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Анотація. Стаття присвячена визначенню впливу фізичного на-
вантаження та релаксації на показники працездатності головного 
мозку. Отримані результати свідчать, що фізичні навантаження і 
релакс є одним із ефективних засобів підвищення когнітивних 
процесів, і можуть використовуватися для підвищення якості на-
вчання студентів. Фізичні вправи більше впливають на протікання 
нервових процесів в аналізуючих системах головного мозку. 
Фізичні вправи і релаксація покращують стан працездатності го-
ловного мозку. Їх можна рекомендувати як ефективний засіб для 
зняття нервової напруги.
Ключові слова: нервова система, головний мозок, фізичне на-
вантаження, релаксація.
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физической нагрузки и релаксации на работоспособность 
головного мозга. Статья посвящена изучению влияния физиче-
ской нагрузки и релаксации на показатели работоспособности 
головного мозга. Полученные результаты подтверждают, что 
физические упражнения и релаксация являются одним из эф-
фективных средств повышения когнитивных процессов, и могут 
использоваться для повышения качества обучения студентов. 
Физические упражнения больше влияют на протекание нервных 
процессов в анализирующих системах головного мозга. Физиче-
ские упражнения и релаксация улучшают состояние работоспо-
собности головного мозга. Их можно рекомендовать как эффек-
тивное средство для снятия нервного напряжения.
Ключевые слова: нервная система, головной мозг, физическая 
нагрузка, релаксация.
Annotation. Karpukhyna J.V., Tarasova O.O. Infl uence of the 
physical loading and relaxation on the capacity of cerebrum. The 
main idea of my article is the infl uence of the physical exercises and 
relaxation on capacity to work of the cerebrum. The got results sow 
that the physical loading and relaxation is one of effective facilities 
of improvement of cognitive processes, which can be used for the 
studies of students. Physical exercises infl uence a leakage of nervous 
processes in analysing systems of a brain more. Physical exercises 
and a relaxation improve a state of work capacity of a brain. They can 
be recommended as an effective means for putting off of a nervous 
strain.
Key word: nervous system, physical exercises, a relaxation.

Вступ.
Сучасна людина постійно піддається потуж-

ним негативним впливам соціального, природно-
го, побутового й багатьох інших факторів, які ви-
магають спеціальних мір для охорони й зміцнення 
здоров’я. Гармонія процесів, що протікають у го-
ловному мозку –  найважливіша умова психічного 
здоров’я, успішної фізичної та розумової діяльнос-
ті. Тільки в цьому випадку можна ставити завдання 
оптимізації процесів розумової праці без несприят-
ливих для здоров’я наслідків. 

Ряд  професій пов’язані із інтенсивним інте-
лектуальним трудом – це і науковці, і лікарі, і опера-
тори машин, і юристи, і викладачі, а також студен-
ти. Інтелектуальна діяльність, із позицій фізіології, 
відрізняється значною мозковою напругою, обу-
мовленою концентрацією уваги на обмеженому 
колі  уявлень або об’єктів. У силу цього, процес 
збудження у центральній нервовій системі зосе-
реджений у порівняно невеликій області нервових 
центрів, що призводить до швидкого стомлення. 
Тому , відмінними рисами розумової праці прийня-
то вважати: високу напругу ЦНС і органів чуття 
при обмеженій руховій активності [4].

Вплив розумової праці на організм склада-
ється із безпосереднього впливу наприкінці  робо-
чого дня (гострий вплив) і з того, що накопичується 
роками (хронічний вплив). Такий вплив виражаєть-
ся в наступному: 

зменшення імпульсації від м’язів до ЦНС, що • 
пов’язане із малою руховою  активністю та зни-
жує її тонус, призводячи до розвитку гальмів-
них процесів у корі головного мозку;
значне зниження тонусу м’язів усього тіла;• 
послаблення функцій внутрішніх органів, упо-• 
вільнення процесів обміну.
Ці несприятливі явища викликані, головним 

чином, зниженням рухової  активності й можуть 
бути усунуті після закінчення роботи [4].

Отже, в науковій літературі показано, що 



67

постійна інтенсивна інтелектуальна діяльність по-
гіршує стан здоров’я людини. Ефективною про-
філактикою таких змін стану здоров’я є оздоровче 
фізичне тренування та прийоми релаксації. 

Робота є продовженням комплексних до-
сліджень науково-дослідної теми лабораторії 
психофізіології «Дослідження фізіологічних по-
казників функціональних систем людей з осо-
бливими потребами» (номер державної реєстрації 
0105U007479).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою нашого дослідження було виявлення 

впливу фізичного навантаження та релаксації на 
стан працездатності головного мозку.

