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Особливості змін латентних періодів сенсомоторних реакцій  

у юних спортсменів 13-16 років в залежності  
від спрямованості їх тренувального процесу

Хорошуха М. Ф. 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Анотації:
Розглянуто особливості специ-
фічного впливу тренувальних на-
вантажень різної спрямованості 
на організм юних спортсменів. В 
експерименті брали участь 263 
юних спортсменів, що займають-
ся різними видами спорту (група 
А- швидкісно-силові види спорту, 
група Б- види спорту на витрива-
лість) та 62 учнів загальноосвітніх 
шкіл, що не займаються спортом 
у віці 13-16 років. Описана мето-
дика проведення психофізіоло-
гічних досліджень. Дається по-
рівняльний аналіз змін показників 
психофізіологічних реакцій обсте-
жуваних за даними досліджень 
80-х та 2000-х років. Виявлено, 
що специфіка тренувального про-
цесу накладає відбиток на харак-
тер змін латентних періодів про-
стих і складних сенсомоторних 
реакцій, які у більшості випадків 
є генетично обумовленими. Об-
ґрунтовано важливість змін цих 
показників в практиці фізичного 
виховання.

Хорошуха М.Ф. Особенности изменений 
латентных периодов сенсомоторных ре-
акций у юных спортсменов 13-16 лет в 
зависимости от направленности их трени-
ровочного процесса. Рассмотрены особен-
ности специфического воздействия трениро-
вочных нагрузок различной направленности 
на организм юных спортсменов. В экспери-
менте принимали участие 263 юных спор-
тсменов, занимающихся разными видами 
спорта (группа А- скоростно-силовые виды 
спорта, группа Б- виды спорта на выносли-
вость) и 62 учащихся общеобразовательных 
школ, не занимающихся спортом в возрас-
те 13-16 лет. Описана методика проведения 
психофизиологических исследований. Даётся 
сравнительный анализ изменений показате-
лей психофизиологических реакций обследу-
емых за данными исследований 80-х и 2000-х 
годов.  Установлено, что специфика трениро-
вочного процесса отражается на характере 
изменений латентных периодов простых и 
сложных сенсомоторных реакций, которые у 
большинстве случаев есть генетически обу-
словленными. Обоснована важность измене-
ний этих показателей в практике физического 
воспитания.

Khoroshukha M.F. Peculiarities of 
changes in latent periods of sensor 
motor responses in young athletes 
aged 13-16 years depending on the 
orientation of their training process. 
It is shown peculiarities of the specific 
impact of various types of training loads on 
the body of young athletes. In experiment 
involved 263 young athletes engaged in 
different sports (group A- speed-strength 
sports, group B-endurance sports) and 
62 secondary school pupils, who don’t 
go in for sports, aged of 13-16 years. 
A technique of psycho-physiological 
research was considered. A comparative 
analysis of changes in rates of psycho-
physiological reactions of the surveyed 
studies for data research’80s and 2000s is 
shown. It is established that the specificity 
of the training process is reflected in 
the nature of the changes of the latent 
period of simple and complex sensor 
motor reactions that have the majority 
of cases are genetically determined. 
Substantiated the importance of changes 
in these parameters in the practice of 
physical education.
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Вступ.1

Як свідчать дані наукової літератури підлітковий 
вік характеризується подальшим формуванням нейро-
динамічних функцій, що проявляється у поступовому, 
але не в рівномірному зменшенні часу простої і склад-
ної сенсомоторних реакцій [4,14] та  стабілізацією їх у 
юнацькому віці [21].

Відомо, що при дослідженні основних властивос-
тей нервової системи широкого застосування набули 
методи у визначенні сили нервових процесів (СНП) та 
функціональної рухливості нервових процесів (ФРНП), 
що ґрунтуються на реєстрації латентних періодів сен-
сомоторних реакцій [13]. Відомо також, що властивості 
нервової системи, так само як і особистісні якості лю-
дини, є генетично обумовленими, здійснюють вплив 
на поведінку людей та їх спілкування, проявляються у 
будь-якій сфері діяльності – навчальній, професійній, 
спортивній тощо [9, 10, 6-8] , а тому застосовуються 
у проведенні спортивного психофізіологічного відбору 
обдарованих дітей до занять різними видами спорту на 
етапах початкової спортивної підготовки та поглибле-
ної спортивної спеціалізації [19, 3, 1, 23].

