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Annotation
The article considers questions concerning features of neurodynamic functions of high level qualification sports-

men in various game sports. Different variants of display of neurodynamic functions in highly qualified game sports 
athletes have been established. Volleyball players were characterized by probably higher indicators of simple senso-
rimotor and complex reaction of choice, as well as individual-typological properties of the balance of neurotic pro-
cesses, compared with similar results of football and basketball players. Neurodynamic functions of highly qualified 
athletes in team types determine the level of players’ sportsmanship, as well as can become a criterial characteristics 
of the success of their playing activities.

Key words: neurodynamic functions, sensorimotor reactions, individual typological peculiarities of neurotic 
processes, team sports.

Анотація
У статті розглядаються питання стосовно особливостей  нейродинамічних функцій у спортсменів висо-

кого рівня кваліфікації з різних ігрових видів спорту. Встановили різні варіанти прояву нейродинамічних 
функцій у висококваліфікованих спортсменів ігрових видів спорту. Волейболісти характеризувалися  ві-
рогідно вищими показниками простої сенсомоторної та складної реакції вибору, а також індивідуально-ти-
пологічної властивості врівноваженості нервових процесів, ніж за аналогічні результати футболістів і бас-
кетболістів. Нейродинамічні функції висококваліфікованих спортсменів в ігрових видах визначають рівень 
спортивної майстерності гравців, а також можуть виступати критеріальними характеристиками успішності 
їх ігрової діяльності. 

Ключові слова: нейродинамічні функції, сенсомоторні реакції, індивідуально типологічні властивості 
нервових процесів, ігрові види спорту.

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы особенностей нейродинамических функций у спортсменов высокого 

уровня квалификации из разных игровых видов спорта. Установили различные варианты проявления нейро-
динамических функций у высококвалифицированных спортсменов в игровых видах спорта. Волейболисты 
характеризовались достоверно высокими показателями простой сенсомоторной реакции и сложной реакции 
выбора, а также индивидуально-типологическими свойствами, уравновешенностью нервных процессов, по 
сравнению с аналогичными результатами футболистов и баскетболистов. Нейродинамические функции вы-
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сококвалифицированных спортсменов в игровых видах спорта определяют уровень спортивного мастерства 
игроков, а также могут выступать критериальными характеристиками успешности игровой деятельности.

Ключевые слова: нейродинамических функции, сенсомоторные реакции, индивидуально типологиче-
ские свойства нервных процессов, игровые виды спорта.

Вступ.  Сучасні спортивні ігри 
стають ще більш цікавими, видо-
вищними, динамічними, швид-
кісними, з елементами силового 
протистояння гравців у поєднанні 
з демонстрацією високого рівня 
індивідуальної технічної май-
стерності і тактичних взаємодій з 
партнерами по команді. За таких 
умов у сучасних спортивних іграх 
підвищилися вимоги до підготов-
леності гравців, суттєво виросла 
ціна помилки в ігрових ситуаці-
ях, які мають вплив на кінцевий 
результат гри. Тому актуальність 
і увага до проблеми відбору пер-
спективних і найбільш придатних 
спортсменів у спортивних іграх, 
які б могли виступати на високому 
рівні серед команд національного 
чемпіонату та бути відібраними 
до складу національних збірних 
команд з ігрових видів спорту на-
шої країни, значно зросла [4, 10]. 

Значний інтерес дослідники 
проявляють до пошуку високоге-
нетичнодетермінованих маркерів, 
які є найбільш інформативними 
щодо відбору, управління та про-
гнозування спортивної діяльності 
гравців [5, 16]. Такі критерії пови-
нні відрізнятись міцною і стійкою 
біологічною природою і постій-
ним характером їх прояву в про-
цесі ігрової діяльності спортс-
менів.  На нашу думку, до таких 
характеристик можна віднести 
показники прояву нейродинаміч-
них функцій, до яких входять сен-
сомоторні реакції різного ступеня 
складності, проста зорово-мотор-
на реакція (ПЗМР) і реакції вибо-
ру одного та двох подразників з 
трьох (РВ1-3, РВ2-3), а також ін-
дивідуально-типологічні власти-
вості вищих відділів центральної 
нервової системи: функціональна 
рухливість (ФРНП), сила (СНП) і 
врівноваженість (ВНП) нервових 

процесів [9, 11].
Ми припускаємо, що нейроди-

намічних функцій спортсменів ви-
сокого рівня кваліфікації з різних 
ігрових видів спорту можуть від-
різнятися в залежності від харак-
теру ігрової діяльності гравців.

