
43

2013

09
Динаміка психофізіологічного стану боксерів  

під впливом стандартного спеціалізованого навантаження  
на етапі спеціалізованої базової підготовки
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Анотації:
Розглянуто психофізіологічний 
стан боксерів із використанням 9 
видів реакцій антиципації на етапі 
спеціалізованої базової підготов-
ки. В експерименті брали участь 
18 боксерів віком 18-20 років. До-
сліджувалася динаміка показників 
реакцій антиципації у боксерів під 
впливом стандартних спеціалізо-
ваних навантажень. В основній 
частині заняття боксери вдоско-
налювали індивідуальні 4-5 удар-
ні серії по боксерському мішку з 
установкою максимально сильно 
і швидко наносити удари (дозу-
вання навантаження – 9 раундів 
по 3 хвилини роботи з інтервалом 
1 хвилина відпочинку). По завер-
шенні боксери виконували силові 
вправи з важкоатлетичним грифом 
і набивним м’ячем. Визначено за-
кономірності прояву кожного виду 
реакції в даній групі спортсменів, 
передбачено шляхи їх застосуван-
ня в якості критеріїв оцінки психо-
фізіологічного стану боксерів.

Марцив В.П. Динамика психофизиологиче-
ского  состояния  боксеров  под  влиянием 
стандартной специализированной нагруз-
ки на этапе специализированной базовой 
подготовки. Рассмотрено психофизиологи-
ческое состояние боксеров с использовани-
ем 9 видов реакций антиципации на этапе 
специализированной базовой подготовки. 
В эксперименте принимали участие 18 бок-
серов в возрасте 18-20 лет. Исследовалась 
динамика показателей реакций антиципации 
у боксеров под влиянием стандартных спе-
циализированных нагрузок. В основной части 
занятия боксеры совершенствовали индиви-
дуальные 4-5 ударные серии на боксерском 
мешке с установкой максимально сильно и 
быстро наносить удары (дозировка нагрузки 
– 9 раундов по 3 минуты работы с интерва-
лом 1 минута отдыха). По завершении боксе-
ры выполняли силовые упражнения с тяже-
лоатлетическим грифом и набивным мячом. 
Определены закономерности проявления 
каждого вида реакции в данной группе спор-
тсменов, предусмотрены пути их применения 
в качестве критериев оценки психофизиоло-
гического состояния боксеров.

Martsiv  V.P. Dynamics  of 
psychophysiological  state  of  the 
boxers influenced by the standard of 
specialized  demands  of  specialized 
basic  training. Examined the 
psychophysiological state of boxers with 
9 types of reactions to the anticipation 
stage of the specialized basic training. In 
the experiment involved 18 male boxers 
aged 18-20 years. We investigated the 
dynamics of the reactions of anticipation 
in boxers under the influence of standard 
specialized loads. In the main part of 
the session boxers improved individual 
series 4-5 shock the boxing bag with 
the installation of the most strongly and 
quickly strike (loading dose – 9 rounds 
of 3 minutes each with an interval of 1 
minute rest). Upon completion of the 
boxers performed strength training 
with weightlifting neck and stuffed ball. 
The regularities of the occurrence of 
each type of response in this group of 
athletes, provides a way of their use 
as criteria for assessing the psycho-
physiological state of boxers.
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Вступ.1

Досягнення  високого  спортивного  результату  за-
лежить від того наскільки ефективно реалізуються по-
тенційні, закладені в генах, індивідуальні можливості 
боксера в процесі його спортивного вдосконалення [3, 
8, 13]. 

Науковці  вважають,  що  індикатором  стану  цен-
тральної  нервової  системи  людини можуть  бути по-
казники зорового аналізатора [4]. Доведено, що вико-
нання фізичної роботи супроводжується збудженням 
кори головного мозку зі зміною порогу збудження зо-
рового аналізатора [5, 6].

Наявність  інструментальних  психофізіологічних 
методик, які дозволяють досліджувати стан централь-
ної  нервової  системи шляхом  спостереження  за  змі-
нами  показників  зорового  аналізатора,  обґрунтовує 
доцільність  їх  використання  в  спортивних  однобор-
ствах  [10]. До  того ж,  за  допомогою методів  оцінки 
психофізіологічних  показників,  можна  оцінювати 
ефективність впливу спеціалізованих вправ на розви-
ток швидкості рухів і вдосконалення їх техніки [3, 8]. 
Тобто, застосовувати вказані методи в якості засобів 
педагогічного контролю [4, 11].

