболістів 
ігрових амплуа захисників і напа-
даючих були виявлені достовірні 
відмінності. Статистично кращи-

ми виявилися показники ПЗМР, 
РВ1-3 та ФРНП нападників, від-
носно відповідних результатів у 
захисників (р<0,05). 

3. Отримані дані про особли-
вості прояву нейродинамічних 
властивостей гравців різних ігро-
вих амплуа у футболі мають про-
гностичну цінність і можуть бути 
враховані під час відбору гравців 
для подальшої їх спеціалізації за 
ігровими амплуа, а також під час 
планування і проведення трену-
вального процесу футболістів.
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