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Annotation
Introduction. One of the defining features for successful competitive activity of gamers is the manifestation 

of neurodynamic functions, the physiological basis of which is the highly genetically determined properties of the 
higher parts of the CNS and sensorimotor reactions of various degree of complexity.

The aim of the study is to to find out the dependence of the success of the game activity of highly qualified 
football players on the quantitative and qualitative characteristics of neurodynamic functions. 

Material and methods. The players of the professional football team of FC Lviv were determined neurody-
namic functions: sensorimotor reactions of various degrees of complexity (PZMR, RV1-3, RV2-3),  as well as 
individual-typological properties of GNI - (FRNP). Based on expert assessments, the success of the players’ playing 
activities was determined.  

Results. It was found that the quantitative and qualitative characteristics of the neurodynamic functions of foot-
ballers with different level of gaming activities evaluation had differences. Thus, players of above-average level 
game performance were characterized by better results of sensorimotor reactions of various degree of complexity 
and indicators of functional mobility of nervous processes and fewer errors during testing compared to players 
whose level of play activity was below average. 

Conclusions. Quantitative and qualitative characteristics of neurodynamic functions of highly qualified football 
players determine the level of players’ sportsmanship, and can also be a criterion characteristics of the success of 
their playing activities. 

Key words: assessment of gaming activity of footballers, neurodynamic functions, sensorimotor reactions, 
functional mobility of nervous processes.

Анотація
Вступ. Одним з визначальних ознак для успішної змагальної діяльності спортсменів-ігровиків є прояв 

нейродинамічних функцій, фізіологічною основою яких є високо генетично детерміновані властивості ви-
щих відділів ЦНС та сенсомоторні реакції різного ступеня складності.

Мета дослідження: з’ясувати залежність успішності ігрової діяльності футболістів високого рівня ква-
ліфікації від кількісних і якісних характеристик нейродинамічних функцій. 

Матеріал і методи. У гравців професійної футбольної команди ФК Львів визначали нейродинамічні 
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функції: сенсомоторні реакції різного ступеня складності (ПЗМР, РВ1-3, РВ2-3), а також  індивідуально-ти-
пологічні властивості ВНД – (ФРНП). На основі експертних оцінок визначали успішність ігрової діяльності 
футболістів.  

Результати. Встановили, що кількісні і якісні характеристики нейродинамічних функцій футболістів 
з різним рівнем оцінки ігрової діяльності мали відмінності. Так, гравці з оцінкою ігрової діяльності вище 
середнього характеризувалися кращими результатами сенсомоторних реакцій різного ступеня складності та 
показниками функціональної рухливості нервових процесів і меншою кількістю помилок під час тестування 
у порівнянні із футболістами, у яких оцінка ігрової діяльності була нижча за середній рівень. 

Висновки. Кількісні і якісні характеристики нейродинамічних функцій висококваліфікованих футболіс-
тів визначають рівень спортивної майстерності гравців, а також можуть виступати критеріальними характе-
ристиками успішності їх ігрової діяльності. 

Ключові слова: оцінка ігрової діяльності футболістів, нейродинамічні функції, сенсомоторні реакції, 
функціональна рухливість нервових процесів.

Аннотация
Введение. Одним из определяющих признаков для ведения успешной соревновательной деятельности у 

спортсменов-игровиков есть проявление нейродинамических функций, физиологической основой которых 
являются высоко генетически детерминированные свойства высших отделов ЦНС и сенсомоторные реакции 
разной степени сложности. 

Цель исследования: выяснить зависимость эффективности игровой деятельности футболистов высокого 
уровня квалификации от количественных и качественных характеристик нейродинамических функций. 

Материал и методы. У игроков профессиональной футбольной команды ФК Львов определяли нейроди-
намические функции: сенсомоторные реакции различной степени сложности (ПЗМР, РВ1-3, РВ2-3), а также 
индивидуально-типологические свойства ВНД – (ФРНП). На основе экспертных оценок определяли успеш-
ность игровой деятельности футболистов. 

Результаты. Установили, что количественные и качественные характеристики нейродинамических функ-
ций футболистов с разным уровнем оценки игровой деятельности имели отличия. Так, игроки с оценкой 
игровой деятельности выше среднего характеризовались лучшими результатами сенсомоторных реакций раз-
личной степени сложности и показателями функциональной подвижности нервных процессов и меньшим 
количеством ошибок при тестировании в сравнении с футболистами, у которых оценка игровой деятельности 
была ниже среднего уровня. 