До  того  ж,  використання  методів  вимірювання 
сенсомоторних реакцій є ефективним для досліджен-
ня стану центральної нервової системи людини [1, 3, 
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4]. Вважається, що діагностика стану людини лише за 
даними одного методу є недостатньою [6]. Науковця-
ми  підкреслюється  інформативність  зоровомоторної 
реакції у визначенні збудження та гальмування нерво-
вих процесів, які відбуваються в організмі спортсме-
нів [3, 4, 5, 9, 15].

Абсолютні  показники  сенсомоторних  реакцій  є 
психологічним проявом сили і балансу нервових про-
цесів  спортсменів  [4,  7,  15,  16]. Разом  із  тим, більш 
інформативною  для  боксерів  різної  кваліфікації,  як 
свідчать дослідження,  є  складна  сенсомоторна реак-
ція [3, 4, 9, 12, 14, 17-20]. В стані найвищої підготов-
леності висококваліфіковані боксери досягають таких 
порогів швидкості складної сенсомоторної реакції, які 
наближуються до показників простої реакції [14].

Сенсомоторна реакція є одним з методів визначен-
ня  сили  нервової  системи  спортсменів  [15],  а  також 
об’єктивним критерієм оцінки рівня  їх  тренованості 
[3, 4, 10].

Поряд із використанням методів вимірювання сен-
сомоторних реакцій, для дослідження стану нервових 
процесів за показниками зорового аналізатора, широ-
ке  впровадження  в  спорті  також  отримала  психофі-
зіологічна методика  вимірювання  критичної  частоти 
світлових мерехтінь (КЧСМ). Даний метод застосову-
вався в дослідженнях лабільності нервових процесів 
[4], стану втоми організму [1, 8, 15], психічної напру-
женості  і працездатності  [6], впливу навантажень на 
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організм [2, 4], а також вивчення індивідуальних осо-
бливостей спортсменів [12].

Таким  чином,  психофізіологічні  методи  дослі-
джень  сенсомоторних  реакцій  та  КЧСМ  ефективно 
використовуються  в  якості  засобів  діагностики  ста-
ну  організму,  а  також  для  педагогічного  контролю  з 
метою своєчасної  корекції  та оптимізації підготовки 
спортсменів [10, 11].

Разом  з  тим,  в  науково-методичній  літературі  з 
боксу  недостатньо  уваги  приділяється  дослідженню 
індивідуальних показників змагальної діяльності бок-
серів. Сенсомоторні реакції антиципації недостатньо 
використовувалися для дослідження динаміки психо-
фізіологічного стану боксерів на етапі спеціалізованої 
базової  підготовки,  а  також  індивідуальних  особли-
востей психофізіологічної сфери кожного спортсмена 
окремо. 

Дослідження проводилися у відповідності до теми 
2.9.  ”Індивідуалізація  тренувального  процесу  квалі-
фікованих  єдиноборців”  Зведеного  плану  науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури  і спорту 
на 2011-2015 рр.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – вивчити динаміку психофізі-

ологічного стану боксерів під впливом стандартного 
спеціалізованого навантаження на етапі спеціалізова-
ної базової підготовки.

Завдання дослідження: 
Визначити динаміку показників реакцій антиципа-• 
ції у боксерів в різних частинах тренувального за-
няття  під  впливом  спеціалізованого  стандартного 
навантаження.
Визначити критерії оцінки психофізіологічного ста-• 
ну боксера із використанням реакцій антиципації.

Методи дослідження: теоретичний  аналіз  і  уза-
гальнення;  нейрохронометрія,  методи  математичної 
статистики.