Для вирішення поставленої мети були сфор-
мульовані наступні завдання:

з’ясувати стан інтелектуальної працездатності • 
головного мозку у стані спою;
визначити стан інтелектуальної працездатності • 
головного мозку після фізичного навантажен-
ня;
встановити стан працездатності головного моз-• 
ку після релаксації.
Методика дослідження. У дослідженні при-

йняли участь 105 студентів 3 курсу (віком 19-21 рік) 
Херсонського державного університету, з них 61 ді-
вчина та 41 юнак.

Для дослідження інтелектуальної працездат-
ності головного мозку використовували методику 
«складання чисел з переключенням», яка розробле-
на Е. Крепеліним та модифікована С. Геллерштей-
ном [3]. Дана методика призначена для досліджен-
ня мислення, уваги, розумової працездатності та 
швидкості перебудови навиків діяльності.

Сутність методики полягає в тому, що дослі-
джуваним пропонується із якомога більшою швид-
кістю проводити складання однозначних чисел. 
Спочатку роботи досліджуваним, які знаходяться у 
стані спокою, пропонують на спеціально оформле-
ному бланку записати два числа – одне в чисель-
нику, друге в знаменнику, наприклад 1/5. Потім до-
сліджуваний повинен якомога швидше скласти ці 
числа і суму записати в чисельнику наступного дро-
бу, а під ним (у знаменнику) записати верхнє число 
(чисельник) попередньої пари, отримуємо 6/1. На-
ступна сума буде дорівнювати 7. Вона записувати-
меться зверху (в чисельнику наступного дробу), а 
під нею (в знаменнику) - чисельник попереднього 
дробу і т.д. Отримуємо: 1/5, 6/1, 7/6 і т.д.

Якщо отримали двозначну суму, то десятки 
відкидаються, записується лише число одиниць 
і робота продовжується. Якщо одержується ряд 
дробів типу 0/3, 3/0, тоді до знаменника необхід-
но  додати одиницю і продовжити  роботу, тобто 
після 3/0 додаємо 1 – 3/1 – 4/3, 7/4, 1/7, 8/1 і т.д. 
Якщо одержується ряд чисел типу 0/9, 9/0, тоді до 
знаменника необхідно додати число 2 і продовжити 
роботу – 9/0 додаємо 2 – 9/2, 1/9, 0/1, 1/0, 1/1, 2/1, 
3/2, 5/3, 8/5  і т.д.

На виконання цієї методики давалося 5 хви-
лин, по одній хвилині на рядок, тобто за 1 хвилину 

досліджуваний якомога швидше починав складати 
числа, коли наступала друга хвилина, він з нового 
рядку продовжував складати і записувати числа. В 
результаті одержали 5 рядків чисел.

Для дослідження властивостей нервової 
системи за психомоторними показниками ми ви-
користовували «Теппінг-тест», за Ільїним О.П. [3]. 
Загальновідомо, що сила нервових процесів є по-
казником працездатності нервових клітин і нерво-
вої системи в цілому. Сутність методики полягає 
в тому, що досліджувані протягом 30 сек. намага-
ються поставити олівцем як найбільше крапок у 
кожному квадраті бланку, утримуючи максималь-
ний для себе темп. Перехід від одного квадрату до 
іншого проводиться в напрямку часової стрілки, 
не перериваючи роботи. Результати виконання 
тесту фіксуються в динаміці (через кожні 5 с.) та 
по шести отриманим показникам будується крива 
працездатності. 

Загалом дослідження проводилося в три 
етапи. Спочатку досліджували працездатність 
головного мозку у студентів за допомогою мето-
дик «Теппінг-тест», та «Складання чисел з пере-
ключенням» у стані спокою, потім ці ж методики 
проводили після фізичного навантаження, та після 
релаксації. 

Фізичне навантаження складалося із 
загально-розвиваючих вправ на більшість великих 
груп м’язів, які виконувалися в інтенсивному тем-
пі протягом 20 хвилин. Зазначимо, що студенти, 
які професійно займаються спортом, в дослідженні 
участі не приймали. 

На третьому етапі дослідження проводилась 
релаксація з елементами дихальних вправ протягом 
20 хвилин. Попередньо студенти були ознайомлені 
із методикою проведення релаксації, але практично 
вона виконувалася студентами вперше. 

