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Вплив психофізіологічних станів осіб, які займаються 
фізичними вправами, на ефективність їх виконання
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Анотації:
Розглянуто вплив психічних ста-
нів спортсменів на ефективність 
їх спортивної діяльності. В дослі-
дженні приймали участь 21 сту-
дент. Вид спорту - лижне двобор’я. 
Виявлено, що у лижників - двобор-
ців перед стрибками і гоночними 
тренуваннями формуються різні 
установки на їх здійснення. При 
чіткій установці на конкретний 
вид діяльності завжди тренуван-
ня є успішними. Установлено, що 
успішність у стрибковому трену-
ванні обумовлюється часом ре-
акції на подразник і часом опера-
тивного пошуку. Також помилкою 
реакції на об’єкт, що рухається, 
амплітуди рухів, часом утриман-
ня статичної рівноваги. Успішність 
тренування у лижних гонках зале-
жить від показника максимальної 
кількості рухів за 10с, від помилки 
при відтворенні темпу рухів, від 
відношення зручної кількості рухів 
до максимальної. 

Самойлов М.Г., Титович А.А. Влияние 
психофизиологических состояний лиц, 
которые занимаются физическими упраж-
нениями, на эффективность их выполне-
ния. Рассмотрено влияние психических со-
стояний спортсменов на эффективность их 
спортивной деятельности. В исследовании 
принимали участие 21 студент. Вид спорта 
- лыжное двоеборье. Выявлено, что у спор-
тсменов перед прыжками и гоночными тре-
нировками формируются разные установки 
на их осуществление. При четкой установке 
на конкретный вид деятельности всегда тре-
нировка являются успешной. Установлено, 
что успешность в прыжковой тренировке 
обуславливается временами реакции на раз-
дражитель и временем оперативного поиска. 
Также ошибкой реакции на движущийся объ-
ект, амплитуды движений, временем удер-
жания статического равновесия. Успешность 
тренировки в лыжных гонках зависит от пока-
зателя максимального количества движений 
за 10с, от ошибки при воспроизведении тем-
па движений, от отношения удобного количе-
ства движений к максимальному. 

Samoilov M.G, Titovich A.A. Influence 
of the psychophysiological states of 
persons which are engaged in physi-
cal exercises, on efficiency of their 
implementation. Influence of mental 
conditions of sportsmen is considered 
on efficiency of their sporting activity. In 
research took part a 21 student. A type of 
sport is a ski double-event. It is exposed, 
that for sportsmen before jumps and rac-
ings trainings the different settings are 
formed on their realization. During the 
clear setting on the concrete type of ac-
tivity always training are successful. It is 
set that success in the jump training of 
determine sometimes reactions on an irri-
tant and by time of operative search. Also 
by the error of reaction on a locomotive 
object, amplitudes of motions, by time of 
withholding of static equilibrium. Training 
success in ski races depends on the in-
dex of maximal amount of motions after 
10 s., from an error at reproducing of rate 
of motions, from attitude of comfortable 
amount of motions toward maximal. 
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Вступ.1

В попередніх  наших дослідженнях  виявлено,  
що конкретні психічні стани, що чинять позитивний 
або  негативний вплив на успішність і ефективність 
рухових спортивних дій, обумовлені структурою і на-
правленістю вправ, умовами їх виконання і змістом 
задач конкретного заняття [8]. Разом з тим, ймовірно, 
психічні стани, що сприяють успішності спортивної 
діяльності будуть різними не тільки в її різних видах, 
але і при вирішенні різних задач, які включені в одну 
і ту ж діяльність.

Тому наступним питанням у вирішенні даної про-
блеми має бути перевірка наявності різних психічних 
станів у одних і тих же спортсменів, які займаються 
одним видом діяльності, але з різними задачами до її 
виконання.

Роль психічних станів у здійсненні рухової 
активності людини відома давно. Наукові дослідження 
впливу психічних станів на успіх у змагальній 
діяльності у значній кількості були проведені у 
минулому столітті [1,4]. В роботах останніх років 
доведено, що не тільки змога регулювати свої психічні 
стани спортсменами (саморегуляція), а і (що не менш 
важливе) чітке усвідомлення конкретних задач в своїй 
змагальній діяльності, повинне супроводжуватись 
певними психічними станами [3].