Оскільки нервова система є визначальною у фор-
муванні пристосувальних реакцій організму [8, 18], а 
тренування, як відомо із фізіології рухової діяльності 
[20], по суті, і є постійним процесом пристосування, 
тоді актуальною може бути проблема дослідження 
сенсомоторних реакцій у дітей підліткового віку, що 

© Хорошуха М. Ф., 2012

займаються різними видами спорту. Останнє, як нам 
думається, поглибить раніше відомі дані інших авто-
рів [17], які дійшли того висновку, що специфічність 
різних видів спорту пред’являє до спортсменів ви-
сокого ґатунку особливі як особистісні (морально-
етичні), так і психофізіологічні якості.

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 простої і складної сенсо-
моторних реакцій у юних спортсменів 13-16 років.

Методи та організація дослідження:
аналіз наукової та науково-методичної літератури з • 
проблем дослідження основних властивостей ВНД;
психофізіологічні дослідження;• 
методи статистики.• 

Психофізіологічні дослідження включали 
визначення латентних періодів простої зорово-
моторної реакції (ЛП ПЗМР) та складної зорово-
моторної реакції вибору двох з трьох подразників 
(РВ2-3). В обох випадках обстеження проводилися 
за методикою М.В. Макаренка [16] на приладі 
нейродинамічних обстежень (ПНДО-1), який є 
авторською розробкою науковців інституту фізіології 
імені О. О. Богомольця АН УРСР.

Методика проведення. Робота проводилася в 
режимі 1, підрежимі 1. Обстежуваний при появі 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

будь-якого сигналу (червоного, зеленого чи жовтого 
кольору) повинен швидко натискати праву кнопку 
на виносному пульті обстежуваного, за принципом 
«сигнал-відповідь». Пред’являлось 30 подразників. 
Час експозиції становив 0,7с, а тривалість паузи змі-
нювалась автоматично за програмою, що була закла-
дена у приладі.

Через дві хвилини відпочинку після виконання 
першого тесту, досліджувався латентний період реак-
ції вибору (РВ2-3). Робота, відповідно, проводилася в 
режимі 2, підрежимі 1. Обстежуваному пред’являли 
ті ж самі сигнали, що і під час виконання попередньої 
роботи. При цьому він повинен якнайшвидше натис-
кувати праву кнопку великим пальцем правої руки 
на появу сигналу червоного кольору, відповідно, ліву 
кнопку – при появі сигналу зеленого кольору , а у разі 
появи сигналу жовтого кольору обстежуваний не по-
винен виконувати ніяких дій, оскільки цей сигнал є 
гальмівним. Кількість подразників, які необхідно було 
переглянути становило 120. Час експозиції становив 
0,7с. Пауза між експозиціями була постійною і дорів-
нювала 0,2с; при правильних відповідях обстежува-
ного час експозиції автоматично зменшується на 0,02 
с, тоді як при помилкових збільшується на стільки ж. 
Визначалися такі показники:

швидкість переробки інформації (120 подразників) • 
(с);
мінімальна експозиція подразників (с);• 
час виходу на мінімальну експозицію (с).• 

Дослідження проводилися на базі Броварського 
вищого училища фізичної культури (раніше 
Броварської школи – інтернату спортивного профілю) 
у 80-х (жовтень 1988 і 1989р.р) та 2000-х (жовтень 
2006 і 2007р.р) роках. Під нашим спостереженням 
перебували юні спортсмени 13-16 років (n=263), які 
за спрямованістю тренувального процесу (згідно кла-
сифікації видів спорту за О. Г. Дембо [5] ) були розпо-
ділені на дві експериментальні групи: група А – види 
спорту швидкісно – силового характеру (легка атлети-
ка: біг 100 і 200м, стрибки, штовхання ядра і метання 
диска; бокс; вільна боротьба); група Б – види спор-
ту, що переважно розвивають здібність витривалос-
ті (легка атлетика: біг 800, 1500, 3000 і 5000м, спор-
тивна ходьба; лижний спорт; велоспорт; академічне 
веслування; плавання: 200, 400 і 1500м). Контроль-
ну групу склали учні – однолітки, що не займаються 
спортом Броварської ЗОШ №3 (n=30) та Княжицької 
загальноосвітньої школи (Київська обл.) (n=32).

Усього проведено 639 людино-досліджень.
Результати дослідження.
У табл. 1 наведено динаміку простої і складної 

сенсомоторних реакцій (так званої психофізіологічної 
компоненти функціонального стану [11,12] ) 
юних спортсменів та їх однолітків – учнів ЗОШ, 
які не займаються спортом за даними першого 
(жовтень 2006р.) та другого (жовтень 2007р.) етапів 
досліджень.

