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Особливості сприйняття та переробки зорової інформації  
у боксерів із різним стилем ведення поєдинку

Коробейніков Г.В., Коробейнікова Л.Г., Аксютин В.В.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Досліджено 22 боксера високої 
кваліфікації у віці 18-23 роки, 
яких було розділено на дві гру-
пи за стилем ведення поєдинку: 
атакуюча та захисна. Виявлено, 
що атакуючий стиль ведення 
поєдинку у боксерів супрово-
джується наявністю високого 
рівня працездатності, зниженням 
втомленості, занепокоєння та за-
лежності від стану вегетативних 
функцій. Виявлено зниження ав-
тономності та ріст гетерономнос-
ті у структурі психофізіологічного 
стану боксерів атакуючого стилю 
ведення поєдинку, що вказує на 
наявність компромісності та по-
передження зовнішніх вдарів.

Коробейников Г.В., Коробейникова Л.Г., 
Аксютин В.В. Особенности восприятия 
и переработки зрительной информации 
у боксеров с различным стилем веде-
ния поединка. Обследовано 22 боксеров 
высокой квалификации в возрасте 18-23 года, 
разделенных на две группы по стилю ведения 
поединка: атакующий и защитный. Выявлено, 
что атакующий стиль ведения поединка у бок-
серов сопровождается наличием высокого 
уровня работоспособности, снижением уста-
лости, тревоги и зависимостью от состояния 
вегетативных функций. Выявлено снижение 
автономности и рост гетерономности в струк-
туре психофизиологического состояния бок-
серов атакующего стиля ведения поединка, 
что указывает на наличие компромиссность и 
предотвращения внешних неудач.

Korobeynikova G.V., Korobeynikova 
L.G., Axyutin V.V. The features of 
perception and processing of visual 
information in boxers with different 
style of match. We examined 22 box-
ers qualifications aged 18-23 years, di-
vided into two groups by their style of 
fight: attack and defensive. Revealed 
that the attacking style of the fight in 
boxing is accompanied by the presence 
of high-level performance, decrease fa-
tigue, anxiety and dependence on the 
autonomic functions. The lowering of 
autonomy and growth heteronomnosti 
in the structure of psycho-physiological 
condition of boxers from attacking style 
of match, indicating the presence com-
promise prevention and external failure.
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Вступ.1

Сучасний бокс, як олімпійський вид спорту, ха-
рактеризуються наявністю у спортсмена високих 
координаційних, швидкісно-силових показників, 
володіння різноманітними атакуючими і захисними 
діями, при умові відповідного стилю та манери ве-
дення поєдинку в умовах тактичної боротьби та ви-
сокого емоційного напруження [1, 2]. Підтримання 
рівня спеціальної фізичної, техніко-тактичної та 
психологічної підготовленості боксерів вимагає 
корекції тренувального процесу, у зв’язку з чим 
виникає необхідність вивчити взаємозв’язок стилю 
ведення поєдинку і психофізіологічних характеристик 
боксера. Роль психічних процесів, що мають велике 
значення в прогнозі та аналізі ситуації, які виникають 
на рингу [3, 4]. Аналіз розглянутої наукової літерату-
ри свідчить про недостатність вивчення питань, які 
стосуються особливостей стилю ведення поєдинку 
у боксерів та зв’язку із психофізіологічними харак-
теристиками. Водночас, стиль ведення поєдинку, як 
свідчать деякі джерела літератури [5, 6] залежать від 
індивідуально-типологічних особливостей організму 
спортсмена.

Робота виконана за планом НДР Національного 
університету фізичного виховання і спорту України.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи вивчити особливості сприйняття та 

переробки зорової інформації у боксерів із різним 
стилем ведення поєдинку.

Методи й організація досліджень. У досліджен-
нях приймали участь 22 боксерів високої кваліфікації 
віком 18-23 роки. 