Організація і методика дослідження. В дослідженні 
прийняли  участь  18  боксерів  чоловічої  статі  віком 
18-20 років,  які  тренуються на  етапі  спеціалізованої 
базової  підготовки  (першого  спортивного  розряду  – 
7, кандидатів в майстри спорту – 9, майстрів спорту 
–  2).  Дослідження  проведено  в  кінці  підготовчого 
періоду.  Показники  реакцій  антиципації  на  занятті 
вимірювалися  в  кожного  боксера  тричі:  перше 
вимірювання  проходило  до  початку  підготовчої 
частини,  друге  вимірювання  –  в  середині  основної 
частини заняття, третє вимірювання – по завершенні 
заключної  частини  заняття.  В  основній  частині 
заняття  боксери  вдосконалювали  індивідуальні  4-5 
ударні  серії  по  боксерському  мішку  з  установкою 
максимально  сильно  і  швидко  наносити  удари 
(дозування  навантаження  –  9  раундів  по  3  хвилини 
роботи  з  інтервалом  1  хвилина  відпочинку,  що 
становить  стандартне  спеціалізоване  навантаження 
для  боксера  за  одне  тренування).  По  завершенні 
спеціальної  роботи на  снарядах боксери  виконували 
силові вправи з важкоатлетичним грифом і набивним 
м’ячем.  Заключна  частина  заняття  передбачала 

гімнастичні  вправи  для  розвитку  гнучкості  та 
розслаблення м’язів. 

Визначали  9  видів  реакцій  антиципації  [10], 
умовно  поділених  на  три  блоки:  перший  блок  – 
повільна  пряма  (ПП),  повільна  синусоїда  (ПС), 
повільна діагональ (ПД); другий блок – швидка пряма 
(ШП),  швидка  синусоїда  (ШС),  швидка  діагональ 
(ШД);  третій  блок  –  складна  пряма  (СП),  складна 
синусоїда  (СС),  складна діагональ  (СД). Відповідно, 
кожний  наступний  блок  реакцій  відрізняється 
більшою складністю від попереднього. Для зручності 
при  обробці  та  аналізі,  вимірювання  кожного  виду 
реакції в різних частинах тренувального заняття мало 
своє маркування. Наприклад, вимірювання повільної 
прямої  реакції  (ПП)  до  початку  підготовчої  частини 
має  маркування  ПП-a,  в  основній  частині  –  ПП-b, 
наприкінці заняття – ПП-c тощо.

Отримані дані оброблялися методами математичної 
статистики,  а  саме,  із  використанням  стандартної 
комп’ютерної програми “Statistica 7” компанії StatSoft. 
Аналізувалися  такі  групові  показники:  середнє 
арифметичне значення, мінімальний та максимальний 
показники  варіації,  розмах  варіації,  середнє 
квадратичне відхилення від середнього арифметичного, 
кореляційний  аналіз  за  Браве-Пірсоном,  t-критерій 
Стюдента для залежних виборок. 

Результати дослідження.
В  результаті  аналізу  середньогрупових  значень 

першого блоку реакцій антиципації (табл. 1) визначено 
відносну  стабільність  в  їх  показниках  під  впливом 
стандартних  спеціалізованих  навантажень  –  різниці 
між  вимірюваннями  в  різних  частинах  тренування 
недостовірні.  Так,  в  показниках  повільної  прямої 
реакції (ПП) між вимірюваннями ПП-а і ПП-b t = -0,717 
(Р > 0,05), між вимірюваннями ПП-b і ПП-с t = 0,003 (Р 
> 0,05). Різниця між показниками вимірювань ПП-а і 
ПП-с також недостовірна (t = – 0,974, Р > 0,05). Даний 
факт, на нашу думку, свідчить про те, що стандартні 
спеціалізовані  навантаження  в  кінці  підготовчого 
періоду суттєво не впливають на психофізіологічний 
стан  досліджуваних  боксерів  при  діагностиці  саме 
даного  виду  реакції  антиципації  –  мабуть  вона  для 
спортсменів на даному етапі багаторічної підготовки 
є доволі простою, і тому під впливом звичної для них 
втоми  організму,  боксери  демонструють  відносно 
стабільні показники. 

