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Анотації:
Розглянуто особливості специ-
фічного впливу тренувальних 
навантажень різної спрямова-
ності на організм юних спортс-
менів. Виявлено, що специфіка 
тренувального процесу накла-
дає свій відбиток на характер 
змін психофізіологічного показ-
ника ХНК-2 (характеру нахилу 
кривої), який у більшості ви-
падків є консервативним. Вияв-
лені зміни носять однотипний 
характер. Тренд цих змін ви-
значається спрямованістю тре-
нувального процесу. Даються 
рекомендації щодо проведення 
психофізіологічного відбору.

Хорошуха М.Ф. Тренд-анализ психофи-
зиологических показателей в системе 
спортивного отбора юных спортсменов 
на этапах их многолетней подготовки. 
Рассмотрены особенности специфического 
воздействия тренировочных нагрузок раз-
личной направленности на организм юных 
спортсменов. Выявлено, что специфика тре-
нировочного процесса  отражается на харак-
тере изменений психофизиологического по-
казателя ХНК-2 (характер наклона кривой), 
который в большинстве случаев является 
консервативным. Выявленные изменения 
носят однотипный характер. Тренд этих из-
менений определяется направленностью 
тренировочного процесса. Даются рекомен-
дации по проведению психофизиологическо-
го отбора.

Khoroshukha M.F. The trend-analysis 
of the psychophysiological indicators 
in the system of young sportsmen’s 
selection during the stages of their 
long-time training. The  pecularities of 
the specific effect of the  training loads of 
different direction on the young sportsmen’s 
organism are considered. It’s turned out 
that the specifics of the training process 
is reflected on the character of changes in 
the psychophysiological CIC-2 indicator 
(character of inclination of curve) which is 
conservative in the most cases. The received 
changes are of monotipical character. 
The trend of these changes is determined 
by the training process direction. The 
recommendations concerning the selection 
arrangement are given.
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Вступ.1

Однією із актуальних проблем дитячо-юнацького 
спорту була, є і залишається на довгі роки проблема 
відбору перспективних дітей для занять різними 
видами спорту. Із літературних джерел дізнаємося 
про існування різних систем відбору у європейських, 
Північно-Американських країнах та країнах Сходу [2]. 
Загальною особливістю їх є те, що вони ґрунтуються 
на комплексному підході до вирішення цієї проблеми, 
основними складовими якого є педагогічні, морфо-
логічні, фізіологічні, психофізіологічні, біохімічні та 
соціологічні методи досліджень.

В проведених раніше дослідженнях [6,8,9] по-
казана можливість визначення сили-чутливості нер-
вової системи за реєстрацією інтегрального показ-
ника ХНК-2 (характеру нахилу кривої) як одного із 
найбільш інформативних показників у проведенні 
психофізіологічного відбору спортсменів-підлітків 
до занять видами спорту циклічного та ациклічного 
характерів. І як результат багаторічних досліджень в 
цьому напрямку є запатентований нами спосіб відбо-
ру [4].

Разом з цим, існують беззаперечні висновки різ-
них дослідників, що вказують на факт специфічного 
впливу фізичних навантажень різної спрямованості 
на організм людей різного віку і професійної зайня-
тості [3,7,1]. Узагальнюючим висновком робіт цих 
авторів є встановлення ними факту придбання одних 
якостей і “втрати” інших в процесі систематичних за-
нять фізичними навантаженнями.

В якості одного із аргументів цього можуть бути 
дослідження Fournier et al [10], що свідчать про 
специфічне “втручання” різних за спрямованістю 
тренувань в структуру енергетичного метаболізму 
організму. А саме, вузько спрямовані (ан – та аеробні) 
5-місячні тренування 16-17-літніх спортсменів, в 
одному випадку (спринтерські тренування), суттєво 
© Хорошуха М.Ф., 2011

підвищують активність фосфофруктокінази в м’язах, 
(“анаеробного” ферменту), при цьому активність 
сукцинілдегідрогинази (ферменту окисного 
фосфорилювання) не змінюється, в іншому (аеробні 
тренування) – навпаки – підвищують активність 
“аеробного” ферменту, тоді як “анаеробний” 
залишається практично незмінним.