Аналізуючи дані таблиці, відмітимо, що- показник 
ЛП ПЗМР суттєво (на високому 0,1 та 1% рівнях ста-
тистичної значимості) зменшується у представників 

обох експериментальних груп, тоді як у контрольній 
групі зміни наведеного показника не мали статистич-
но вірогідної різниці (Р>0,05).

Що стосується параметрів, які характеризують 
складну сенсомоторну реакцію, то, як можна бачити 
із даних цієї таблиці, у представників групи А реє-
струються достовірні зміни вищенаведених показни-
ків. Останнє свідчить про специфічність впливу видів 
спорту, що переважно розвивають здібності сили та 
швидкості на формування нейродинамічних функцій.

У спортсменів видів спорту на витривалість (лиж-
ників та велосипедистів), окрім плавців, зміни вка-
заних показників не мали достовірних відмінностей 
(Р>0,05).

Той факт, що у юних плавців, подібно до спортс-
менів групи А відмічається вірогідне покращен-
ня в динаміці параметрів складної зоровомоторної 
реакції (при Р<0,001 та P<0,01) може вказати на 
специфічність впливу тренувальних навантажень, 
що використовуються в навчально-тренувальному 
процесі, а саме, гармонійне поєднання навантажень 
різного характеру (на силу, швидкість та витривалість) 
забезпечує різнобічність розвитку фізичних здібностей 
спортсменів, що в цілому, позитивно відбивається 
на процесі формування нейродинамічних функцій 
ростучого організму.

Відзначимо також, що спеціалізація спортсменів в 
плаванні на дистанціях 200 і 400м, згідно класифікації 
видів спорту за О. Г. Дембо (1980), сприяє в рівній 
мірі розвитку якостей швидкості і витривалості, тоді 
як заняття плаванням на дистанції 1500м – аеробної 
витривалості. У нашому випадку, як відзначалося 
раніше, до групи спортсменів, що переважно 
розвивають якість витривалості увійшли плавці, що 
спеціалізуються в плаванні на дистанціях 200, 400, 
1500м.

В цьому аспекті результати наших досліджень 
узгоджуються з даними інших авторів [17], які 
вказують на те, що у студентів-плавців та волейболістів 
швидкість простої і складної рефлексометричних 
реакцій достовірно вища, ніж у представників інших 
видів спорту.

Виходячи із загально відомого положення про факт 
специфічності впливу тренувальних навантажень 
різного характеру на функції організму людей різного 
віку і професійної зайнятості [15, 5, 22, 2] нам 
представилась можливість здійснити порівняльний 
аналіз показників психофізіологічної компоненти 
функціонального стану двох різних за тренувальною 
спрямованістю груп спортсменів (табл. 2).

Аналізуючи дані представленої таблиці відмітимо 
наступне: за результатами першого етапу досліджень 
знаходимо, що між групами А і Б, за даними аналізу 
показників простої і складної сенсомоторних реакцій 
не існує вірогідних (окрім показника мінімальної екс-
позиції подразників) відмінностей (Р>0,05); повторні 
(через рік) дослідження вказують на те, що у представ-
ників групи А в порівнянні з групою Б реєструються 
достовірно кращі (при Р<0,001) рефлексометричні 
показники як простої, так і складної сенсомоторних 
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Таблиця 1

Показники психофізіологічної компоненти функціонального стану підлітків 13-16 років,  
що спеціалізуються в різних видах спорту та їх однолітків – учнів ЗОШ, які не займаються спортом  

за даними першого (жовтень 2006р.) та другого (жовтень 2007р.) етапів досліджень, Х±m

Показники

Обстежувані Ет
ап

и 
до

сл
ід

ж
ен

ь Проста сенсомоторна 
реакція Складна сенсомоторна реакція

ЛП ПЗМР, мс

Швидкість 
переробки 

інформації (120 
подразн.),с

Мінімальна 
експозиція 

подразників, с

Час виходу на 
мінімальну 

експозицію, с

Боксери (n=22) I
II

233,1±3,40
192,1±2,80

72,9±1,07
60,9±0,69

18,1±1,00
7,6±0,61

56,6±2,34
41,8±1,17

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей: 
t; P

9,31 < 0,001 9,43; <0,001 8,96; <0,001 5,66; <0,001

Борці (n=23) I
II

219,7±2,79
187,1±2,29

69,8±1,01
61,9±0,84

14,1±0,80
7,6±0,62

53,4±2,45
43,3±1,28

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей: 
t; P

9,03; <0,001 6,01; < 0,001 6,42; <0,001 3,65; < 0,01

Легкоатлети 
(швидкісно-
силові види) 
(n=24)