Те  саме  спостерігається  і  при  аналізі  показників 
реакції  повільна  синусоїда  (ПС)  (табл.  1)  –  різниці 
недостовірні  між  показниками  вимірювань  ПС-а  і 
ПС-b (t = – 1,194, Р > 0,05), ПС-b і ПС-с (t = 0,654, Р 
> 0,05), ПС-а і ПС-с (t = – 0,840, Р > 0,05). При цьому 
спостерігається  незначне  (недостовірне)  збільшення 
показників повільної синусоїди у боксерів в середині 
основної частини заняття. Аналіз показників реакції 
повільна діагональ (ПД) (табл. 1) засвідчує аналогічну 
закономірність – різниці між ними в різних частинах 
заняття  також  недостовірні:  між  показниками 
вимірювань ПД-а  і ПД-b  (t  =  1,466,  Р >  0,05), ПД-b 
та  ПД-с  (t  =  0,079,  Р  >  0,05),  між  показниками 
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Таблиця 1

Динаміка показників реакцій антиципації повільна пряма, повільна синусоїда,  
повільна діагональ під впливом стандартного спеціалізованого навантаження у боксерів (n = 18) на етапі 

спеціалізованої базової підготовки

Вид 
реак-
ції

Вимірювання
Середнє 
арифме-
тичне

Міні-
мальне 
значення

Макси-
мальне 
значення

Розмах 
варіації

Стандар-
тне відхи-
лення

П
ов
іл
ьн
а 

пр
ям
а

до початку підготовчої частини 
заняття (ПП-а) 8,44 3 14 11 +_3,601

в основній частині заняття (ПП-b) 9,22 3 16 13 +_4,332

наприкінці заняття    (ПП-с) 9,22 2 13 11 +_3,687

П
ов
іл
ьн
а 

си
ну
со
їд
а до початку підготовчої частини 

заняття (ПС-а) 7,67 3 14 11 +_4,058

в основній частині заняття (ПС-b) 9,89 1 25 24 +_7,506

наприкінці заняття     (ПС-с) 8,89 4 16 12 +_4,042

П
ов
іл
ьн
а 

ді
аг
он
ал
ь до початку підготовчої частини 

заняття (ПД-а) 11,11 1 20 19 +_5,769

в основній частині заняття (ПД- b) 9,56 3 19 16 +_4,605

наприкінці заняття     (ПД-с) 9,44 3 16 13 +_4,630

вимірювань ПД-а і ПД-с (t = 1,314, Р > 0,05). В групі 
боксерів  спостерігається  лише  незначна  тенденція 
до  зменшення  показників  повільної  діагоналі  під 
впливом навантаження (табл. 1). Можна припустити, 
що  це  відбувається  внаслідок  природної  мобілізації 
психіки спортсменів.

Отже,  можна  зробити  висновок,  що  даний  блок 
реакцій антиципації є відносно простим для боксерів, і 
тому навіть під впливом втоми внаслідок стандартного 
спеціалізованого навантаження показники достовірно 
не змінюються.

При вивченні першого блоку реакцій паралельно 
здійснений кореляційний аналіз кожного виду реакцій 
окремо,  в  результаті  чого  виявилися  достовірні 
кореляційні  взаємозв’язки  між  показниками 
вимірювань ПП-а і ПП-с (r = 0,568; P< 0,05), ПП-b і 
ПП-с (r = 0,851; P< 0,001), ПС-b і ПС-с (r = 0,504; P< 
0,05), ПД-а  і ПД-b  (r = 0,644; P< 0,01), ПД-а  і ПД-с 
(r = 0,483; P< 0,05), що підтверджує вищевикладене 
ствердження  про  стабільність  показників  реакцій 
антиципації  повільна  пряма,  повільна  синусоїда, 
повільна  діагональ  у  боксерів  незалежно  від 
психофізіологічного стану їх організму.

В результаті аналізу отриманих даних другого блоку 
реакцій антиципації (табл. 2) виявлена нестабільність 
в  їхніх  показниках.  Так,  спостерігається  достовірне 
зменшення показників швидкої прямої реакції  (ШП) 
в групі боксерів між вимірюваннями ШП-а і ШП-b (t 
= 3,366, Р < 0,01). Можна припустити, що в середині 
заняття під впливом навантажень відбулася мобілізація 
психофізіологічного стану боксерів, і саме даний вид 
реакції антиципації це яскраво відображає. Наприкінці 
тренувального  заняття  показники  недостовірно 
збільшуються між вимірюваннями ШП-b і ШП-с (t = 
1,158, Р > 0,05). Немає різниці між першим  і  третім 
показниками  вимірювань  –  між  ШП-а  і  ШП-с  (t  = 
1,318,  Р  >  0,05).  Тобто,  рівень  психофізіологічного 

стану  боксерів  наприкінці  заняття  повертається 
до  вихідного.  Отже,  можна  вважати,  що  даний  вид 
реакції  антиципації  характеризує  рівень  збудження 
ЦНС боксера. 