Выводы. Количественные и качественные характеристики нейродинамические функций высококвалифи-
цированных футболистов определяют уровень спортивного мастерства игроков, а также могут выступать кри-
териальными характеристиками успешности их игровой деятельности.

Ключевые слова: оценка игровой деятельности футболистов, нейродинамические функции, сенсомотор-
ные реакции, функциональная подвижность нервных процессов.

дії у вигляді будь-якого техніч-
ного прийому чи тактичної вза-
ємодії. Дані властивості повин-
ні бути притаманні будь-якому 
футболісту, але при цьому не всі 
гравці можуть вдало і ефективно 
вести гру, не допускаючи поми-
лок. А, як відомо, у футболі вели-
ка кількість помилок призводить 
до втрат м’яча, нереалізації ігро-
вих моментів, пропущених голів 
у власні ворота, а у підсумку – 
програних матчів (Козина, 2010; 
Николаенко, 2014; Suprunovich, 
2014). 

На думку цілого ряду авто-
рів, в основі вміння спортсменів 

Вступ. Сучасний футбол ха-
рактеризується великою різно-
манітністю ігрових епізодів, в 
яких футболісти можуть грати 
стоячи на місці або, навпаки, пе-
ресуватись по футбольному полю 
на великій швидкості в умовах 
жорсткого опору суперників. За 
цих умов демонструють високий 
рівень технічної майстерності 
володіння м’ячем та у взаємоді-
ях із партнерами по команді. Всі 
дії гравців спрямовані на те, щоб 
виграти кожний окремо взятий 
ігровий або кілька епізодів,  і у 
підсумку виграти матч та отрима-
ти перемогу над командою супер-

ників (Лисенчук, Соломонко, Со-
ломонко, 2007; Шамардін, 2013).

Участь у грі від футболістів 
вимагає максимальної концентра-
ції та ефективної реалізації своїх 
потенційних можливостей, серед 
яких високий рівень техніко-так-
тичної, фізичної, психологічної та 
ігрової підготовки (Лизогуб, 2017; 
Николаенко, 2014; Memmert, 
2010). Ефективність гри залежить 
від того, як гравець вміє сприйма-
ти інформацію у різних ігрових 
моментах, миттєво її опрацьову-
вати та аналізувати, швидко при-
ймати рішення для подальшого 
виконання необхідної рухової 
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швидко орієнтуватись і правиль-
но приймати рішення у ході зма-
гальної діяльності лежать не-
йродинамічні функції, до яких 
відносять індивідуально-типоло-
гічні властивості ВНД – функці-
ональна рухливість (ФРНП), сила 
(СНП) нервових процесів та про-
сті і складні сенсомоторні реакції 
(ПЗМР, РВ1-3 та РВ2-3) (Коро-
бейніков, Приступа, Коробейніко-
ва, Бріскин, 2013; Лизогуб, Пус-
товалов, Супрунович, Гречуха,  
2017).  

Змагальна діяльність спортс-
менів у різних видах спорту має 
суттєві відмінності в залежності 
від специфіки виду спорту. Тому 
до спортсменів і особливостей 
змагальної діяльності у різних 
видах спорту висуваються відпо-
відні, специфічні вимоги, які є 
обов’язковими, визначальними і 
необхідними для досягнення ви-
соких результатів, це стосується і 
футболу (Лизогуб, 2017; Ровний, 
Ільїн, Лизогуб, Ровна, 2015; Оста-
шов, 1982). 

Одними з визначальних ознак 
для успішної змагальної діяль-

ності спортсменів-ігровиків є 
прояв нейродинамічних функцій, 
фізіологічною основою яких є 
високо генетично детерміновані 
властивості вищих відділів ЦНС 
та сенсомоторні реакції різно-
го ступеня складності (Лизогуб, 
Пустовалов, Супрунович, Гречу-
ха,  2017; Макаренко, Лизогуб,  
2011).

Спеціальними дослідженнями 
показано, що тривалі тренування 
в окремих видах спорту сприяють 
підвищенню показників сенсо-
моторних реакцій у спортсменів. 
Це відбувається під впливом сис-
тематичних і тривалих занять, а 
також поступовим підвищенням 
рівня технічної майстерності 
спортсменів (Платонов, 2017). 
При цьому, індивідуально-типо-
логічні властивості спортсменів 
лишаються майже незмінними, 
що вказує на їхню генетичну де-
термінованість (Лизогуб,  Хомен-
ко, Безкопильний, 2019; Ровний,  
Лизогуб, 2016).