Змагальна діяльність спортс-
менів у різних видах спорту має 
суттєві відмінності, в залежнос-
ті від специфіки виду спорту. 
Тому до спортсменів у різних 
видах спорту висуваються відпо-
відні, специфічні вимоги, які є 
обов’язковими, визначальними і 
необхідними для досягнення ви-
соких спортивних результатів [1, 
14]. 

На сьогоднішній день  існує 
практика і методологія відбору 
спортсменів у різних видах спор-
ту і спортивних іграх зокрема, 
яка побудована на теорії індиві-
дуальних відмінностей за рівнем 
фізичних можливостей, розви-
тку рухових якостей, виконання 
технічних і тактичних дій, ігро-
вої ефективності, психічних та 
конституційних особливостей, 
домінування зору, ніг, асиметрії 
мозку, стиля змагальної діяльнос-
ті [2, 15]. Наявність відмінностей 
за цими показниками  дає підста-
ви для вирішення завдань відбору 
спортсменів у різних видах спорту, 
зокрема це стосується і футболу, 
баскетболу та волейболу [4, 13].

Багато науковців займалися ви-
вченням питань, стосовно впливу 
психофізіологічних властивостей 
на успішність змагальної діяль-
ності спортсменів з різних видів 
спорту. Даному питанню присвя-
чували свої роботи автори Г.В. 
Коробєйніков [7], Ж.Л. Козіна  
[6], Н. А. Дакал [3], які у власних 
дослідженнях відмічали важли-
вість психофізіологічних функцій 
у процесі засвоєння технічних 

і тактичних дій у спортсменів з 
різних видів спорту.  

Наша наукова школа займа-
ється детальним вивченням впли-
ву  нейродинамічних функцій на 
успішність навчальної і профе-
сійної діяльності людини [11]. 
Окремим напрямом наших до-
сліджень є вивчення нейродина-
мічних функцій спортсменів, на-
самперед це стосується вікових 
особливостей становлення дослід-
жуваних властивостей, викорис-
тання даних функцій як критері-
їв придатності людей до занять 
різними видами спорту, а також 
вивчення особливостей їх прояв 
у спортсменів – в залежності від 
рівня спортивної кваліфікації [9, 
10]. 

Незважаючи на досить висо-
ку зацікавленість дослідників і 
фахівців проблемою впливу пси-
хофізіологічних властивостей на 
спортсменів за умови високого 
психоемоційного та фізичного 
напруження під час тренувальної 
і змагальної діяльності, недостат-
ньо вивченими залишаються по-
казники нейродинамічних харак-
теристик у спортсменів високої 
кваліфікації з ігрових видів спор-
ту. Проблема полягає передусім 
у відсутності єдиного підходу до 
методики дослідження та оціню-
вання результатів [11]. Подальше 
вивчення даного питання дозво-
лить наблизитись до більш гли-
бокого розуміння цієї проблеми 
і використання набутих знань в 
спортивній практиці.

Відомо, що в умовах ігрової 
діяльності гравців у спортивних 
іграх відбувається формування 
психофункціональної системи, 
відповідальної за фізичну, техніч-
ну, спеціальну підготовленість, 
сприйняття, переробку інформа-
ції та прийняття рішень. Знач-
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на роль у цьому належить як 
сенсомоторним функціям, так 
і індивідуально-типологічним 
властивостям вищих відділів цен-
тральної нервової системи [9].