При  аналізі  показників  реакції швидка  синусоїда 
(ШС)  (табл.  2)  спостерігається  достовірне  їх 
збільшення  в  групі  боксерів  в  середині  основної 
частини  заняття  –  між  вимірюваннями ШС-а ШС-b 
(t  =  -2,396,  Р  <  0,05).  Тобто,  під  впливом  наслідків 
навантаження  боксери  не  встигають  впоратись  зі 
складністю даного типу реакції – можна припустити, 
що у них втрачається гострота сприйнять під впливом 
втоми.  Наприкінці  заняття  показники  даного  виду 
реакції повертаються до вихідного рівня: різниці між 
вимірюваннями ШС-b і ШС-с (t = 1,465, Р > 0,05) та 
ШС-а і ШС-с (t = -0,001, Р > 0,05) недостовірні. Тобто, 
можна припустити, що даний вид реакції антиципації 
може бути критерієм оцінки стану психофізіологічної 
втоми боксера у момент вимірювання.

При  аналізі  показників  реакції  швидка  діагональ 
(ШД) (табл. 2) спостерігається недостовірна тенденція 
до їх збільшення в середині основної частини заняття 
(між вимірюваннями ШД-а і ШД-b (t = -0,597, Р > 0,05)) 
й  повернення  до  вихідного  рівня  наприкінці  заняття 
(між вимірюваннями ШД-b і ШД-с (t = 0,502, Р > 0,05) 
та вимірюваннями ШД-а і ШД-с (t = 0,124, Р > 0,05)). 
Тобто,  показники  реакції  швидка  діагональ  можуть 
доповнювати показники реакції швидка синусоїда.

Паралельно  у  даному  блоці  реакцій  проведено 
кореляційний  аналіз  окремо  між  показниками 
вимірювань  кожного  виду  швидкої  реакції  в  різних 
частинах заняття. Встановлено достовірні статистичні 
взаємозв’язки  між  показниками  вимірювань  ШП-а 
і ШП-b  (r  =  0,719;  P<  0,001),  та ШП-а  і ШП-с  (r  = 
0,642;  P<  0,01),  що  свідчить  про  пропорційні  зміни 
динаміки  цих  показників  у  боксерів  під  впливом 
стандартного  спеціалізованого  навантаження. Даний 
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Таблиця 2
Динаміка показників реакцій антиципації швидка пряма, швидка синусоїда, швидка діагональ  

під впливом стандартного спеціалізованого навантаження у боксерів (n = 18)  
на етапі спеціалізованої базової підготовки

Вид 
реак-
ції

Вимірювання
Середнє 
арифме-
тичне

Міні-
мальне 
значення

Макси-
мальне 
значення

Розмах 
варіації

Стан-
дартне 

відхилення

Ш
ви
дк
а 

пр
ям
а

до початку підготовчої частини 
заняття (ШП-а) 14,22 4 24 20 +_7,224

в основній частині заняття (ШП-b) 10,22 4 20 16 +_4,697
наприкінці заняття   (ШП-с) 12,22 2 24 22 +_7,908

Ш
ви
дк
а 

си
ну
со
їд
а до початку підготовчої частини 

заняття (ШС-а) 12,22 8 16 8 +_2,981

в основній частині заняття (ШС-b) 15,55 10 26 16 +_5,883
наприкінці заняття   (ШС-с) 12,22 6 22 16 +_5,776

Ш
ви
дк
а 

ді
аг
он
ал
ь до початку підготовчої частини 

заняття (ШД-а) 15,11 4 24 20 +_6,516

в основній частині заняття (ШД- b) 16,22 6 32 26 +_7,417
наприкінці заняття   (ШД-с) 14,89 4 24 20 +_6,659