Існують роботи, у яких була 
встановлена наявність відміннос-
тей показників нейродинамічних 

функцій гравців в залежності від 
ігрових амплуа. На думку авто-
рів, це пояснюється специфікою 
їхньої ігрової діяльності та при-
таманних для них функцій, вико-
нуваних у команді (Козина, 2010; 
Коробейніков, 2015).  

Відомо, що в умовах ігрової 
діяльності гравців у футболі від-
бувається формування нейроди-
намічних функцій, які впливають 
на  фізичну, технічну і тактичну 
підготовленість, сприйняття, пе-
реробку інформації та прийняття 
рішень. Значна роль у цьому на-
лежить як сенсомоторним функ-
ціям, так і індивідуальним типо-
логічним властивостям вищих 
відділів центральної нервової 
системи (Лизогуб, Пустовалов, 
Супрунович, Гречуха,  2017; Ни-
колаєнко, 2014).

У ході досліджень встановле-
но, що спортсмени більш висо-
кого рівня спортивної кваліфіка-
ції характеризувалися кращими 
показниками сенсомоторних ре-
акцій та індивідуально типоло-
гічних властивостей ВНД, при 
цьому допускали меншу кількість 
помилок під час виконання не-
йродинамічних завдань (Козина, 
2010; Шамардін, 2013).

Таким чином, на нашу думку, 
нейродинамічні функції, зокрема 
їх кількісні і якісні характеристи-
ки, у певній мірі можуть визнача-
ти успішність ігрової діяльності 
футболістів.

Гіпотеза дослідження. При-
пускаємо, що кількісні і якісні ха-
рактеристики нейродинамічних 

Таблиця 1
Експертні оцінки ігрової діяльності футболістів 

Групи за експертною оцінкою  
ігрової діяльності

Оцінка, (бали)

ВС 8,4±0,4
С 6,5±0,3

НС 4,7±0,3

Таблиця 2
Нейродинамічні функції футболістів високого рівня кваліфікації  з різним рівнем ігрової діяльності

Групи за експертною оцінкою 
ігрової діяльності

Нейродинамічні функції
ПЗМР, мс РВ1-3,  мс РВ2-3,  мс ФРНП, сек

ВС 220,6 ± 8,3 282,0 ± 15,4 379, 6 ± 12,7 * 61,0 ± 1,6 *
С 223,8 ± 6,8 282,7 ± 19,5 387,6 ± 9,6 62,3 ± 1,4

НС 228,0 ± 8,4 311,0 ± 18,4 418,1 ± 11,7 65,6 ± 1,7

Примітка: *– статистично значущі різниці між досліджуваними показниками у групах ВС та НС оцінкою 
ІД на рівні р<0,05.
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функцій впливатимуть на успіш-
ність ігрової діяльності футболіс-
тів високого рівня кваліфікації.

Мета дослідження: з’ясувати 
залежність успішності ігрової 
діяльності футболістів високого 
рівня кваліфікації від кількісних 
і якісних характеристик нейроди-
намічних функцій.

Матеріал і методи. У грав-
ців професійної футбольної ко-
манди ФК Львів, які виступа-
ють у прем’єр-лізі чемпіонату 
України з футболу, за допомо-
гою комп’ютерного пристрою 
«Діагност-1М» (Макаренко, Ли-
зогуб,  2011) визначали нейроди-
намічні функції: сенсомоторні ре-
акції різного ступеня складності, 
латентні періоди простих (ПЗМР) 
та складних реакцій вибору од-
ного і двох подразників з трьох 
(РВ1-3, РВ2-3), а також  індиві-
дуально-типологічні властивості 
ВНД – функціональну рухливість  
нервових процесів (ФРНП). На 
основі експертних оцінок визна-
чали успішність ігрової діяльнос-
ті футболістів (Лисенчук, Соло-
монко, Соломонко, 2007).

Результати дослідження. 
Щоб з’ясувати, як кількісні і якіс-
ні характеристики нейродинаміч-
них функцій футболістів високо-
го рівня кваліфікації впливають 
на успішність ігрової діяльності, 
ми за допомогою групи тренерів 
провели експертне оцінювання 
змагальної діяльності футболіс-
тів ФК Львів протягом ігор чем-
піонату сезону 2018-2019 рр. За 

експертною оцінкою ігрової ді-
яльності, методом сигмальних 
відхилень футболістів поділили 
на три групи: з вище за середній 
(ВС), середній (С) та нижче за се-
редній (НС) рівень (табл. 1).