Гіпотеза дослідження. Ви-
сунули припущення, що показ-
ники нейродинамічних функцій 
спортсменів високого рівня ква-
ліфікації з різних ігрових видів 
спорту будуть знаходитися у за-
лежності від характеру трену-
вальної та змагальної діяльності 
гравців.

Мета дослідження: з’ясувати 
особливості прояву нейродина-
мічних функцій у спортсменів 
високого рівня кваліфікації з ігро-
вих видів спорту.

Методика та методи дослід-
ження. У спортсменів високого 
рівня кваліфікації, гравців фут-
больної команди 1 ліги «Чер-
каський Дніпро» м. Черкаси, бас-
кетбольної команди Української 
Суперліги «Черкаські Мавпи» м. 
Черкаси та гравців професійної 
волейбольної команди «Суми-
хімпром» м. Суми за допомо-
гою комп’ютерного пристрою 
„Діагност-1М” [11] визначали 
сенсомоторні реакції різного сту-
пеня складності: латентні періоди 
простих (ПЗМР), складних реак-
цій, вибору одного  (РВ1-3) і двох   
(РВ2-3) з трьох сигналів, а також 
індивідуально-типологічні влас-
тивості ВНД: функціональну рух-
ливість (ФРНП), силу (СНП) та 
врівноваженість (ВНП) нервових 
процесів,. 

Сенсомоторну реактивність 
оцінювали за величиною латент-
них періодів (мс) під час реагу-
вання на дію подразників різно-
го ступеня складності (проста 
зорово-моторна реакція – ПЗМР, 
реакція вибору одного подразни-
ка – РВ1-3  і диференціювання 
двох подразників з трьох – РВ2-
3). Менші значення латентних 
періодів під час відповідей на 
дію подразників різного ступеня 
складності відповідали кращій 
сенсомоторній реактивності. 

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 роботи. 
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 вище ВНП.

Результати дослідження. Ві-
домо, що всі рухові дії спортсме-
нів у спортивних іграх здійсню-
ються в умовах гострого дефіциту 
часу: як у діях з м’ячем, так і  без 
м’яча. Тому гравці повинні воло-
діти хорошою реакцією, коорди-
нацією і швидкісними здібностя-
ми. Вони повинні постійно бути 
готовими до роботи у різних ігро-
вих ситуаціях, що мають урив-
частий характер, вміти швидко 
„включатися” і „переключатися” 
без всякої на те підготовки. Все це 
призводить до швидкої фізичної і 
нервової втоми, тоді як гравці по-
винні витримувати такі наванта-
ження протягом всієї гри [15]. В 
умовах рівної фізичної і техніко-
тактичної підготовленості грав-
ців команд суперниць успіх ігро-
вої діяльності може залежати від 
прояву нейродинамічних функцій 
гравців [10]. 

Згідно завдань досліджень ми 
вивчали показники нейродина-
мічних функцій спортсменів ви-
сокого рівня кваліфікації з різних 
ігрових видів спорту (табл. 1). 

Як видно із таблиці, показ-
ники нейродинамічних функцій 

спортсменів високого рівня ква-
ліфікації, які представляли різні 
види спортивних ігор, дещо від-
різнялися. Аналізуючи показники 
прояву сенсомоторних реакцій 
спортсменів встановили, що кра-
щими результатами характеризу-
валися гравці-волейболісти. По-
казники сенсомоторних реакцій 
різного ступеня складності у них 
відповідали таким значенням: час 
простої зорово-моторної реакції 
(ПЗМР) становив – 226,9±2,6 мс, 
реакції вибору одного подраз-
ника з трьох (РВ1-3) – 305,2±5,7 
мс, показник реакції диференці-
ювання двох подразників з трьох  
(РВ2-3) становив – 344,1±7,2 мс.  
Дещо нижчими показники сенсо-
моторних реакцій різного ступеня 
складності виявилися у футболіс-
тів. А найнижчими результата-
ми досліджуваних сенсомотор-
них функцій характеризувалися 
спортсмени – баскетболісти. 