Таблиця 3
Динаміка показників реакцій антиципації складна пряма, складна синусоїда,  

складна діагональ під впливом стандартного спеціалізованого навантаження у боксерів (n = 18)  
на етапі спеціалізованої базової підготовки

Вид 
реак-
ції

Вимірювання
Середнє 
ариф-
метичне

Міні-
мальне 
значення

Макси-
мальне 
значення

Розмах 
варіації

Стандартне 
відхилення

С
кл
ад
на
 

пр
ям
а

до початку підготовчої частини 
заняття (СП-а) 12,09 6,4 16,0 9,6 +_3,393

в основній частині заняття (СП-b) 13,33 8,0 24,0 16,0 +_5,488
наприкінці заняття     (СП-с) 16,00 12,8 24,0 11,2 +_3,557

С
кл
ад
на
 

си
ну
со
їд
а до початку підготовчої частини 

заняття (СС-а) 14,13 9,6 17,6 8,0 +_2,689

в основній частині заняття (СС-b) 13,17 10,4 22,4 12,0 +_3,915
наприкінці заняття (СС-с) 9,24 5,6 16,8 11,2 +_3,643

С
кл
ад
на
 

ді
аг
он
ал
ь до початку підготовчої частини 

заняття (СД-а) 18,62 10,0 25,2 15,2 +_5,763

в основній частині заняття (СД- b) 15,33 10,8 24,0 13,2 +_3,876

наприкінці заняття (СД-с) 10,71 6,4 13,6 7,2 +_2,572

факт  підтверджує  вищевказане  ствердження  про  те, 
що у всіх боксерів у середині тренувального заняття 
відбулася достовірна мобілізація психофізіологічного 
стану  саме  в  показниках  швидкої  прямої  реакції 
антиципації (ШП). Відсутні достовірні взаємозв’язки 
окремо  між  показниками  вимірювань ШС-а,  ШС-b, 
ШС-с  та  ШД-а,  ШД-b,  ШД-с,  що  свідчить  про 
нестабільність даних показників боксерів. Отже, цей 
факт  підтверджує  вищевказане  ствердження  про  те, 
що такі види реакцій антиципації як швидка синусоїда 
(ШС)  і швидка діагональ  (ШД)  є  критеріями оцінки 
стану психофізіологічної втоми боксерів саме підчас 
навантаження. 

В  результаті  аналізу  показників  реакцій 
антиципації  третього  блоку  (табл.  3)  встановлено 
достовірні  різниці  в  їх  динаміці.  Аналіз  показників 

динаміки  складної  прямої  реакції  (СП)  свідчить 
про  достовірне  їх  збільшення  в  другій  половині 
заняття (різниця t = -3,436, Р < 0,01 між показниками 
вимірювань  СП-b  і  СП-с)  та  в  кінці  тренувального 
заняття (різниця t = -3,419, Р < 0,01 між показниками 
вимірювань СП-а  і СП-с).  Різниця між показниками 
СП-а і СП-b недостовірна (t = -0,797, Р > 0,05). Тобто, 
дані  факти  свідчать  про  накопичення  у  боксерів 
психофізіологічної  втоми  під  впливом  стандартних 
спеціалізованих  навантажень  вже  під  час  основної 
частини,  і  ще  більше  –  наприкінці  заняття.  Отже, 
можна припустити, що даний вид реакції антиципації 
може бути критерієм оцінки втоми організму боксера 
під впливом спеціалізованих навантажень. Паралельно 
проведений кореляційний аналіз виявив достовірний 
коефіцієнт  кореляції  між  показниками  вимірювань 
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СП-b  і  СП-с  (r  =  0,818;  P<  0,001),  що  підтверджує 
пропорційне збільшення показників складної прямої 
реакції в групі боксерів саме наприкінці заняття.

