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Аннотация 
В статье рассматривается во-

прос особенностей проявления 
нейродинамических функций фут-
болистов первой и премьер-лиги 
чемпионата Украины по футболу. 
Установлено, что футболисты пре-
мьер-лиги чемпионата Украины 
по футболу характеризовались 
лучшими показателями нейроди-
намических функций, сенсомо-
торных реакций и индивидуально-
типологических свойств высших 
отделов центральной нервной 
системы по сравнению с футболи-
стами первой лиги.
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Annotation
The article discusses the features 

of the manifestations of neural func-
tions and the first players of the Pre-
mier League football championship 
of Ukraine. We found that the per-
formance of neural functions football 
Premier League football champion-
ship of Ukraine demonstrate better 
sensorimotor reactions and individu-
ally-typological features of the higher 
parts of the central nervous system as 
compared to the first league players.
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Постановка проблеми. Ана-
лізуючи динаміку розвитку су-
часного футболу та прогнозуючи 
його розвиток, можна вважати, 
що «футбол майбутнього» ста-
не ще більш динамічним і видо-
вищним [7]. Популярність фут-
болу на міжнародній арені його 
інтенсифікація і комерціаналіза-
ція в останні роки призвели до 
формування у багатьох державах 
світу високоефективних систем 
підготовки спортсменів [2, 5, 10]. 
Наукові дослідження показують, 
що досягти вершин міжнарод-
ного рівня можуть тільки обда-
ровані футболісти, які володіють 
вираженими вродженими власти-
востями для досягнення високих 
результатів, а також ті що змогли 
їх реалізувати у процесі багато-
річної підготовки. Тому значний 
інтерес дослідники проявляють 
до пошуку високо генетично 
детермінованих маркерів, які є 
найбільш інформативними щодо 
управління та прогнозування 
ігровою діяльністю футболістів 
[9, 11, 12]. Інтерес становить по-
шук критеріїв, що відрізняються 
стійкою біологічною природою та 
генетично детермінованих марке-
рів, які є найбільш інформативни-
ми щодо управління та прогно-
зування індивідуальною ігровою 
підготовкою [1, 3, 13, 14]. У попе-
редніх наших роботах доведено, 

що таким критеріям відповідають 
індивідуально-типологічні влас-
тивості нервової системи: функ-
ціональна рухливість (ФРНП), 
сила (СНП) та врівноваженість 
нервових процесів (ВНП), ви-
явлена виражена спадкова обу-
мовленість ФРНП, СНП, ВНП та 
часу центральної обробки інфор-
мації (ЦОІ), встановлений зв’язок 
ФРНП з окремими показниками 
фізичної, технічної, тактичної 
підготовленості, біоенергетич-
ного метаболізму та експертної 
оцінки ігрової діяльності футбо-
лістів 13-14 років [6]. Тому ми 
припускаємо, що показники не-
йродинамічних функцій можуть 
відрізнятися у футболістів команд 
першої та прем’єр-ліги чемпіона-
ту України.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Дотепер знання про 
зв’язок нейродинамічних функ-
цій з особливостями занять різ-
ними видами спорту недостатні і 
не можуть задовольнити вимоги 
практики [4, 6, 11].

Відомо, що в умовах ігрової 
діяльності у футболістів відбува-
ється формування психофункці-
ональної системи відповідальної 
за фізичну, технічну і тактичну 
підготовленість, сприйняття, пе-
реробку інформації та прийняття 
рішень. Значна роль у цьому на-
лежить індивідуально типологіч-
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ним нейродинамічним властивос-
тям вищих відділів центральної 
системи [7]. Вони відрізняються 
міцною і стійкою біологічною 
природою і мають постійний ха-
рактер їх прояву в процесі зма-
гальної діяльності футболістів  
[3, 13].

Ми виходили з того, що високо 
генетично-детерміновані нейро-
динамічні властивості централь-
ної нервової системи пов’язані 
з успішністю ігрової діяльності, 
фізичною, техніко-тактичною 
підготовленістю футболістів [6]. 
Але знання про такий зв’язок у 
кваліфікованих футболістів ще не 
достатні, що і зумовило необхід-
ність проведення дослідження.

Мета дослідження: здійсни-
ти аналіз особливостей нейроди-
намічних функцій у футболістів 
першої та прем’єр-ліги чемпіона-
ту України з футболу.

