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Вступ. Вивчення зв’язку успішності спортивної кваліфікації з рівнем властивостей 

основних нервових процесів, характером сенсомоторного реагування, психічними функціями 

і т.д. є актуальною науково-прикладною проблемою, яка й до тепер потребує подальшого 

розвитку. Встановлення високодостовірної кореляційної залежності між індивідуально-

типологічними властивостями ВНД, сенсомоторним реагуванням і функціями пам’яті та 

уваги з результативністю досягнень у спорті могло б слугувати науковою основою для 

обґрунтування та розробки теоретичних і практичних завдань спортивної орієнтації та 

відбору тощо. Мета дослідження: вивчення зв’язку результативності спортивної діяльності з 

властивостями нейродинамічних та психічних функцій у спортсменів різної спрямованості. 

Методи дослідження: властивості нейродинамічних функцій, а саме функціональну 

рухливість (ФРНП), силу нервових процесів (СНП) і сенсомоторні реакції різної складності 

вивчали згідно методичних підходів професора М.В.Макаренко в використанням 

комп’ютерної програми «Діагност-1», для визначення обсягу короткочасної пам’яті та 

властивостей уваги використовували бланкові методики. 

Результати дослідження. Контингентом нашого дослідження були студенти 

факультету фізичного виховання та спорту ХДУ та ХВУФК у кількості 96 осіб, яких було 

розподілено на три групи: до першої увійшли спортсмени, які мають кваліфікацію майстра 

спорту або кандидата у майстри спорту у кількості 29 осіб, до другої - спортсмени, які мають 

перший або другий розряди – 37 осіб; третю групу становили ті особи, які спортом почали 

займатися нещодавно – новачки у кількості 30 осіб. Окремо всім кваліфікованих спортсменів 

за різною спрямованістю розподілено на чотири групи: до І групи ввійшли особи, що 

займалися спортивною гімнастикою та стрибками на батуті у кількості 16 осіб; до ІІ – 

спортсмени, що займалися різними видами боротьби – 18 осіб; до ІІІ – спортсмени тих видів 

спорту, в яких характерним є високий прояв витривалості – 15 осіб; до ІV – ті, що займалися 

ігровими видами спорту (баскетбол, гандбол, футбол) – 17 осіб. Вік обстежуваних становив 

17-19 років. 

Виявлено, що властивості основних нервових процесів знаходяться у відповідному 

зв’язку з характером спортивної діяльності, в якій тренуються спортсмени. Найвищі 

показники, як ФРНП, так і СНП виявлено у групах борців та гімнастів, а найнижчі у групі 

новачків. Показано, що достовірно кращими показниками сенсомоторного реагування різної 

складності, функцій пам’яті та уваги характеризувалися студенти, які мали спортивну 

кваліфікацію майстра чи кандидата у майстри спорту. При аналізі показників 

сенсомоторного реагування у групах спортсменів різної спрямованості з’ясовано, що 

коротшими латентними періодами простої зорово-моторної реакції характеризувалися борці, 

а складних зорово-моторних реакцій – борці та представники ігрових видів спорту  

Висновки. Індивідуально-типологічні властивості (функціональна рухливість і сила 

основних нервових процесів) та властивості сенсомоторної реактивності разом з окремими 

психічними функціями становлять нейрофізіологічну основу результативності спортивної 

діяльності. 

Проведене дослідження не вичерпує проблем психофізіологічного забезпечення 

спортивної діяльності, тому перспективою для подальшої роботи є застосування отриманих 

результатів у системі спортивного відбору, профілактики негативних психофізіологічних 

станів та їх корекції у спортсменів.  
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