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Метою нашої роботи було вивчення особливостей психофізіологічних 

функцій спортсменів-веслувальників різної спортивної кваліфікації.  

У обстеженні прийняли участь 42 юних спортсмени 14-16 років ДЮСШ та 

ШВСМ м. Херсона з високим рівнем спортивної кваліфікації (І розряд, 

16 осіб) та з низьким рівнем спортивної кваліфікації (ІІ-ІІІ розряди – 26 осіб). 

Окремо було створено дві групи в залежності від статті: юнаки – 25 осіб та 

дівчата – 17 осіб. У цих групах спортсменів ми спостерігали майже однакову 

кількість осіб з різним рівнем спортивної кваліфікації. 

В процесі дослідження здійснювалося вимірювання стану 

психофізіологічних функцій за показниками функціональної рухливості 

(ФРНП) та сили нервових процесів (СНП) (методика М.В.Макаренка), а 

також за показниками обсягу короткочасної пам’яті на числа і слова, 

властивостей уваги (переключення та розподіл – методика Шульте). 

Встановлено, що веслувальники які мають вищий рівень спортивної 

кваліфікації характеризуються достовірно вищими показники ФРНП (t=2,83, 

р≤0,05) та СНП (t=2,72, р≤0,05) порівняно з веслувальниками нижчої 

спортивної кваліфікації.  

Спостерігається, що у юних веслувальників І розряду порівняно ІІ-ІІІ 

розрядниками дещо вищі показники обсягу короткочасної пам’яті та 

властивостей уваги, що обумовлено їх як прояв властивостей основних 

нервових процесів. 

Виявлено, що у більшості випадків не спостерігається певної тенденції 

кращих результатів психофізіологічних функцій та властивостей основних 

нервових процесів лише у спортсменів певної статі. Юнаки-

першорозрядники характеризувалися дещо кращими показниками ФРНП, 

пам’яті, переключення та розподілу уваги, тоді як дівчата-першорозрядниці – 

СНП. Юнаки, які мають ІІ-ІІІ розряди характеризувалися кращими 

показниками ФРНП та СНП, розподілу уваги, дівчата, відповідно обсягом 

короткочасної пам’яті та переключення уваги. 

Виявлено, що більшості веслувальникам характерний середній рівень 

розвитку властивостей основних нервових процесів. Серед спортсменів  

І розряду 37,5% мають високий рівень ФРНП та 25,0% високий рівень СНП. 

Обговорюючи наведені результати та враховуючи те, що індивідуально-

типологічні властивості вищої нервової діяльності є високо генетично-

детермінованими, слід звернути увагу ще і на той факт, що можливо відносно 

вищий рівень властивостей основних нервових процесів у юних спортсменів 

може бути результатом модифікаційної мінливості, як наслідок корегуючої 

ролі занять спортом на їх розвиток.  
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