Методика та методи дослі-
дження. У гравців футбольних 
команд, які представляли першу 
(30 осіб) та прем’єр-ліги (43 осо-
би) чемпіонату України з футбо-
лу за допомогою комп’ютерного 
пристрою „Діагност-1М” [8], ви-
значали індивідуально-типоло-
гічні властивості: ФРНП, СНП 
та ВНП нервових процесів, а 
також латентні періоди простих 
(ПЗМР), складних реакцій вибо-
ру одного (РВ1-3) і диференці-
ювання двох (РВ2-3) з трьох по-
дразників, моторний компонент 
зорово-моторної реакції (МР), а 
також час центральної обробки 
інформації (ЦОІ). 

Рівень ФРНП визначали за ре-
зультатами переробки складної 
зорової інформації в режимі „зво-
ротного зв’язку”, котра полягала 
у диференціюванні позитивних і 
гальмівних подразників (геоме-
тричних фігур). Мірою ФРНП був 
час виконання тестового завдан-
ня. Чим швидше обстежуваний 
виконував завдання, пов’язане з 
диференціюванням 120 подраз-
ників, тим вищою була ФРНП. 
СНП оцінювали за показником 
загальної кількості обробленої 

інформації за 5 хв роботи. Більша 
кількість обробленої інформації 
відповідала вищому рівню СНП. 
Визначення ВНП передбачало 
реєстрацію точності реакцій на 
рухомий об’єкт. Про ВНП судили 
по сумарній величині реакцій, що 
випереджали чи запізнювались. 
Чим менше сума відхилень рухо-
вих реакцій (в мс), тим вище ВНП 
[7].

Сенсомоторну реактивність 
оцінювали за величиною латент-
них періодів (мс) під час реагу-
вання на дію подразників різно-
го ступеня складності (проста 
зорово-моторна реакція – ПЗМР, 
реакція вибору одного подраз-
ника – РВ1-3 і диференціювання 
двох подразників з трьох – РВ2-
3). Менші значення латентних 
періодів під час відповідей на 
дію подразників різного ступе-
ня складності відповідали кра-
щій сенсомоторній реактивності. 
Кількісну характеристику швид-
кості ЦОІ отримували за різ-
ницею часу латентних періодів 
складних реакцій диференцію-
вання у відповідь на комбінацію 
світлових подразників РВ2-3 та 
прихованого часу ПЗМР. Мотор-
ний компонент сенсомоторної 
реакції (МР) визначали шляхом 
трикратного максимально швид-
кого натискання та відпускання 
кнопки маніпулятора [8].

Результати дослідження 
та їх обговорення. Досліджен-

Таблиця 1
Показники сенсомоторних властивостей футболістів першої та 

прем’єр-ліги чемпіонату України з футболу

Сенсомоторні реакції
Команди

I ліга Прем’єр-ліга
ПЗМР, (мс) 224,2±4,2 203,2±2,6 *
РВ1-3, (мс) 325,1±6,3 278,4±5,3 *
РВ2-3, (мс) 398,2±7,6 358,8±5,8 *

МР, (мс) 199,1±4,9 98,3±5,5 *
ЦОІ, (мс) 179,6±8,4 159,5±4,7 *

Примітка: *- достовірність різниць між гравцями команд 1 ліги та 
прем’єр-ліги чемпіонату України з футболу, р<0,05

ня особливостей сенсомоторних 
властивостей у гравців першої та 
прем’єр-ліги чемпіонату України з 
футболу представлені в таблиці 1. 

Як видно з таблиці, показники 
сенсомоторних реакцій футболіс-
тів, першої та прем’єр-ліги чем-
піонату України з футболу досто-
вірно відрізнялися. 

Кращими результатами сен-
сомоторних реакцій характеризу-
валися футболісти прем’єр-ліги. 
Їхні показники сенсомоторних 
реакцій ПЗМР, РВ 1-3, РВ 2-3 
були вірогідно вищими, ніж у 
гравців першої ліги. Значення МР 
та ЦОІ у них також були вірогідно 
кращими (р<0,05).

Результати дослідження інди-
відуально-типологічних власти-
востей вищих відділів централь-
ної нервової системи футболістів 
першої та прем’єр-ліги чемпіона-
ту України з футболу представле-
ні в таблиці 2. 