Результати дослідження.
Аналіз проведеного дослідження показав, що 

у стані спокою студенти за 5 хвилин здатні підраху-
вати біля 83 дробів, в середньому за одну хвилину 
16,6 ± 0,9 дробів. Після виконання фізичних вправ, 
кількість підрахованих дробів за 5 хвилин зростала 
і дорівнювала 97, тобто за одну хвилину студенти 
підраховували 19,3 ± 1,7 дробів. Після релаксації 
здатність підрахування дробів збільшилась ще і 
стала дорівнювати – 117, в цілому за одну хвилину 
– 23,3 ± 1,3 дробів. 

Більш детальний аналіз підрахування дробів 
щохвилини показаний у таблиці 1. 

Встановлено, що протягом п’яті хвилин 
швидкість складання дробів у студентів на початку 
дослідження у стані спокою залишається високою 
і, навіть, дещо зростає. Така ж закономірність спо-
стерігається після проведення фізичних та релак-
суючих вправ. Після проведення фізичних вправ, 
кількість підрахованих дробів збільшується, але це 
зростання, не є статистично достовірним. 

Інтенсивні фізичні вправи створюють в цен-
тральній нервовій системі нову домінанту, яка зні-
має напругу з інших ділянок головного мозку [1, 
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2]. Такий перерозподіл процесів збудження та галь-
мування призводить до покращення результатів 
працездатності головного мозку після виконання 
фізичних вправ, що і підтверджується нашими до-
слідженнями. Враховуючи те, що показники покра-
щення результатів працездатності головного мозку 
після фізичного навантаження не є статистично до-
стовірними, ми вважаємо, що для студентів були 
запропоновані або прості фізичні вправи, або не-
тривалі за часом, що і не дозволило утворити стійку 
нову домінанту [1].

Показано, що після проведеної релаксації 
значно збільшується підрахунок дробів (р < 0,05), 
особливо у порівнянні з початковим  станом спо-
кою. Отримані результати вказують на те, що ре-
лаксація призвела до гальмування в ЦНС, яке по-
ширилося на рухові нервові центри, і це надало їм 
можливість відновитися. Після закінчення релак-
сації, рухові центри мали можливість працювати 

більш інтенсивно, що і відзначилося на покращенні 
результатів.

При порівнянні показників працездатності 
головного мозку в статевому аспекті виявилися де-
які особливості, які показані на рисунку 1. 

Встановлено, що дівчата підраховували дро-
би швидше, ніж юнаки. Причому, загальна кількість 
підрахованих дробів зростала як після фізичного 
навантаження, так і після релаксації. Серед юнаків 
теж спостерігалась така закономірність: зростання 
кількості підрахованих дробів після фізичного на-
вантаження та після релаксації, але взагалі у юнаків 
спостерігалися дещо нижчі результати.

Більш детальний порівняльний аналіз що-
хвилинного підрахунку дробів у статевому аспекті 
представлений у табл. 2, 3. Встановлено, що на пер-
ших двох хвилинах дослідження у стані спокою ді-
вчата підраховували дроби в середньому у кількості 
15,7±1,1. Починаючи з третьої хвилини кількість 

Таблиця 1
Показники працездатності головного мозку студентів (за методикою «Складання чисел з переключен-

ням»)
Працездатність 
головного моз-
ку:

1 хвилина 2 хвилина 3 хвилина 4 хвилина 5 хвилина

у стані спокою 14,7±0,8 15,0±0,9 16,0±0,8 18,2±1,0 19,0±1,2
після фізичного 
навантаження 18,9±1,1 16,0±1,6 20,1±2 20,5±1,8 21,1±1,8
після релаксації 22,9±1,2* 21,1±1,3* 23,6±1,4* 23,1±1,4* 26,0±1,2*

Примітка. * - вірогідність різниці між станом спокою та після релаксації (р ≤0,05)

Рис.1. Результати дослідження загального підрахунку кількості дробів серед дівчат та юнаків. 
Примітка. А – у стані спокою, Б– після фізичного навантаження, В – після релаксації

Таблиця 2
Працездатність головного мозку дівчат (за методикою «Складання чисел з переключенням») 

Працездатність 
головного моз-
ку:

1 хвилина 2 хвилина 3 хвилина 4 хвилина 5 хвилина

у стані спокою 15,6±1,0 15,7±1,1 16,1±1,1 18,5±1,2 18,6±1,7
після фізичного 
навантаження 19,1±1,1 15,4±1,6 20,1±1,7 21,4±1,5 23,4±1,6
після релаксації 23,6±1,1* 21,4±1,4* 23,9±1,4* 23,3±1,3* 26,7±1,2*

Примітка. * - вірогідність різниці між станом спокою та після релаксації (р ≤ 0,05)
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підрахованих дробів зростає і найвищий результат 
достягається на п’ятій хвилині. 