Не може бути поза увагою, як нам думається, 
парадоксальний випадок із досвіду власних 
спостережень за одним із спортсменів Броварського 
вищого училища фізичної культури. Так, юний плавець 
К-ба О. 14 років у 2006 році поступає до названого 
училища на відділення плавання (спеціалізація – 
плавання вільним стилем, дистанція 400 метрів). За 
даними психофізіологічних досліджень знаходимо, 
що показник ХНК-2 становив 1,46 у.о. Це означає, 
що за індивідуальними типологічними властивостями 
нервової системи (зокрема, її силою-чутливістю) 
спортсмен має необхідні здібності до занять плаванням 
вільним стилем саме на цій дистанції. Так трапилось, 
що згодом спортсмен переходить тренуватися до 
іншого тренера. Останній вбачає в ньому приховані 
задатки до плавання обраним стилем на дистанції 50 
і 100 метрів. Парадоксально але факт, уже через рік 
систематичних занять в плаванні на спринтерських 
дистанціях знаходимо суттєві зміни в “перебудові” 
сили-чутливості нервової системи за даними повтор-
них психофізіологічних досліджень, що проводили-
ся в різні періоди тренувань 2008 року (див. далі). Із 
проведених спостережень знаходимо, що показник 
ХНК-2 у середньому знизився до 1,21 у.о. Висвітле-
не наводить нас на думку, що з перебудовою метабо-
лічної структури енергетичного обміну спортсмена, 
пов’язаної із специфікою тренувальних занять, про 
що говорилося раніше із досліджень зарубіжних ав-
торів [10], якимсь чином можуть виникати аналогічні 
зміни також в показниках, що характеризують силу-
чутливість нервової системи. Нижче наводимо резуль-
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Рис.1. Динаміка показника ХНК-2 у юних спортсменів 13-16 років видів спорту на витривалість  
на першому (жовтень місяць -      ) та другому (квітень місяць –        ) етапах багаторічних  

(з 1983 до 1990 років досліджень);   * – висхідний тренд
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Рис.2. Динаміка показника ХНК-2 у юних спортсменів 13-16 років видів спорту  
швидкісно-силового характеру на першому (жовтень місяць -     ) та другому (квітень місяць -     ) 

етапах багаторічних (з 1983 до 1990 років) досліджень;  * – низхідний тренд.
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Рис.3. Динаміка показника ХНК-2 у учнів загальноосвітньої школи 13-16 років  
(контрольна група) на першому (вересень місяць – □) та другому (травень місяць – ■)  

етапах дворічного (з 1984 до 1986 років) дослідження

тати динамічних досліджень сили нервових процесів 
юного спортсмена за даними реєстрації показника 
ХНК-2: лютий 2008 року – ХНК-2 становить 1,24 у.о., 
березень цього року – 1,23 у.о., квітень і травень міся-
ці, відповідно, 1,16 і 1,21 у.о.

Робота виконана за планом НДР Національного 
педагогічного університету імені М.П Драгоманова.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – виявити можливість спе-

цифічного впливу тренувальних навантажень різної 
спрямованості на показники, що характеризують 
силу-чутливість нервової системи юних спортсменів 
13-16 років.

Методи та організація дослідження:
 аналіз наукової на науково-методичної літератури і • 
узагальнення досвіду практичної діяльності фахів-
ців з проблем відбору;
 психофізіологічні дослідження (визначення сили • 
нервових процесів за методикою В.Д. Небиліцина у 
модифікації Н.П. Пейсахова [5]);
 методи статистики.• 

Дослідження сили нервових процесів (СНП) 
проводилося за визначенням простої аудіорухової 
реакції за допомогою електроміорефлексометра 
“ЕМР-01”. Оцінка СНП здійснювалась за величиною 
показника характеру нахилу кривої (ХНК-2) за двома 
інтенсивностями звуку, який визначається за наступ-
ною формулою:

ХНК-2=X40/X120, 
де, Х40 - середнє арифметичне значення часу реакції 
на звук інтенсивності 40 дБ;

Х120 - на звук інтенсивністю 120 дБ.
Дослідження проводилися на базі Броварського 