Як видно з представлених у 
таблиці результатів, середні бали 
успішності ігрової діяльності 
футболістів-професіоналів були 
різними. Так, у групі футболіс-
тів з рівнем ігрової діяльності  
вище за середній (ВС) показник 
успішності становив – 8,4±0,4 
бали. Всього таких гравців було 
виявлено – 22,2% (6 осіб). Від-
повідно, оцінка у футболістів з 
середнім (С) і нижче за середній 
(НС) рівнями успішності ігрової 
діяльності були дещо нижчими 
і становили відповідно – 6,1±0,3 
та 4,7±0,3 балів. При цьому най-
більша кількість гравців увійшла 
до групи з середнім рівнем ігро-
вої діяльності  – 51,9  % (14 осіб), 
тоді як до групи з рівнем ігрової 
діяльності нижче за середній 
увійшли – 25,9 % футболістів (7 
спортсменів).

Згідно завдань досліджень між 
групами футболістів з різними 
оцінками ігрової діяльності про-
вели співставлення кількісних і 
якісних характеристик нейроди-
намічних функцій (табл. 2-3).

Як видно з таблиці, кращі по-
казники нейродинамічних функ-
цій демонстрували футболісти з 
рівнем ігрової діяльності – вище 
за середній. Так, середній час ла-
тентних періодів простої зорово-

моторної реакції у них становив  
– 220,6±8,3 мс, реакцій вибору 
одного і двох подразників з трьох 
– 282,0±15,4 і 379,6 ± 12,7 мс, 
відповідно. Показник функціо-
нальної рухливості нервових про-
цесів у них відповідав величині 
– 61,0±1,6 с. Стосовно показників 
нейродинамічних функцій у гру-
пах гравців з середнім і нижче за 
середній рівень ігрової успішнос-
ті, то вони були нижчими. За цих 
умов спортсмени з оцінкою ігро-
вої діяльності нижче за середній 
мали найдовші латентні періоди 
сенсомоторних реакцій і більший 
час виконання завдання на визна-
чення функціональної рухливості 
нервових процесів. За показника-
ми сенсомоторних реакцій, РВ2-3
та індивідуально-типологічної 
властивості – ФРНП між групами 
футболістів з рівнем успішності 
ігрової діяльності вище за серед-
ній та нижче за середній встанов-
лені статистично значущі відмін-
ності (р<0,05). 

Дослідження кількісних ха-
рактеристик нейродинамічних 
функцій у футболістів з різними 
рівнями успішності ігрової діяль-
ності ми супроводжували аналі-
зом якісних показників (кількість 
помилкових реакцій)  (табл. 3).

За показниками якості вико-
нання нейродинамічних завдань 
футболістами-професіоналами з 
різним рівнем ігрової діяльності 
встановили наступні особливості. 
Так, найменшу кількість помилок 
під час виконання нейродинаміч-

Таблиця 3
Кількість помилкових реакцій футболістів з різним рівнем ігрової 

діяльності під час виконання нейродинамічних завдань,  (%)

Групи за експертною оцінкою 
ігрової діяльності

Нейродинамічні функції
ПЗМР, мс РВ1-3, мс РВ2-3, мс ФРНП, сек

ВС 0 ± 0 0 ± 0 1,3 ± 0,7 * 33,7 ± 0,7 *
С 0,4 ± 0,2 1,6 ± 0,4 2,7 ± 0,6 36,1 ± 0,6

НС 0,9 ± 0,6 2,8 ± 0,7 4,2 ± 0,8 39,6 ± 0,8

Примітка: * – статистично значущі різниці між досліджуваними показниками у групах ВС та НС оцінкою 
ІД на рівні р<0,05.
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них завдань допускали футболіс-
ти з оцінкою ігрової діяльності 
вище за середній рівень. Вони не 
допускали помилок під час вико-
нання завдань на прояв простих 
зорово-моторних реакцій та ре-
акцій вибору одного подразника з 
трьох. В ході виконання завдання, 
зв’язаного із диференціюванням 
двох подразників з трьох, показ-
ник помилкових реакцій у них 
склав – 1,3%, а під час виконан-
ня завдання на визначення функ-
ціональної рухливості нервових 
процесів, кількість помилкових 
реакцій у них становила – 33,7%. 
Дещо більшу кількість помилок, 
у порівнянні із попередньою гру-
пою, допускали гравці з серед-
нім рівнем успішності ігрової 
діяльності. Найбільшу кількість 
помилкових реакцій під час вико-
нання нейродинамічних завдань 
з усіх обстежуваних нами футбо-
лістів демонстрували спортсмени 
з оцінкою ігрової діяльності ниж-
че за середній рівень.  Необхідно 
відмітити наступне: якщо під час 
виконання простої зорово-мото-
рної реакції та реакції вибору од-
ного подразника з трьох кількість 
помилок між групами футболіс-
тів суттєво не відрізнялася, то під 
час виконання завдань РВ2-3 та 
ФРНП між групами футболістів 
за якісними показниками були 
встановлені статистично значущі 
відмінності (р<0,05). Більш якіс-
но з усіх обстежуваних спортс-