Фахівцями зі спортивної психології наголошується 
на тому, що між психічними станами спортсмена і 
видом його діяльності (тобто видом спорту, яким він 
займається) існує тісний зв’язок [2,6]. 
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Водночас відповіді на питання, чи змінюються 
психічні стани спортсмена упродовж однієї і тієї ж 
діяльності, яка здійснюється в результаті постановки 
різних задач, до теперішнього часу не знайдено.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: установити вплив психічних 

станів спортсменів на ефективність їх спортивної 
діяльності.

Організація та методи дослідження
В дослідженні приймали участь студенти 

Харківського та Сумського державних педагогічних 
університетів, які займались лижним двобор’ям 
(n = 21). Вибір представників саме цього виду 
спортивної діяльності обумовлювався тим, що ці 
спортсмени займаються спортивною діяльністю в якій 
поєднуються різнонаправлені тренувальні заняття: в 
стрибках на лижах з трампліну і лижних гонках. Перші 
характеризуються виконанням складнокоординованих 
вправ швидкісно-силової направленості, а другі – 
вимагають прояву витривалості.

Гіпотетично передбачалось, що у одних і тих же 
спортсменів перед тренуванням різної направленості 
оптимальні психічні стани будуть різними. В зв’язку з 
цим порівнювались показники психічного стану дво-
борців перед успішними  і неуспішними стрибковими 
і гоночними тренуваннями. Визначення успішності 
здійснювалось за 50 показниками експертною гру-
пою: тренер, психолог, дослідник.

З метою виявлення фізіологічних та психічних змін 
у досліджених осіб застосовувались наступні методи1: 
1 Всі методи (крім статистичних) описані у монографії 
Плахтієнко В.О і Блудова Ю.М (1983)
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оцінка часу, простої рухової реакції, що визначались 
максимальним темпом рухів по малій амплітуді (теп-
пінг - тест) і часом оперативного пошуку.

Час простої рухової реакції (ЧРР) на звуковий по-
дразник визначався за допомогою електросекундомі-
ра ПВ – 53Л з ціною ділення 0,01с.

Теппінг - тест максимальний (Т-Т макс) досліджу-
вався за допомогою лічильника імпульсів. Дослідже-
ний повинен по малій амплітуді виконувати рухи про-
тягом 10с у максимально швидкому темпі.

Теппінг - тест дозований (Т-Т доз) визначався та-
ким же чином, що і Т-Т макс., але перед дослідженим 
ставилось завдання за 10с виконати якомога точніше 
половину максимального темпу.

Реакція на час (РЧ) визначалась наступним шля-
хом: спортсмену треба було відміряти дивлячись на 
секундомір 7с. Після чого необхідно було відтворити 
цей час без зорового контролю три рази. Враховува-
лась середня величина відхилення від заданого інтер-
валу.

Реакція на об’єкт, що рухається. (РРО) вимірялась 
за допомогою електросекундоміра. Виконувалось це 
наступним чином: дивлячись на циферблат секундо-
міра спортсмен повинен був зупинити стрілку точно 
на відмітці 0,7с. Виконувалось 7 залікових спроб і за-
раховувався середній показник.

Динамометрія дозована (ДД) визначалась за допо-
могою динамометра ДПР – 120. Випробуваному необ-
хідно було, дивлячись на шкалу, довести стрілку ди-
намометра до 30кг після чого відтворити це зусилля  
три рази без заданого контролю.

Кінематометрія (Кін) використовувалась з метою 
виявити ступінь прояву точності відтворення просто-
рових кутів  при русі у ліктьовому суглобі. За допо-
могою кінемометра Жуковського випробуваний з за-
критими очима виконував рух за даною амплітудою, 
після чого сім разів відтворював це завдання.

Проба Ромберга (ПР): визначався час утримання 
рівноваги під час виконання різних рухових дій з від-
критими і закритими очима.

Розкид часу реакції (ЧРр) визначався за різницею 
між найбільш швидкою і найбільш повільною реак-
цією.

Розкид реакції на об’єкт, що рухається (РРОр) ви-
значався по величині найбільшого відхилення від від-
мітки, яку визначили.

Визначалось також відношення величин опти-
мальної (зручної) кількості рухів по малій амплітуді 
за 10с до максимального показника за той же період 
часу (Т-Т опт / макс).

Відношення величини оптимального (зручного) 
зусилля до максимального визначалось також (Д опт 
/ макс).

Показники перцептивної діяльності спортсменів, 
що є компонентами оперативного пошуку, визнача-
лись за допомогою таблиць Шульте (ПД). Фіксувався 
час рахунку чотирьох таблиць.