За результатами досліджень 
сенсомоторної реактивності 
спортсменів високого рівня ква-
ліфікації різних ігрових видів 
спорту були виявлені достовір-
ні відмінності. Так, достовірно 
вищими виявилися показники 
ПЗМР та РВ1-3 волейболістів, 
відносно відповідних результа-
тів у баскетболістів (р<0,05). За 
результатами сенсомоторних ре-
акцій вибору двох подразників з 
трьох між групами спортсменів-
ігровиків достовірних відміннос-
тей виявлено не було (р>0,05).  

Аналізуючи характер про-
яву індивідуально-типологічних 
властивостей ЦНС у спортсменів 
високого рівня спортивної ква-
ліфікації з різних ігрових видів 
спорту, також встановили деякі 
відмінності. Так само, як і під 
час дослідження сенсомоторних 
реакцій різного ступеня склад-
ності, кращими результатами ха-
рактеризувалися – волейболісти. 
Вони демонстрували дещо кращі 
показники прояву типологічних 
властивостей центральної нер-
вової системи, ніж представники 
інших ігрових видів спорту. Зо-
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крема, середній показники ФРНП 
у них становив – 62,1±0,5 с, се-
редні значення СНП – 688,2±18,3 
подразників, показник  ВНП – 
13,5±2,4 мс, відповідно. На від-
міну від прояву сенсомоторних 
реакцій, дещо нижчими резуль-
тати індивідуально-типологічних 
властивостей ЦНС виявилися 
у баскетболістів. У футболістів 
відповідні середні значення ви-
явилися найнижчими, з усіх груп 
обстежуваних спортсменів.

Необхідно відзначити, що до-
стовірними різниці результатів 
між спортсменами з ігрових видів 
спорту виявилися за показниками 
врівноваженості нервових проце-
сів, зокрема між волейболістами і 
футболістами (р<0,05). За резуль-
татами тестування інших індиві-
дуально-типологічних властивос-
тей центральної нервової системи 
між групами спортсменів з різних 
видів спорту достовірних відмін-
ностей не було виявлено (р>0,05).  

Дискусія. За результатами до-
сліджень встановили, що показ-
ники нейродинамічних функцій, 
до яких входять сенсомоторні 
реакції різного ступеня складнос-
ті та індивідуально-типологічні 
властивості центральної нерво-
вої системи спортсменів висо-
кого рівня кваліфікації з ігрових 
видів спорту дещо відрізнялися. 
На нашу думку, це може бути 
пов’язано зі специфікою ігрових 

видів спорту, в яких виступають 
спортсмени. Так, для спортсменів 
з ігрових видів спорту притаман-
ною і характерною є наявність 
швидких змін ігрових ситуацій, 
які виникають неочікувано і не-
пердбачувано, у яких вони пови-
нні миттєво орієнтуватись і при-
ймати правильні рішення для їх 
розв’язання. У спортивних іграх, 
під час змагальної діяльності 
такі моменти зустрічаються до-
сить часто, вони вимагають від 
гравців прояву миттєвої реакції, 
демонстрації необхідних інтелек-
туальних і фізичних здібностей 
і високого рівня індивідуальної 
технічної майстерності. Як пра-
вило, гравці, які володіють вказа-
ними характеристиками, у біль-
шості ігрових ситуацій виходять 
переможцями, реалізовуючи важ-
ливі ігрові моменти, і у підсумку 
вирішують хід гри на користь сво-
єї команди. Стосовно специфіки 
ігрової діяльності у спортивних 
іграх, зокрема футболі, баскетбо-
лі та волейболі. Як відомо, згідно 
правил гри у футболі і баскетболі 
дозволяється ловити, тримати і 
володіти м’ячем, тоді як у волей-
болі м’яч можна тільки відбивати, 
і лише дозволеними способами, 
при цьому  гра відбувається на 
майданчику, розміри якого до-
сить обмежені. Такі особливості 
ігрової діяльності гри волейбол 
роблять даний вид спорту безпе-