Обстеження здійснювалось за допомогою 
апаратно-програмного психодіагностичного комплек-
су «Мультипсихометр-05». Досліджувалися показники 
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функції зорового сприйняття за 8-кольоровим вариан-
том тесту кольорових виборів Люшера в модифікації 
Л.Собчик (метод парних порівнянь). Визначались 
показники працездатності, втоми, тревоги, ексцен-
тричність, концентричність, вегетативний коефіцієнт, 
гетерономність, автономність. Оцінка швидкості та 
точності впізнання слова, закодованого знаковою по-
слідовністю визначалось за 25-пунктовим варіантом з 
5-альтернативним вибором цілісного об’єкту за тес-
том «встановлення закономірностей».

Результати дослідження.
Аналіз стилю ведення поєдинку боксерів виявив 

дві основні напрями – стиль атакуючий та стиль за-
хисний. Виходячи з цього всіх досліджених боксерів 
було розподілено на дві групи із стилем ведення по-
єдинку.

У групу спорсменів із атакуючим стилем ведення 
поєдинку увійшло 10 осіб, в той час як у групу спор-
стменів із захисним стилем ведення поєдинку уві-
йшло 12 осіб.

В табл.1 представлено результати тесту Люшера у 
боксерів із різним стилем ведення поєдинку

Аналіз результатів представлених у табл. 1 свід-
чить про наявність різниці між показниками за циф-
ровим тестом Люшера. Показник працездатності має 
тенденцію до збільшення значень у боксерів із атаку-
ючим стилем ведення поєдинку. Також виявлено до-
стовірно вищі значення гетерономності у боксерів із 
атакуючим стилем ведення бою. 

Отриманий результат відображає факт наявності, 
з одного боку вищий рівень працездатності у атакую-
чих боксері, порівняно із боксерами захисного стилю 
ведення поєдинку, а з другого – наявність залежності 
від зовнішніх впливів, компромістність. Це підтвер-
джується недостовірно нижчими значеннями показ-
нику автономності у боксерів із атакуючим стилем 
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Таблиця 1 
Середні значення показників цифрового тесту Люшера у боксерів із різним стилем ведення поєдинку (n=22)

Показники
Стиль ведення поєдинку

Атакуючий Захисний
Працездатність 10,90+0,76 9,16+0,60*
Стомленість 2,00+0,81 2,66+0,74
Тривога 1,00+0,51 2,25+0,52
Ексцентричність 8,50+0,96 7,91+0,86
Концентричність 9,00+0,84 8,41+0,71
Вегетативний коефіцієнт 14,30+1,68 16,50+1,09
Гетерономність 7,90+0,60 6,00+0,42*
Автономність 9,60+0,45 10,33+0,43
Примітка: * – p < 0,05, порівняно із групою спортсменів атакуючого стилю.

Рис. 1 Значення гетерономності та автономності (за тестом Люшера) у боксерів  
із різним стилем ведення поєдинку (n=22)

ведення поєдинку (табл. 1). Однак це компенсується 
зниженими показниками стомлення, тривоги та веге-
тативного коефіцієнту (табл. 1).

Таким чином, атакуючий стиль ведення поєдинку 
у боксерів супроводжується наявністю високого рівня 
працездатності, зниженням стомленості, тривоги та 
залежністю від стану вегетативних функцій. Однак, 
наявність зниженої автономності та зростання гетеро-
номності у структурі психофізіологічного стану бок-
серів із атакуючим стилем ведення поєдинку вказує на 
компромісність та запобігання зовнішніх невдач (рис. 
1). Можливо цей недолік (наявність гетерономності) 
має компенсаторних характер для формування резуль-
тату в умовах змагальної діяльності.

У табл. 2 представлено значення показників тесту 
«встановлення закономірностей» у боксерів із різним 
стилем ведення поєдинку. Аналіз табл. 2 засвідчив 
боксери захисного та аткуючого стилю ведення поєж-
динку відрізняються за показниками продутивності та 
ефективності встановлення цілісного об’єкту. 

При цьому у боксерів із атакуючим стилем веден-
ня поєдинку продуктивність та ефективність нижча, 
ніж у боксерів із захисним стилем ведення поєдику 
(рис. 2). 

На рис. 3 представлено значення швидкості та точ-
ності переробки зорової інформації у боксерів із різ-
ним стилем ведення поєдинку.