Для діагностики психічного стану спортсмена, 
крім показників психомоторики, визначали його усві-
домлені і вегетативні прояви. Для оцінки усвідомле-

них компонентів психічного стану використовували 
шкалу самооцінки, «градусник». За цією методикою 
визначали ступінь прояву самопочуття, настрою і 
бажання тренуватись. Діагностику ситуативної три-
вожності здійснювали за методикою Спілбергера і 
Ханіна. А для оцінки вегетативного компоненту пси-
хологічного стану використовувалась методика біо-
електропотенціометрії (БЕП). Кількісні дані обробля-
лись статистично [7].

Результати дослідження та їх обговорення
Одержані результати свідчать, що серед показ-

ників, які зв’язані з швидкістю саморегуляції, тобто 
швидкістю оперативного пошуку (з перцептивною 
діяльністю) (ПД) достовірно кращі перед успішни-
ми стрибковими тренуваннями (30,4ум.од) ніж перед 
успішними гоночними (32,6ум.од). Водночас, цей же 
показник краще перед успішним стрибковим трену-
ванням, ніж перед неуспішним стрибковим тренуван-
ням (відповідно, 30,4 та 33,0 ум.од.; р < 0,05).

Це означає, що швидкість отримання переробки 
зорової інформації є необхідною умовою успішного 
виконання стрибків на лижах. Інакше кажучи, більш 
швидка сенсомоторна реакція перед успішним стриб-
ковим тренуванням, ніж перед неуспішним, ймовір-
но, віддзеркалює в цих ситуаціях різницю у функ-
ціональному стані ЦНС спортсменів. Об’єктивно 
це підтверджується і часом рухової  реакції, а саме: 
цей показник найкращий перед стрибковим трену-
ванням (0,136 ум.од.) це, по-перше, а, по-друге, він 
менший за показники часу реакції перед гоночним 
тренуванням.

Після аналізу гоночного тренування ми маємо най-
більший результат за максимальним темпом рухів 76,7 
ум.од.  (t=2,4; p<0,05) при умові успішного тренуван-
ня. Тобто, для переміщення на лижах у вигляді гонки 
необхідний максимальний в одиницю часу темп рухів 
і тому ці ж самі спортсмени, які перед цим тренуван-
ням виконували стрибкові вправи на лижах, в гонці 
мали найбільші показники за максимальним темпом. 
Так відбувається тому, що необхідного умовою успіху 
у гоночному тренуванні є максимальний темп рухів і 
тому спортсмени перед гонкою настроюються саме на 
цей темп рухів. І якщо саморегуляція у них на висо-
кому рівні досягається успіх у тренуванні. При умові 
відсутності концентрованого настрою на максималь-
ний темп рухів тренування є неуспішним (72,2ум.од.; 
р<0,05).

Точність, стабільність і активність рухів теж ви-
значається якістю їх саморегуляції спортсменом. Так, 
адекватність сприйняття мікроінтервалів часу най-
краща перед успішними гоночним тренуванням (РЧ 
– 0,53с; р<0,05), а  помилка реакції на об’єкт, що ру-
хається найкраща перед успішним стрибковим трену-
ванням (0,027с, р<0,05).

Досить важливим для успіху в тренуванні лижни-
ків - гонщиків виявився такий показник як помилка у 
відтворенні заданого темпу рухів (Т-Т доз.). Як вияв-
лено в експерименті перед успішним тренуванням він 
дорівнює 6,7 ум. одиниць, а перед неуспішним – май-
же вдвічі більший – 11,6 ум. одиниць (р<0,05).
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При цьому у тренуванні зі стрибків цей показник 
має несуттєве значення і дорівнює 10,3 ум. одиниць 
при успішному тренуванні та 9,2 при неуспішному 
тренуванні (t=2,9; p>0,01). Тобто показники помилки 

при відтворенні темпу руху слід використовувати з 
метою діагностики успішності гоночного тренування. 
Таку ж закономірність має і застосування показника 
який показує помилку при відтворенні заданого 

Таблиця
Показники психофізіологічних станів спортсменів перед успішними і неуспішними тренуваннями зі стрибків 

з лижами та лижними гонками x±m
В

им
ір

. 
по

ка
з.