При аналізі показників реакції складна синусоїда 
(СС)  (табл.  3),  навпаки,  визначено  достовірне  їх 
зменшення  наприкінці  заняття  в  порівнянні  з  його 
початком.  Так,  наявна  достовірна  різниця  між 
показниками вимірювань СС-b і СС-с (t = 3,282, Р < 
0,01), між показниками СС-а і СС-с (t = 5,529, Р < 0,001). 
Проте,  немає  достовірної  різниці  між  показниками 
вимірювань СС-а  і СС- b  (t = 0,252, Р > 0,05), тобто 
в  першій  половині  заняття.  Паралельно  проведений 
кореляційний  аналіз  виявив  відсутність  достовірних 
кореляційних  взаємозв’язків  між  показниками  всіх 
вимірювань  реакції  складна  синусоїда  (СС),  що 
свідчить  про  нестабільність  групових  показників. 
Водночас достовірне зменшення групових показників 
СС  саме  в  кінці  заняття  свідчить  про  наявність 
позитивних  змін  в  психофізіологічному  стані 
боксерів,  незважаючи  на  об’єктивну  втому.  Отже, 
можна  припустити,  що  цей  вид  реакції  відображає 
індивідуальну  внутрішню  мобілізацію  (адаптацію) 
психофізіологічного стану боксера до навантаження.

При аналізі показників реакції  складна діагональ 
(СД)  простежується  аналогічна  до  реакції  складна 
синусоїда  (СС)  закономірність.  Відбувається  до-
стовірне  зменшення  її  показників  наприкінці  тре-
нувального  заняття:  між  показниками  вимірювань 
СД-b  і СД-с  (t = 5,085, Р < 0,001), між показниками 
СД-а  і  СД-с  (t  =  5,773,  Р  <  0,001).  Недостовірна 
різниця  лише  між  показниками  вимірювань  СД-а 
і  СД-b  (t  =  1,751,  Р  >  0,05)  –  в  першій  половині 
заняття. Паралельно проведений кореляційний аналіз 
свідчить  про  відсутність  достовірних  взаємозв’язків 
між  показниками  всіх  вимірювань  реакції  складна 
діагональ (СД). Тобто, даний вид реакції антиципації 
дублює  характеристики  реакції  складна  синусоїда 
(СС).

В дослідженні додатково проведено кореляційний 
аналіз  між  показниками  всіх  видів  реакцій 
антиципації. Його результати доповнили вищеописані 
закономірності. 

Так визначено, що в третьому блоці спостерігається 
діалектична протилежність між показниками складної 
прямої  реакції  (СП)  та  реакції  складна  синусоїда 
(СС), показниками реакцій складної прямої і складної 
діагоналі (СД): встановлений зворотній взаємозв’язок 
між  показниками  СП  і  СС  (r  =  -0,633;  P<  0,01), 
між  показниками  СП  та  СД  (r  =  -0,642;  P<  0,01). 
Тобто,  вказані  реакції  відображають  різні  аспекти 
психофізіологічного стану боксерів.

Швидка діагональ (ШД) має високий достовірний 
взаємозв’язок  власних  показників  з  показниками 
складної  прямої  (СП):  r  =  0,702;  P<  0,001.  Обидва 
види  реакцій  відображають  збільшення  показників 
у  боксерів  під  впливом  втоми  (стандартного 
спеціалізованого навантаження).

Перший блок реакцій антиципації (повільна пряма, 
повільна синусоїда, повільна діагональ) має щільний 

взаємозв’язок  показників  між  собою:  ПП  і  ПС  (r  = 
0,797; P< 0,001), ПП і ПД (r = 0,766; P< 0,001), ПС і ПД 
(r = 0,741; P< 0,001). Це свідчить про їх однорідність. 
Вказані  реакції  мають  малу  інформативність  для 
даного контингенту боксерів на етапі спеціалізованої 
базової підготовки. 

Деякі  суміжні  реакції  мають  між  собою 
достовірний взаємозв’язок. Так, показники повільної 
прямої  реакції  пов’язані  з  показниками  швидкої 
прямої реакції (r = 0,882; P< 0,001), показники реакції 
повільна  синусоїда  пов’язані  з  показниками  реакції 
швидка синусоїда (r = 0,687; P< 0,01).

Показники  реакції  повільна  синусоїда  мають 
високий  достовірний  взаємозв’язок  з  показниками 
реакцій складна пряма (r = 0,733; P< 0,001), і складна 
діагональ (r = 0,707; P< 0,001).