I
II

232,8±5,99
185,3±2,00

69,5±1,07
64,7±0,91

16,7±0,65
8,5±0,63

57,5±3,25
44,6±1,13

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей: 
t; P

7,52; <0,001 3,42; <0,01 9,06; <0,001 3,75; <0,001

Лижники (n=12) I
II

241,9±4,24
226,2±2,79

71,7±2,86
67,9±1,00

16,6±2,05
14,0±0,98

51,3±4,57
52,0±3,06

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей: 
t; P

3,09; <0,01 1,25; >0,05 1,14; > 0,05 0,13; >0,05

Велосипедисти 
(n=20)

I
II

258,5±6,99
207,2±2,08

69,4±1,48
66,7±0,98

14,0±0,90
12,0±0,87

59,3±2,04
55,2±2,01

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей: 
t; P

7,03; <0,001 1,52; >0,05 1,60; >0,05 1,43; > 0,05

Плавці (n=22) I
II

216,9±3,81
197,7±2,74

69,2±0,70
64,7±0,55

13,6±0,49
7,7±0,65

54,3±1,82
47,3±1,39

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей: 
t; P

4,09; <0,001 5,06; <0,001 7,25; <0,001 3,06; <0,01

Учні ЗОШ 
(n=30)

I
II

241,4±3,87
241,1±5,85

69,6±0,85
68,1±0,53

16,9±0,72
15,4±0,40

50,3±1,84
52,7±1,46

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей: 
t; P

0,04; >0,05 1,50, >0,05 1,82; >0,05 1,02; >0,05
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Таблиця 2
Порівняльний аналіз показників психофізіологічної компоненти функціонального стану юних спортсменів  

13-16 років, що переважно розвивають швидкісно-силові здібності (група А), здібності витривалості  
(група Б) та їх однолітків-учнів ЗОШ, які не займаються спортом (контрольна група)  

за даними першого (жовтень 2006р.) та другого  (жовтень 2007р.) етапів досліджень, Х±m

Показники

Обстежувані Ет
ап

и 
до

сл
ід

ж
ен

ь Проста сенсомоторна 
реакція Складна сенсомоторна реакція

ЛП ПЗМР, мс

Швидкість 
переробки 

інформації (120 
подразн.),сС

Мінімальна 
експозиція 

подразників, с

Час виходу на 
мінімальну 

експозицію, с

Група А (n=69) 
[1]

Група Б (n=54) [2]
Контрольна група 

(n=30) [3]

I
I
I

228,5±2,60
237,9±4,01
241,4±3,87

70,7±0,62
69,8±0,87
69,6±0,85

16,3±0,51
14,4±0,61
16,9±0,72

55,0±1,49
55,5±1,50
50,3±1,84

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей:

t; P [1-2]
t; P [1-3]
t; P [2-3]

1,97; > 0,05
2,77; < 0,01
0,63; > 0,05

0,85; >0,05
1,05; > 0,05
0,16; > 0,05

2,39; <0,05
0,68; > 0,05
2,65; < 0,05

0,24; >0,05
1,99; >0,05
2,19; < 0,05

Група А (n=69) 
[1]

Група Б (n=54) [2]
Контрольна група 

(n=30) [3]

II
II
II

188,1±1,39
207,5±2,08
241,1±5,85

62,4±0,54
66,2±0,50
68,1±0,53

7,9±0,36
10,7±0,58
15,4±0,40

43,3±0,69
51,3±1,23
52,7±1,46

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей:

t; P [1-2]
t; P [1-3]
t; P [2-3]

7,75; <0,001
8,81; < 0,001
5,41; < 0,001

5,16; < 0,001
7,53; < 0,001
2,61; < 0,05

4,10; <0,001
13,9; < 0,001
6,67; < 0,001

5,67; < 0,001
5,82; < 0,001
0,73; > 0,05

реакцій. Такий полярний характер змін латентних 
періодів вказаних реакцій у юних спортсменів може 
бути викликаний саме специфічністю впливу трену-
вальних занять різної спрямованості. На нашу думку, 
тренувальний процес є тим «середовищем» чи «умо-
вами виховання», які згідно уявлень І. П. Павлова, мо-
жуть бути альтернативними біологічній спадковості 
у формуванні особистісних якостей людини, типу її 
нервової системи. Що стосується зміни типу нервової 
системи, то як пише І. П. Павлов: «… при исключи-
тельной, как мы выражаемся, оранжерейной обста-
новке опыта возможно улучшение, урегулирование 
общей условно-рефлекторной деятельности живо-
тного – но и только. О прочной переделке типа, ко-
нечно, речи быть не может» [цит. 3,с.26].