Направленість тренування
Стрибкова Гоночна

Усп. Неусп. Усп. Неусп. T
p

t
p

t
p

t
p

t
p

t
p

1 2 3 4 1-2 1-3 1-4 2-3    2-4 3-4
ШВИДКІСТЬ

1 0,136±0,0002 0,143±0,0002 0,138±0,0004 0,139±0,0003 1,4
›0,05

1,8
›0,05

1,7
›0,05

1,9
›0,05

1,7
›0,05

1,7
›0,05

2 72,7±0,85 69,3 ± 0,69 76,7 ± 1,20 72,2 ± 1,17 2,7
‹0,05

2,5
‹0,05

1,9
‹0,05

2,3
‹0,05

2,6
‹0,05

2,4
‹0,05

3 30,4 ± 0,67 33,0 ± 0,72 32,6 ± 0,25 33,2 ± 0,28 2,7
‹0,05

2,1
‹0,05

3,1
‹0,01

2,2
‹0,05

2,4
‹0,05

1,7
›0,05

ТОЧНІСТЬ

4 10,3±0,42 9,2±0,38 6,7±1,23 11,6±1,14 2,0
›0,05

3,1
‹0,01

2,6
‹0,05

3,3
‹0,01

2,1
‹0,05

2,9
‹0,01

5 0,67±0,18 0,72±0,19 0,53±0,16 1,17±0,22 1,9
›0,05

1,8
‹0,05

1,9
›0,05

2,0
›0,05

1,9
›0,05

2,5
‹0,05

6 0,027±0,004 0,038±0,003 0,042±0,003 0,044±0,003 1,3
›0,05

1,6
›0,05

2,0
›0,05

1,7
›0,05

2,1
‹0,05

1,8
›0,05

7 3,8±0,84 4,1±0,91 2,4±0,36 4,0±0,44 2,5
‹0,05

2,8
‹0,01

1,5
›0,05

2,2
‹0,05

2,2
‹0,05

2,8
‹0,01

8 1,3±0,21 2,0±0,27 1,8±0,04 1,9±0,03 2,1
‹0,05

1,9
›0,05

3,1
‹0,01

1,8
›0,05

1,9
›0,05

1,8
›0,05

СТАБІЛЬНІСТЬ
9 68,5±8,17 45,2±7,28 58,6±0,17 58,9±0,18 2,3

‹0,05
2,1

‹0,05
2,3

‹0,05
2,7

‹0,05
2,6

‹0,05
1,9

›0,05

10 0,025±0,004 0,042±0,005 0,031±0,003 0,041±0,002 2,5
‹0,05

1,9
›0,05

2,2
‹0,05

2,5
‹0,05

2,1
‹0,05

2,5
‹0,05

11 0,047±0,003 0,060±0,002 0,056±0,004 0,057±0,003 2,6
‹0,05

2,0
›0,05

2,1
‹0,05

2,6
‹0,05

2,6
‹0,05

1,8
›0,05

АКТИВНІСТЬ

12 46,4±2,46 37,7±2,20 32,2±2,22 40,3±2,41 2,4
‹0,05

2,8
‹0,01

2,9
‹0,05

3,0
‹0,01

2,3
‹0,05

2,5
‹0,05

13 0,672±0,0003 0,680±0,0004 0,787±0,033 0,669±0,036 2,6
‹0,05

2,1
‹0,05

1,5
›0,05

2,2
‹0,05

2,5
‹0,05

2,6
‹0,05

14 0,824±0,027 0,739±0,021 0,768±0,035 0,654±0,030 2,5
‹0,05

2,9
‹0,01

2,8
‹0,01

2,0
›0,05

2,5
‹0,05

2,5
‹0,05

САМООЦІНКА

15 75,2±0,73 72,6±0,81 75,4±2,45 67,1±2,21 2,5
‹0,05

1,9
›0,05

2,5
‹0,05

2,4
‹0,05

2,7
‹0,05

2,4
‹0,05

16 79,9±2,18 60,1±2,23 76,4±0,43 74,8±0,51 2,9
‹0,01

2,5
‹0,05

2,8
‹0,01

2,4
‹0,05

2,0
›0,05

2,4
‹0,05

17 80,6±0,72 78,3±0,67 84,2±8,18 58,4±7,25 2,4
‹0,05

2,2
‹0,05

3,0
‹0,01

2,5
‹0,05

3,1
‹0,01

2,7
‹0,05

18 36,8±3,70 48,5±3,79 42,1±1,76 35,6±1,48 2,2
‹0,05

2,5
‹0,05

2,1
‹0,05

2,7
‹0,05

2,6
‹0,05

2,8
‹0,05

Примітка: 1 – ЧРР (с);  2 – Т-Т макс. (ум. од.); 3 – ПД (с); 4 –Т-Т доз. (ум. од.); 5 – РЧ (с); 6 – РРО (с); 7 – Дин. 
доз. (кг); 8 – Кін. (см); 9 – ПР (с); 10 – ЧРр (с); 11 – РДО (р); 12 – БЕП (а); 13 -  Т-т опт (макс. ум. од.); 14 – Дин. 
опт (макс. ум. од.); 15 – Самопочуття; 16 – Настрій; 17 – Бажання тренуватись; 18 – Ситуативна тривожність.
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зусилля.
Найменша помилка зареєстрована у спортсменів 

перед успішним гоночним тренуванням 2,4кг (р<0,01) 
і відповідно 4,2кг (p<0,01) перед неуспішним трену-
ванням. Хоча аналіз оцінок точності відтворення амп-
літуди рухів майже не має значення для успішності у 
гоночному тренуванні (одержано 1,8см при успішно-
му та 1,9см (p<0,05) – при неуспішному тренуванні).