З результатів представлених в 
таблиці видно, що характер інди-
відуально-типологічних власти-
востей вищих відділів централь-
ної нервової системи футболістів 
першої та прем‘єр-ліги чемпіона-
ту України з футболу також відріз-
нявся. Футболісти прем’єр-ліги 
характеризувалися кращими по-
казниками індивідуально-типоло-
гічних властивостей центральної 
нервової системи, у порівнянні з 
гравцями, які представляли пер-
шу лігу чемпіонату України. 
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Необхідно відзначити, що між 
футболістами першої та прем’єр-
ліги чемпіонату України з футбо-
лу достовірними різниці резуль-
татів виявилися за показниками 
ФРНП, СНП та ВНП (р<0,05). 

Таким чином, у результаті до-
сліджень встановлено, що сенсо-
моторні реакції та індивідуаль-
но-типологічні нейродинамічні 
властивості вищих відділів цен-
тральної нервової системи фут-
болістів були кращими у гравців 
прем’єр-ліги у порівнянні із футбо-
лістами першої ліги. На нашу дум-
ку, це може бути пов’язане з тим, 
що рівень спортивної кваліфікації 
гравців першої і прем’єр ліги чем-
піонату України з футболу дещо 
відрізняються. Якщо, в прем’єр-лізі 
національного чемпіонату України 
з футболу беруть участь найсильні-
ші команди нашої країни. І, в свою 
чергу, вони укомплектовані кращи-
ми вітчизняними і закордонними 
гравцями, які пройшли належну 
спортивну підготовку і мають висо-
кий рівень майстерності. Тобто, до 
складу команд першої ліги, як пра-
вило, в більшості випадків входять 
молоді, перспективні гравці, які 
лише ще набувають досвіду висту-
пів у подібних змаганнях. Як пра-
вило, саме команди першої і другої 
ліги чемпіонату України з футболу 
є найближчим резервом футболь-
них кадрів для топ-команд наці-
ональної прем’єр-ліги. За таких 
умов, відбувається відбір кращих 
і перспективних гравців до складу 

Таблиця 2
Показники індивідуально-типологічних властивостей 

вищих відділів центральної нервової системи футболістів 
першої та прем’єр-ліги чемпіонату України з футболу

Індивідуально-типо-
логічні властивості

Команди
I ліга Прем’єр-ліга

ФРНП, (с) 63,8±0,7 60,2±0,4 *
СНП, (подр.) 629,2±9,8 654,9±8,0 *
ВНП, (мс.) 21,4±0,7 17,8±0,6 *

Примітка: *- достовірність різниць між гравцями команд 1 ліги та 
прем’єр-ліги чемпіонату України з футболу,  р<0,05

команд, які входять до прем’єр-ліги 
чемпіонату України з футболу. 

Отримані нами результати 
вказують на залежність високо 
генетично детермінованих нейро-
динамічних функцій та сенсомо-
торних властивостей різної склад-
ності футболістів, які залежать 
від рівня ігрової майстерності. 
Посилаючись на дані авторів про 
генетичну детермінованість влас-
тивостей основних нервових про-
цесів і особливості їх вікової ди-
наміки, можна висловити думку 
про те, що при відборі обдарова-
них футболістів, здатних макси-
мально розвинути і мобілізува-
ти технічні, тактичні, психічні, 
фізичні і функціональні резерви 
для демонстрації найвищої інди-
відуальної  ігрової майстерності 
необхідно орієнтуватись на комп-
лекс високо генетично детерміно-
ваних нейродинамічних функцій 
вищих відділів центральної нер-
вової системи: ФРНП, СНП, ВНП 
та сенсомоторні властивості про-
стих і складних реакцій [4, 6, 7].

Напрямки подальших дослі-
джень. Перспектива подальших 
досліджень полягає у вивчені за-
кономірностей формування нейро-
динамічних функцій футболістів у 
залежності від ігрового амплуа.

Висновки
1. Встановили, що показники 

нейродинамічних функцій фут-
болістів першої та прем’єр-ліги 
чемпіонату України з футболу 
достовірно відрізняються. Грав-

ці прем’єр-ліги, у порівнянні з 
футболістами першої ліги, ха-
рактеризувалися кращими показ-
никами сенсомоторних реакцій 
та індивідуально-типологічних 
властивостей вищих відділів цен-
тральної нервової системи. 

2. На етапі підготовки до ви-
щих досягнень ігрова діяльність 
футболіста характеризується по-
доланням великих навантажень 
під час змагальної практики і в 
тренувальному процесі, що вима-
гає врахування комплексу високо 
генетично детермінованих нейро-
динамічних функцій, особливо, 
ФРНП, СНП та ВНП.
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