менів нейродинамічні завдання 
виконували футболісти з оцінкою 
ігрової діяльності вище за серед-
ній рівень. Це стосувалося як 
кількісних, так і якісних резуль-
татів, які отримані у даній групі 
футболістів у порівнянні із всіма 
іншими спортсменами.

З метою вивчення впливу не-
йродинамічних функцій футболіс-
тів високого рівня кваліфікації на 
успішність ігрової діяльності ми 
провели кореляційний аналіз до-
сліджуваних параметрів (табл. 4). 

В ході аналізу виявили, що між 
оцінками ігрової діяльності і не-
йродинамічними функціями фут-
болістів-професіоналів існує за-
лежність. Значущі кореляції були 
встановлені між успішністю ігро-
вої діяльності та показниками не-
йродинамічних функцій – РВ2-3
і ФРНП (r = 0,36-0,42; р<0,05). 
Між показниками оцінок ігрової 
діяльності та латентними періо-
дами ПЗМР і РВ1-3 кореляційної 
залежності не виявлено (р>0,05).

Дискусія. Таким чином, на 
основі отриманих даних встано-
вили, що футболісти, які мали 
кращі показники нейродинаміч-
них функцій, зокрема кількісні та 
якісні характеристики виконання 
тестових завдань, характеризу-
валися вищими оцінками ігрової 
діяльності, що підтверджується і 
наявністю значної кореляції. Це 
вказує на залежність ефектив-
ності ігрової діяльності гравців у 

футболі від прояву  сенсомотор-
них реакцій та індивідуально-ти-
пологічних властивостей ЦНС. 
Тобто, у певній мірі відбувається 
перенос швидкості і якості вико-
нання завдань, зв’язаних з про-
явом нейродинамічних функцій, 
на ефективність змагальної ді-
яльності, правильність прийняття 
рішень і виконання різних техні-
ко-тактичних дій футболістами-
професіоналами за умови ігро-
вої діяльності. Про залежність 
між проявами нейродинамічних 
функцій та ефективністю ігрової 
діяльності спортсменів вказують 
дані інших авторів (Платонов, 
2017; Коробейніков, 2013; Кози-
на, 2010; Ровний 2016; Артемен-
ко, 2018), які були отримані на 
спортсменах різних видів спорту. 

Отже, отримані нами експе-
риментальні дані стосовно впли-
ву нейродинамічних функцій на 
успішність ігрової діяльності 
футболістів-професіоналів в по-
вній мірі можна буде впрова-
джувати в практику підготовки 
спортсменів з різних ігрових ви-
дів спорту. 

Висновки:
1. У ході досліджень встанови-

ли, що футболісти-професіонали з 
оцінками ігрової діяльності вище 
за середній рівень характеризу-
валися кращими показниками не-
йродинамічних функцій, ніж у 
гравців, рівень успішності ігрової 
діяльності яких був нижчим. 

2. Між групами футболістів з 
різними оцінками ігрової діяль-
ності за показниками нейродина-
мічних функцій РВ2-3 та ФРНП 
виявлені статистично значущі 
відмінності та встановлено коре-
ляційну залежність (р<0,05). 

Напрямки подальших до-
сліджень полягають у визначенні 
кількості помилкових ігрових дій 
футболістів під час матчу та їх 
зв'язок з нейродинамічними ха-
рактеристиками. 

Таблиця 4
Кореляції оцінки ігрової діяльності з нейродинамічними 

функціями футболістів високого рівня кваліфікації 

Нейродинамічні функції Коефіцієнти кореляції
ПЗМР, мс 0,27
РВ1-3, мс 0,30
РВ2-3, мс 0,36

ФРНП, сек 0,42
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