Як і потрібно було очікувати, у учнів ЗОШ  по-
казники простої і складної сенсомоторних реакцій є 
гіршими, ніж у спортсменів обох груп. Однак статис-
тично вірогідний характер цих змін має місце лише 
на другому етапі досліджень. Як виняток,  зміни лише 
показника часу виходу на мінімальному експозицію 
не мав статистично достовірної (Р>0,05) різниці між 

спортсменами групи Б та представниками контроль-
ної групи. Тоді як за даними другого етапу досліджень 
знаходимо різнобічний характер психофізіологічних 
показників: в одних випадках суттєво кращими є ці 
показники у спортсменів, в інших – не знаходимо від-
мінностей між експериментальними, з одного боку, та 
контрольною, з іншого боку, групами.

Свідченням про беззаперечний факт специфічного 
впливу тренувальних навантажень різного  характеру 
на функції організму юних спортсменів (у нашому 
випадку, на психофізіологічну функцію) можуть бути 
дані аналогічних досліджень, які проводилися у 80-х 
роках на базі Броварської школи-інтернату спортив-
ного профілю.

Відзначимо, що групу А склали ті ж спортсме-
ни, що і в дослідженнях 2006-2007р.р., а до групи Б 
увійшли такі спортсмени: легкоатлети (види на ви-
тривалість), веслувальники-академісти, лижники-
гонщики, плавці. Контрольну групу представляли 
учні Княжицької ЗОШ (Київська обл.). Дослідження 
проводилися з використанням одного і того ж приладу 
– ПНДО-1.
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Таблиця 3

Показники психофізіологічної компоненти функціонального стану підлітків 13-16 років, що спеціалізуються  
в різних видах спорту та їх однолітків – учнів ЗОШ, які не займаються спортом за даними першого  

(жовтень 1988р.) та другого (жовтень 1989р.) етапів досліджень, Х±m

Показники

Обстежувані Ет
ап

и 
до

сл
ід

ж
ен

ь Проста сенсомоторна 
реакція Складна сенсомоторна реакція

ЛП ПЗМР, мс

Швидкість 
переробки 

інформації (120 
подразн.), с

Мінімальна 
експозиція 

подразників, с

Час виходу на 
мінімальну 

експозицію,сС

Боксери (n=22) I
II

227,6±2,73
197,1±1,92

71,1±0,89
62,1±0,49

16,9±0,57
9,8±0,41

57,5±2,33
45,1±1,32

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей: t; P 9,14; <0,001 8,86; <0,001 10,11; <0,001 4,63; <0,001

Борці (n=20) I
II

222,8±3,69
201,4±2,27

69,2±1,02
65,0±0,85

14,4±0,79
11,7±0,71

51,0±1,51
45,2±1,10

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей: t; P 4,94; <0,001 3,16; < 0,01 2,33; <0,05 3,10; < 0,01
Легкоатлети 
(швидкісно-
силові види) 
(n=24)

I
II

220,9±4,86
201,6±2,23

69,8±1,05
65,7±1,07

16,8±0,74
10,3±0,92

51,9±2,07
45,8±1,65

Конфіцієнти 
достовірності 
відмінностей: t; P

3,61; <0,01 2,73; <0,05 5,51; <0,001 2,30; <0,05

Легкоатлети (види 
на витривалість) 
(n=18)

I
II

241,8±3,63
214,3±2,98

73,2±1,20
73,0±1,07

18,4±1,03
15,9±0,86

57,1±1,41
54,7±1,98

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей: t; P 5,18; <0,001 0,12; >0,05 1,86; > 0,05 0,99; >0,05

Веслувальники 
(n=14)

I
II

231,8±3,81
220,5±2,13

69,9±1,44
69,0±1,35

14,7±0,93
12,6±0,92

58,4±1,50
56,1±2,28

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей: t; P 2,59; <0,05 0,46; >0,05 1,61; >0,05 0,84; > 0,05