Після проведених фізичних вправ у дівчат 
інтенсивність переробки інтелектуального наван-
таження на перший хвилині дослідження залиша-
ється відносно високою. На другій хвилині, кіль-
кість підрахованих дробів знижується і дорівнює 
15,4±1,6. Починаючи з третьої і до останньої п’ятої 
хвилини кількість підрахованих дробів поступово 
збільшується.

Після проведеної релаксації дівчата показали 
найвищі свої результати працездатності головного 
мозку, які були статистично достовірними. Зазначи-
мо, що на другій хвилині теж спостерігалося незна-
чне зниження кількості підрахованих дробів, але не 
таке суттєве, як це спостерігалося після фізичного 
навантаження. 

Виявлено, що у юнаків у стані спокою з кож-
ною наступною хвилиною спостерігається посту-
пове збільшення підрахованих дробів, що вказує на 
зростаючу працездатність головного мозку. Після 
фізичного навантаження, у порівнянні зі станом 
спокою, збільшується кількість підрахованих дро-
бів, але ця залежність має пикоподібний характер: 
відразу після фізичного навантаження працездат-
ність головного мозку зростає до третьої хвилини, 
а потім поступово знижується (див.табл.3). Після 
релаксації у юнаків спостерігаються максимальні 
показники працездатності головного мозку, які ста-
тистично відрізняються від показників спокою.

Отримані значні показники працездатності 
головного мозку ми пояснюємо тим, що у дівчат під 
час проведення релаксації утворюється більш силь-

на домінанта, яка викликає гальмування діяльності 
рухових нервових центрів та сенсорних центрів, які 
отримують імпульсацію від м’язових рецепторів. В 
результаті, знижується рівень збудження значних по 
площині ділянок кори головного мозку, знижується 
нервово-психічне напруження. Нове домінантне 
вогнище пригнічує діяльність інших центрів, в ре-
зультаті чого вони відпочивають, відновлюються, 
тому проведене дослідження інтелектуальної пра-
цездатності після релаксації виявило найкращі ре-
зультати [2]. 

Застосування методики «Теппінг-тест» до-
зволяє виявити швидкість протікання нервових 
процесів, тоді як методика дослідження інтелек-
туальної працездатності головного мозку «Скла-
дання чисел з переключенням» розкриває також і 
аналітико-синтетичну діяльність головного мозку, 
швидкість утворення нових синаптичних контак-
тів. За методикою «Теппінг-тест» ми досліджували 
психомоторні показники працездатності головного 
мозку. Результати дослідження показані на рис.2.

Виявлено, що у перші 10 секунд відбувається 
падіння працездатності головного мозку, після чого 
спостерігається вирівнювання показника. Після 
проведення фізичних вправ і релаксації показники 
працездатності залишаються більш високими, але 
ці відмінності статистично недостовірні. 

Висновки:
1) Нами встановлено, що фізичні вправи і 

особливо релаксація більше впливають на проті-
кання нервових процесів в аналізуючих системах 
головного мозку. 

Таблиця 3
Працездатність головного мозку юнаків (за методикою “Складання чисел з переключенням”) 

Працездатність 
головного моз-
ку:

1 хвилина 2 хвилина 3 хвилина 4 хвилина 5 хвилина

у стані спокою 12,9±1,1 13,7±1,3 15,7±1,0 17,6±1,6 19,7±1,8

після фізичного 
навантаження 18,6±1,4 17,4±2,0 20,1±3,2 18,6±2,9 16,6±2,5

після релаксації 21,6±1,6* 20,6±1,6* 22,9±1,7* 22,9±2,4* 24,4±1,2*

Примітка. * - вірогідність різниці між станом спокою та після релаксації (р ≤ 0,05).

Рис.2. Результати дослідження за методикою «Теппінг-тест» 
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2) Ми припускаємо, що після застосування 
фізичних вправ та релаксації утворюються більша 
кількість синапсів в ЦНС, що і призводить також 
до покращення результатів, але це потребує подаль-
ших досліджень. 

3) Отже, і фізичні вправи і релаксація по-
кращують стан працездатності головного мозку і 
їх можна рекомендувати як ефективний засіб для 
зняття нервової напруги.

Перспективи подальших досліджень перед-
бачають дослідження  когнітивних функцій сту-
дентів та розробку оздоровчих методик їх удоско -
налення.
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