Виявлено, що за показниками швидкості та точ-
ності, боксери з атакуючим стилем ведення поєдин-
ку мають більшу швидкість (меншу тривалість часу 
реакції) та точність (знижену кількість помилкових 
реакцій).

Таким чином, боксери з атакуючим стилем веден-
ня поєдинку харакьтеризуються високими значення 
швидкості та переробки інформації. Однак, зростан-
ня швидкісних характеристик у боксерів пов’язано із 
погіршанням когнітивних функцій: ефективності та 
продуктивності переробки інформації. Отриманий ре-
зультат узгоджується із нашим попередніми досліджен-
нями, які показали антогонісничний характер зв’язків 
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Таблиця 2 
Середні значення показників тесту «встановлення закономірностей»  

у боксерів із різним стилем ведення поєдинку (n=22)

Показники Стиль ведення поєдинку
Атакуючий Захисний

Продуктивність 16,70+0,66 20,41+0,84*
Швидкість, с 3,93+0,07 4,75+0,04*
Точність 0,77+0,04 0,83+0,03*
Ефективність 48,60+5,23 66,75+5,32*
Примітка: * – p < 0,05, порівняно із групою спортсменів атакуючого стилю.

Рис. 2 Значення продуктивності та ефективності переробки зорової інформації  
у боксерів із різним стилем ведення поєдинку (n=22)

Рис. 3 Значення швидкості та точності переробки зорової інформації  
у боксерів із різним стилем ведення поєдинку (n=22)
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між швидкісними показникми нейродинамічних функ-
цій та клогнітивнимим характеристиками [7]. 

Характер стилю ведення поєдинку в єлино-
борствах залежить від багатьох чинників. Зокре-
ма, індивідуально-типологічні характерстики ВНД 
спортсмена, характерологічні особливості особис-
тості, наявність індивідуальних стратегій прийнття 
рішення на рівні сприйняття та переробки інформації 
[8]. Для боксерів визначення стилю ведення поєдинку 
у багатьох випадках залежить від саме якості та швид-
кості сприйняття та переробки інформації. 

У дослідженнях особливості сприйняття та пере-
робки зорової інформації у боксерів із різним стилем 
ведення поєдинку виявлено наявність покращених 
значень нейродинамічних характеристик у боксерів 
атакуючого стилю, порівняно із боксерами захисного 
стилю ведення поєдинку. 

Отриманий результат свідчить про наявність стохас-
тичності організації переробки інформації у боксерів із 
атакуючим стилем ведення поєдинку, що обумовлює 
погіршання точності продуктивності та ефективності 
переробки інформації, внаслідок активації компенса-
торних механізмів мозкових структур [7].

Стохастичність організації переробки інформації 
у боксерів із атакуючим стилем ведення поєдинку ві-
дображає шлях можливого компенсаторного пошуку 
оптимальної організації інтегративної функції мозку 
в умовах пристосування до спортивної діяльності. У 
боксерів із захисним стилем ведення поєдинку орга-
нізація переробки інформації характеризується біль-
шим детермінізмом, що обумовлює зростання авто-
номності та зниження гетерономності кольорового 
сприйняття.

Висновки.
Атакуючий стиль ведення поєдинку у боксерів 1. 
супроводжується наявністю високого рівня 
працездатності, зниженням стомленості, тривоги 
та залежністю від стану вегетативних функцій. 
Виявлено зниження автономності та зростання 2. 
гетерономності у структурі психофізіологічного 

стану боксерів із атакуючим стилем ведення 
поєдинку, що вказує на наявність компромісність 
та запобігання зовнішніх невдач. 
Боксери з атакуючим стилем ведення поєдинку 3. 
характеризуються високими значення швидкості 
та переробки інформації. 
Зростання швидкісних характеристик у боксерів 4. 
пов’язано із погіршанням когнітивних функцій: 
ефективності та продуктивності переробки 
інформації. 

Перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку передбачають провести аналіз факторної 
структури психофізіологічних функцій у боксерів із 
різним стилем ведення поєдинку.
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