вищого училища фізичної культури (раніше Бровар-

ської школи-інтернату спортивного профілю) в період 
з 1983 по 1990 роки. Психофізіологічні дослідження 
здійснювалися двічі на рік (вересень – жовтень – 1-й 
етап; березень – квітень – 2-й етап обстеження) і були 
складовою частиною поглибленого медичного обсте-
ження (диспансеризації) спортсменів. Під нашим спо-
стереженням перебували юні спортсмени 13-16 років, 
які за спрямованістю тренувального процесу (згідно 
класифікації видів спорту за А. Г. Дембо [3]) були 
розподілені на дві експериментальні групи: група А – 
види спорту, що переважно розвивають якість витри-
валості (легка атлетика: біг 800, 1500, 3000 і 5000м, 
спортивна ходьба; лижний спорт, велоспорт, акаде-
мічне веслування, плавання); група Б – види спорту 
швидкісно-силового характеру (легка атлетика: біг 
100 і 200м, стрибки, штовхання ядра і метання дис-
ка; бокс; вільна боротьба). Контрольну групу склали 
учні-однолітки, що не займалися спортом Княжицької 
загальноосвітньої школи (Київська обл.).

Усього проведено близько 2 тис. досліджень.
Результати дослідження.
Узагальнюючими висновками наших попередніх 

досліджень[8,9] щодо інформативності визначення 
сили-чутливості нервової системи за реєстрацією по-
казника ХНК- 2 у проведенні психофізіологічного від-
бору спортсменів-підлітків, що спеціалізуються в ци-
клічних та ациклічних видах спорту є наступні два:

перший: спортсмени, тренувальний процес яких • 
спрямований переважно на розвиток швидкісно-
силових якостей, а виконання специфічної для да-
ного виду спорту роботи пов’язане з включенням 
механізмів анаеробного енергозабезпечення функ-
цій, мають збудливу (високочутливу) і слабку не-
рвову систему, що віддзеркалюється у невисоких 
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показниках ХНК-2 (у середньому від 1,10 до 1,40).
другий: представники видів спорту на витривалість, • 
енергозабезпечення функцій яких здійснюється пе-
реважно за рахунок  аеробних механізмів ресинтезу 
аденозинтрифосфату, мають сильну (малозбудливу) 
і витривалу нервову систему і більш високі показ-
ники ХНК-2 (від 1,50 до 1,70 і більше).

Як показали результати повторного аналізу на-
ших попередніх досліджень, показник ХНК-2, який 
в більшій мірі обумовлений спадковістю, хоча і не 
має статично достовірних відмінностей (Р>0,05) за 
даними багаторічних спостережень, разам з цим спо-
стерігаються, так названі нами, тренд-зміни його (від 
англ. trend – тенденція, напрямок, спрямованість). 
Останні є результатом специфічної дії тренувальних 
навантажень різної спрямованості.

Можна констатувати, що у представників групи А 
реєструється так названий нами “висхідний тренд ” (рис. 
1), відповідно, групи Б – “низхідний тренд” (рис.2).

Відмітимо також, що у підлітків контрольної групи 

(рис. 3), незважаючи на відносно менш тривалі, ніж у 
спортсменів динамічні спостереження за характером 
зміни показника ХНК-2, не важко передбачити, що у них 
не може бути ні “висхідного”, ні “низхідного” трендів.

Висновки.
Індивідуальні типологічні особливості нервової 

системи підлітків важко піддаються впливу трену-
вань, у більшості випадків вони є консервативними і  
в цьому їх велика прогностична цінність у проведенні 
психофізіологічного відбору.

Специфіка тренувального процесу накладає свій 
відбиток на характер змін психофізіологічних показ-
ників. І не зважаючи на те, що внутрішньо-групові 
зміни цих показників не є суттєвими, як виняток, на 
нашу думку, не можна недооцінювати характер тих 
індивідуальних відмінностей, які притаманні кожній 
людині, як неповторній особистості.

Подальші дослідження передбачають провести 
у напрямку вивчення впливу занять різними видами 
спорту на розвиток психічних якостей підлітків.
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