При  цьому суттєво, що для стрибкової діяльності 
цей показник важливий: перед успішним тренуван-
ням він значно менший, ніж перед неуспішним – від-
повідно 1,3 та 2,0см (р<0,05). Отже чим менший цей 
показник, перед виконанням стрибків на лижах, тим 
краще буде результат у виконанні цієї вправи.

Не менш важливою характеристикою рухів є їх 
стабільність виконання. Так, наприклад, різниця між 
найбільшою та найменшою за часом реакціями на 
об’єкт, що рухається, дає можливість діагностувати 
у спортсменів успішність виконання стрибків з ли-
жами. Перед успішним тренуванням цей показник у 
них найменший 0,025с, а перед неуспішним – високий 
0,042с (р<0,05). Водночас у тренуванні з гонок різни-
ця між цими показниками перед успішним і неуспіш-
ним тренуванням невелика 0,01с.

І знову при оцінці здатності утримувати статичну 
рівновагу ми переконуємося, що цей показник має зна-
чення при виконанні стрибків з лижами і не потребує 
визначення перед лижними гонками. Це твердження 
спирається на об’єктивні показники отримані перед 
виконанням цих видів діяльності: вони найбільші 
(68,5с; p<0,05) перед успішними стрибками з лижами. 
А перед тренуваннями з гонок вони майже однакові як 
перед успішними, так і перед неуспішними: відповід-
но 58,6 та 58,9с (р>0,05).

Аналогічно можна стверджувати і про значення 
таких даних, як різниця між найбільшим і найменшим 
показником в реакції на об’єкт, що рухається (РРор)  
(див. таблицю).

Актуальність рухової діяльності, що коректуєть-
ся процесом саморегуляції і відповідної установки 
на конкретні її умови теж по-різному змінюється і не 
рівнозначна при стрибках і гонках у двоєборців. Так, 
показник відношення оптимального темпу рухів до 
максимального, який означає установку спортсмена 
на швидкість рухів, є більш інформативним перед 
тренуванням з гонок на лижах. Перед успішним тре-
нуванням він дорівнює 0,787 ум. одиниць, а перед не-
успішним 0,669 ум. одиниць (р>0,05).

При  цьому зміна цього показника перед стриб-
ковим тренуванням незначна, а різниця його перед 
успішним і неуспішним дорівнює всього 0,008 ум. 
одиниць. Важливо також, що показник відношення 
оптимального зусилля до максимального,  що означає 
установку на максималізацію зусиль, є інформатив-
ним перед стрибковим і перед гоночним тренуванням, 
так як достовірно змінюється в обох видах тренувань 
перед успішними і неуспішними з них (див. таблицю). 
Цей показник зв’язаний не тільки з успішністю тре-
нування, а і з його направленістю тому, що він вище 
перед стрибковим тренуванням.

Біоелектрична активність шкіри спортсменів може 
бути використана для діагностики успішності перед 
стрибковим тренуванням, тому, що вона у цьому ви-
падку найбільша. Зменшення цього показника означає 
наявність у спортсмена слабкої установки на виконан-
ня стрибків з лижами. У такій ситуації значно більшу 
користь принесе тренування з гонок, так як для його 
успіху потрібні незначні показники біоелектричної 
активності: 32,2а, р>0,05.