Висновки.
При  дослідженні  динаміки  показників  реакцій 

антиципації  під  впливом  спеціалізованого 
стандартного навантаження на тренувальному занятті 
у  боксерів  (n=18)  на  етапі  спеціалізованої  базової 
підготовки були визначені такі закономірності:
виявлена стабільність в показниках реакцій антици-• 
пації повільна пряма, повільна синусоїда, повільна 
діагональ  –  різниці  між  показниками  вимірювань 
даних реакцій в різних частинах тренувального за-
няття недостовірні (t = 0,003 – 1,466, Р > 0,05).
виявлено достовірне зменшення показників реакції • 
антиципації швидка пряма в групі боксерів у серед-
ині тренувального заняття (t = 3,366, Р < 0,01). Рі-
вень психофізіологічного стану боксерів наприкінці 
заняття за даними цієї реакції повертається до ви-
хідного.
при аналізі показників реакції антиципації швидка • 
синусоїда спостерігається достовірне їх збільшення 
в групі боксерів у середині основної частини занят-
тя (t = -2,396, Р < 0,05). Наприкінці тренувального 
заняття показники даного виду реакції повертають-
ся до вихідного рівня: різниці між показниками на 
початку та в кінці заняття недостовірні (t = -0,001, 
Р > 0,05). 
при  аналізі  показників  реакції  швидка  діагональ • 
спостерігається недостовірні тенденції до  їх збіль-
шення  в  середині  основної  частини  заняття  (t  = 
-0,597, Р > 0,05), їх повернення до вихідного рівня 
наприкінці заняття (t = 0,502, Р > 0,05), рівність по-
казників  між  початком  та  кінцем  тренування  (t  = 
0,124, Р > 0,05).
аналіз  показників  динаміки  реакції  антиципації • 
складна пряма свідчить про достовірне їх збільшен-
ня в другій половині (t = -3,436, Р < 0,01) та в кінці 
тренувального заняття (t = -3,419, Р < 0,01). Різниця 
в  показниках  між  початком  та  серединою  заняття 
недостовірна (t = -0,797, Р > 0,05).
визначено достовірне зменшення показників реакції • 
складна синусоїда як наприкінці заняття (t = 3,282, Р 
< 0,01), так і в порівнянні з його початком (t = 5,529, 
Р < 0,001). Різниця недостовірна між показниками в 
першій половині заняття (t = 0,252, Р > 0,05).
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визначено достовірне зменшення показників реакції • 
складна діагональ як наприкінці тренувального за-
няття (t = 5,085, Р < 0,001), так і в порівнянні з його 
початком (t = 5,773, Р < 0,001). Різниця недостовірна 
між показниками, що отримані  в першій половині 
заняття (t = 1,751, Р > 0,05).
2.  Виявлено  наступні  критерії  оцінки  показників 

психофізіологічного стану боксерів із використанням 
реакцій антиципації:
реакції  антиципації  повільна  пряма,  повільна  си-• 
нусоїда, повільна діагональ є малоінформативними 
для боксерів на етапі спеціалізованої базової підго-
товки, оскільки під впливом втоми від стандартного 
спеціалізованого навантаження показники у боксе-
рів достовірно не змінюються;
реакція антиципації швидка пряма характеризує рі-• 
вень збудження ЦНС боксера і може використовува-
тись як критерій оцінки його мобілізації;

реакція  антиципації  швидка  синусоїда  може  бути • 
критерієм  оцінки  стану  психофізіологічної  втоми 
боксера у момент вимірювання (або під час наван-
таження). Показники реакції швидка діагональ мо-
жуть доповнювати показники швидкої синусоїди;
реакція антиципації складна пряма може бути крите-• 
рієм оцінки загальної втоми організму боксера (в тому 
числі під впливом спеціалізованих навантажень);
реакції антиципації складна синусоїда і складна діа-• 
гональ можуть виступати критерієм індивідуальної 
внутрішньої  мобілізації  (адаптації)  психофізіоло-
гічного стану боксера до навантажень.
У  подальших  дослідженнях  на  підставі  вищеви-

кладеного передбачається визначення індивідуальних 
особливостей  динаміки  психофізіологічного  стану 
боксера на етапі спеціалізованої базової підготовки з 
урахуванням його  індивідуального стилю змагальної 
діяльності.
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