Лижники (n=20) I
II

238,0±2,50
222,2±1,43

71,0±1,12
69,8±0,81

15,3±0,67
14,8±0,69

57,2±2,07
53,3±1,21

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей: t; P 5,49; <0,001 0,87; >0,05 0,52; >0,05 1,63; >0,05

Плавці (n=20) I
II

219,7±3,04
203,4±2,55

69,0±0,61
64,8±0,65

15,3±0,59
12,8±1,02

57,3±1,98
48,2±1,41

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей: t; P 4,11; <0,001 4,71, <0,001 2,12; <0,05 3,74; <0,01

Учні ЗОШ (n=27) I
II

247,0±2,69
242,0±3,90

68,5±0,61
67,5±0,47

16,9±0,63
16,1±0,55

50,7±1,60
51,3±1,64

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей: t; P 1,06; >0,05 1,30; >0,05 0,96; >0,05 0,26; >0,05
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Таблиця 4
Порівняльний аналіз показників психофізіологічної компоненти функціонального стану юних спортсменів 13-

16 років, що переважно розвивають швидкісно-силові здібності (група А), здібності витривалості  
(група Б) та їх однолітків-учнів ЗОШ, які не займаються спортом (контрольна група) за даними першого 

(жовтень 1988р.) та другого  (жовтень 1989р.) етапів досліджень, Х±m

Показники

Обстежувані Ет
ап

и 
до

сл
ід

ж
ен

ь
Проста сенсомоторна 

реакція Складна сенсомоторна реакція

ЛП ПЗМР, мс

Швидкість 
переробки 

інформації (120 
подразн.), с

Мінімальна 
експозиція 

подразників, с

Час виходу на 
мінімальну 

експозицію, с

Група А (n=63) 
[1]
Група Б (n=77) [2]
Контрольна група 
(n=32) [3]

I
I
I

223,9±2,19
232,8±1,88
247,0±2,69

70,1±0,57
70,8±0,57
68,5±0,61

16,0±0,42
16,0±0,43
16,9±0,63

53,6±1,20
57,4±0,89
50,7±1,60

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей:
t; P [1-2]
t; P [1-3]
t; P [2-3]

3,08; < 0,01
6,66; < 0,001
4,33; < 0,001

0,87; >0,05
1,92; > 0,05
2,76; < 0,01

0,00; >0,05
1,19; > 0,05
1,18; > 0,05

2,54; <0,05
1,45; >0,05

3,66; < 0,001

Група А (n=62) 
[1]
Група Б (n=72) [2]
Контрольна група 
(n=27) [3]

II
II
II

199,9±1,24
214,6±1,46
242,0±3,90

64,2±0,51
69,1±0,58
67,5±0,47

7,9±0,36
10,7±0,58
15,4±0,40

45,3±0,78
52,8±0,90
51,3±1,64

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей:
t; P [1-2]
t; P [1-3]
t; P [2-3]

7,67; <0,001
10,29; < 0,001
6,58; < 0,001

6,34; < 0,001
4,76; < 0,001
2,14; < 0,05

5,68; <0,001
8,02; < 0,001
2,79; < 0,01

6,30; < 0,001
3,30; < 0,01
0,80; > 0,05

Результати психофізіологічних досліджень мину-
лих років (табл. 3 і 4) майже повністю узгоджуються з 
даними, які ми отримали при проведенні обстежень в 
2000-х роках. Якщо й були відмінності, то вони були 
поодинокими і відносилися лише до першого (почат-
кового) етапу досліджень (див. табл. 1 і 2).

Висновки
Результати проведених досліджень дають можли-

вість констатувати, що підлітковий вік спортсменів 
характеризується подальшим формуванням психофі-
зіологічних функцій організму за даними покращення 
показників психофізіологічної компоненту функціо-
нального стану, якими є параметри простих і склад-
них сенсомоторних реакцій.

Незважаючи на те, що типологічні властивості 
нервової системи є вродженими і мало змінюються в 
процесі онтогенетичного розвитку, в процесі система-
тичних занять спортом формуються індивідуально-
типологічні особливості нервової системи, що є 
властивими як для певного виду спорту, так і для 
видів спорту з різною спрямованістю тренувального 
процесу.

Подальші дослідження передбачається провести 
у напрямку вивчення впливу занять різними видами 
спорту на розвиток основних психічних якостей юних 
спортсменів.
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