Показники самооцінки психічних станів теж ма-
ють суттєве значення у прогнозуванні успішності тре-
нування. Так, наприклад, для стрибкового тренування 
важливо, щоб настрій спортсмена мав високі самоо-
цінки. У нашому дослідженні успішне тренування су-
проводжується наявністю оцінки 79,9 балів (p>0,05), 
а неуспішне – 60,1 балів. Тобто при відсутності на-
строю у спортсмена – двоборця йому краще здійснити 
тренування з гонки на результати якого цей показник 
майже не впливає (так як різниця між успішним і не-
успішним тренуванням незначна – 1,6 балів).

Водночас зниження самооцінок фізичного самопо-
чуття і бажання тренуватись є більш інформативним 
для діагностики успіху в гоночному тренуванні. При 
низьких оцінках за цими станами успішного трену-
вання у гонках можна не чекати. Особливо важливим 
є такий стан як бажання тренуватись: перед неуспіш-
ним тренуванням у нашому дослідженні цей показник 
дорівнював 58,4 балів, а перед успішним – 84,2 балів 
(р>0,05), тобто майже на 30 балів більше.

Стосовно ситуативної тривожності можна відміти-
ти, що показники відрізняються у всіх ситуаціях, що 
аналізувались нами. Хоча важливим є факт наявності 
низького рівня тривожності перед успішними стриб-
ками (36,8 балів), ніж перед неуспішними (48,5 балів, 
p>0,05). При цьому, для успіху у гоночному трену-
ванні потрібен деякий «середній» рівень тривожності 
так як перед успішним тренуванням у нашому дослі-
дженні ми отримали оцінки ситуативної тривожності 
на рівні 42,03 бала, а перед неуспішним – 35,6 балів 
(p>0,05).

Необхідно підкреслити, що показники біоелек-
тричних потенціалів шкіри спортсменів і ситуативної 
тривожності, які є відтворенням їх емоційної напруги, 
знаходяться у протиріччі: тривожність зменшується 
перед успішними стрибками, а біоелектричні потен-
ціали навпаки, у цьому випадку збільшуються. На-
явність даного протиріччя, з нашої точки зору, можна 
пояснити тим, що необхідний рівень емоційної мобі-
лізації спортсменів здійснюється за рахунок різних 
механізмів її активізації.

Висновки
1) Для прогнозування успішності тренування 

лижників - двоборців перед обома видами тренування 
(стрибки і гонки) можна визначити відношення 
оптимального зусилля до максимального і рівень 
прояву тривожності. Ці показники є інформативними 
для обох видів тренування.

2) Успішність стрибкового тренування 
обумовлюється: 
а) часом реакції на подразник і часом оперативного 
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пошуку – в обох випадках ці показники  повинні бути 
не великими;
б) помилкою реакції на об’єкт, що рухається з точністю 
відтворення амплітуди рухів – показники повинні 
бути меншими за оцінкою;
в) показники біоелектропотенціалів – їх рівень 
підвищується;
г) рівень утримання статичної рівноваги – він завжди 
більш тривалий, ніж перед неуспішним тренуванням;
д) різниця між найшвидшою і найповільнішою 
реакціями та різницею у таких же реакціях на об’єкт, 
що рухається – вона повинна бути малою.
е) рівнем самооцінки настрою – вона повинна бути 
високою.

3) Успішність тренування у лижних гонках зале-
жить від наступних чинників:
а) від показника максимальної кількості рухів за 10с 
(теппінг - тесту) – для успішного тренування він має 
бути великим;
б) від помилки відтворення заданого темпу рухів – 
вона має бути малою;
в) від відношення зручної кількості рухів до 
максимальної – для успіху потрібен високий 
показник;
г) від фізичного самопочуття і бажання тренуватись – 
ці показники повинні бути високими.

4) Отримані результати свідчать про те, що, чіт-
кість установки спортсмена на конкретний вид спор-
тивної діяльності є одним із головних чинників у її 
успішності. Для прогнозування успішності трену-

вання необхідно здійснювати діагностику показників 
швидкості, точності, стабільності та активності рухів 
і реакцій і самооцінку психічних станів спортсмена.

Перспективою подальших досліджень може бути 
виявлення діагностики чинників, які можна буде ви-
користовувати для прогнозування успішності спор-
тивної діяльності у різних видах спорту.
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