речно цікавим, але одночасно і 
досить складним, оскільки м’яч 
під час гри увесь час знаходить-
ся у повітрі. Тому волейболісти 
протягом гри повинні постійно 
бути у «ігровому тонусі», увесь 
час слідкувати за м’ячем і швид-
ко реагувати на зміни напрямку 
його польоту і швидкості. Тоді 
як у футболі і баскетболі гравцям 
дозволяється володіти м’ячем, 
стояти, рухатись з ним, виконува-
ти ведення і різні ігрові прийоми. 
Потрібно відмітити, що розміри 
ігрового майданчика у баскетболі 
і футбольного поля більші, у по-
рівнянні із волейбольним. Саме 
тому, на нашу думку, у ході до-
сліджень волейболісти демон-
стрували дещо кращі результати 
нейродинамічних функцій у по-
рівнянні із футболістами і баскет-
болістами.   

Отримані результати дослід-
жень вказують на залежність про-
яву нейродинамічних функцій 
спортсменів високого рівня квалі-
фікації від виду спорту, яким вони 
займаються. Тож, тривалі заняття 
певним видом спорту і специфіка 
ігрової діяльності у спортивних 
іграх мають вплив на формування 
і прояви показників сенсомотор-
них реакцій та індивідуально-ти-
пологічних властивостей ВНД 
спортсменів. Вони є одними з 
основних факторів, які впливають 
на рівень технічної майстерності, 

Таблиця 1
Нейродинамічні функції спортсменів високого рівня кваліфікації ігрових видів спорту

Нейродинамічні функції
Вид спорту

Футбол Баскетбол Волейбол

Сенсомоторні 
реакції різного 

ступеня складності

ПЗМР, (мс) 227,4±3,1 235,1±5,2 226,9±2,6 *
РВ1-3, (мс) 315,3±5,6 323,4±6,4 305,2±5,7 *
РВ2-3, (мс) 349,4±7,6 353,7±8,1 344,1±7,2

Індивідуально-
типологічні 

властивості ВНД

ФРНП, (с) 62,2±0,6 62,8±0,8 62,1±0,5
СНП, (подр.) 653,3±19,7 669,0±16,1 688,2±18,3

РРО, (мс.) 18,3±3,5 15,9±3,2 13,5±2,4 *

Примітка: *- достовірність різниць між спортсменами різних видів спорту,  р<0,05
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фізичної підготовленості, а також 
у певній мірі – інтелектуальних 
здібностей, які проявляються під 
час вирішення гравцями завдань з 
тактичної підготовки.

 Таким чином,  нейродинаміч-
ні функції висококваліфікованих 
спортсменів в ігрових видах ви-
значають рівень спортивної май-
стерності гравців, а також можуть 
виступати критеріальними харак-
теристиками успішності їх ігро-
вої діяльності.

Напрямки подальших дослід-
жень. Перспектива подальших 
досліджень полягає у визначе-
ні залежності нейродинамічних 
функцій із загальною та спеціаль-

ною підготовленістю гравців  в 
залежності від віку та статі.

Висновки.
1. Встановили, що показни-

ки нейродинамічних функцій 
спортсменів високого рівня ква-
ліфікації з ігрових видів спорту, 
до яких входять сенсомоторні 
реакції різного ступеня складнос-
ті та індивідуально-типологічні 
властивості центральної нервової 
системи, знаходяться у залежнос-
ті від характеру ігрової діяльності 
спортсменів. 

2. За результатами досліджень 
сенсомоторних реакцій та індиві-
дуально-типологічних властивос-
тей ЦНС між групами спортсме-

нів різних ігрових видів спорту 
виявлені статистичні відмінності. 
У волейболістів встановлені  ві-
рогідно вищі показники простої 
сенсомоторної та складної реак-
ції вибору, а також індивідуаль-
но-типологічної властивості врів-
новаженості нервових процесів, 
у порівнянні із аналогічними ре-
зультатами футболістів і баскет-
болістів (р<0,05). 

3. Нейродинамічні функції 
висококваліфікованих спортсме-
нів в ігрових видах визначають 
рівень спортивної майстерності 
гравців і можуть виступати кри-
теріальними характеристиками 
успішності їх ігрової діяльності.
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