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Резюме. Мета. Порівняння стану психофізіологічних функцій та динамічної м’язової витри-
валості руху кисті (за показниками тепінг-тесту) спортсменок у різних ігрових видах спорту. 
Методи. Для визначення стану психофізіологічних функцій та динамічної м’язової витривалості 
руху кисті використовували діагностичний комплекс «Діагност-1» (М. В. Макаренко, В. С. Ли-
зогуб). Відповідно до мети роботи досліджували латентні періоди простої зорово-моторної 
реакції, простої і складної реакції вибору, ефективність сенсомоторної діяльності, динамічність 
нервових процесів, точність реакції на рухомий об’єкт, основні властивості нервової системи, 
динамічну м’язову витривалість руху кисті тощо. Результати. За результатами досліджен-
ня, ігрові види спорту сприяють розвитку, вдосконаленню однієї з основних властивостей 
центральної нервової системи – функціональної рухливості нервових процесів, що цілком 
узгоджується з відомими літературними даними про вплив фізичних навантажень і занять 
різними видами спорту на формування і стан цих властивостей. Це певною мірою підтвердив 
кореляційний аналіз отриманих даних – функціональна рухливість нервових процесів у режимі 
нав’язаного ритму асоціювалася зі спеціальним спортивним стажем спортсменок (p < 0,05), 
у режимі зворотного зв’язку – з віком обстежених спортсменок (p < 0,01). За рівнем функціо-
нальної рухливості нервових процесів обстежені спортсменки (волейболістки і гандболіст-
ки) не відрізнялися. Удосконалення спеціальної підготовленості обстежених волейболісток 
і гандболісток було пов’язано насамперед з розвитком функціональної рухливості нервових 
процесів та точності реакції на рухомий об’єкт. Більш точними у реакції на рухомий об’єкт за 
кількістю реакцій випередження і середнім відхиленням у реакціях випередження виявилися 
обстежені гандболістки (спортсменки з вищим рівнем спортивної майстерності). Більш висо-
кий психофізіологічний статус за показниками сили нервових процесів упродовж довготри-
валих сенсомоторних навантажень (у режимі нав’язаного ритму) продемонстрували волей-
болістки (спортсменки з більшим стажем спортивного тренування).
Ключові слова: стан психофізіологічних функцій, динамічна м’язова витривалість руху кисті, 
волейбол, гандбол.
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Abstract. The objective of the study was to compare the state of psychophysiological functions 
and dynamic muscular endurance of hand movement (according to the indices of the tapping 
test) of female athletes in different team sports. Methods. The diagnostic complex «Diagnost-1» 
(M. V. Makarenko, V. S. Lyzogub) was used to determine the state of psychophysiological functions 
and dynamic muscular endurance of the movement of the athletes’ hands. In accordance with 
the objective of the work, the latent periods of simple visual-motor reaction, simple and complex 
reaction of choice, efficiency of sensorimotor activity, dynamics of nervous processes, accuracy 
of reaction to a moving object, basic properties of the nervous system (functional mobility and 
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Постановка проблеми. Волейбол і ганд-
бол – ігрові види спорту, які належать до ситу-
аційних видів та відзначаються високим рівнем 
травматизму . Дослідження особливостей форму-
вання нейродинамічних функцій, індивідуально-
типологічних властивостей основних нервових 
процесів спортсменок ігрових видів спорту, у 
взаємозв’язку з успішністю спортивної діяльнос-
ті, рівнем адаптації до специфічних фізичних на-
вантажень, має не лише теоретичний інтерес, а 
й практичне значення [1–3] . Наразі, особливого 
значення набуває комплексне вивчення загальної 
та спеціальної підготовленості спортсменок ігро-
вих видів спорту з урахуванням стану психофі-
зіологічних функцій у передзмагальному періоді 
для розроблення практичних рекомендацій щодо 
підвищення ефективності змагальної діяльності .

Встановлено, що результативність змагаль-
ної діяльності в ігрових видах спорту у жінок 
залежить від функціональних можливостей та 
психофізіологічного стану спортсменок, а також 
біологічних особливостей жіночого організму – 
гормональних циклічних змін функцій усіх його 
систем [1, 4] . Результативність в ігрових видах 
спорту залежить перш за все від швидкісних 
процесів у нервовій системі спортсменок [5–7] . 
Разом з тим відомо, що розвиток властивостей 
основних нервових процесів відповідає характе-
ру фізичних навантажень [8–11] . 

Мета дослідження – порівняння стану пси-
хофізіологічних функцій і динамічної м’язової 
витривалості руху кисті спортсменок у різних 
ігрових видах спорту (волейбол і гандбол) . 

Методи дослідження. Для визначення стану 
психофізіологічних функцій і динамічної м’язової 
витривалості руху кисті спортсменок (за показ-
никами тепінг-тесту) використовували діагнос-

тичний комплекс «Діагност-1» (М . В . Макаренко, 
В . С . Лизогуб) [12] . Статистичну обробку даних 
проводили за допомогою методів непараметрич-
ної статистики . Для опису вибіркового розподі-
лу вказували медіани та міжквартильний розкид 
(Ме [25 %; 75 %]) . Для порівняння незалежних 
вибірок використовували критерій Манна–Уітні, 
для кореляційного аналізу – критерій Спірмана .

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Дослідження проводили на базі Науково-дос-
лідного інституту НУФВСУ . У ньому як обстежу-
вані брали участь 31 спортсменка (І–ІІ дорослий 
розряд, кандидати в майстри спорту, майстри 
спорту) віком 16–21 рік, які займаються ігровими 
видами спорту (волейбол, гандбол), що належать 
до ситуаційних видів та характеризуються пере-
важанням динамічної швидкісно-силової роботи, 
високою емоційністю і травматичністю . Ці види 
спорту вимагають високої сили і рухливості не-
рвових процесів, стійкості центральної нервової 
системи (ЦНС) до перешкод в умовах значної 
нервово-емоційної напруженості, творчих здіб-
ностей та особливих вимог до розумової пра-
цездатності, пам’яті й уваги [7] . Вважається, що 
особлива здатність до нестандартних ситуаційних 
навантажень притаманна спортсменам з холерич-
ним і сангвінічним типами темпераменту [7] . 

Під час проведення комплексних біологічних 
досліджень за участю спортсменів відповідно до 
принципів біоетики дотримувалися розробленої 
в лабораторії теорії і методики спортивної підго-
товки і резервних можливостей спортсменів НДІ 
НУФВСУ «Програми комплексного біологічного 
дослідження особливостей функціональних мож-
ливостей спортсменів», а також законодавства 
України про охорону здоров’я та Гельсінкської 
декларації 2000 р ., директиви Європейського то-

strength of nervous processes), dynamic muscular endurance of hand movement, etc. were studied. 
Results. According to the findings, team sports contribute to the development and improvement 
of one of the main properties of the central nervous system – functional mobility of nervous 
processes, which is consistent with the known literature on the impact of exercise and various sports 
events on the formation and condition of these properties. This was to some extent confirmed by 
correlation analysis of the obtained data – functional mobility of nervous processes in the mode 
of imposed rhythm was associated with special sports experience of athletes (p < 0.05), whereas 
in the feedback mode – with the age of the examined athletes (p < 0.01). According to the level 
of functional mobility of nervous processes, no differences between examined athletes (volleyball 
players and handball players) were found. Special fitness improvement of the examined athletes 
was primarily associated with the development of functional mobility of nervous processes and the 
accuracy of reaction to a moving object. Examined handball players (with a higher level of sports 
skills) were more accurate in reaction to a moving object in terms of the number of anticipation 
reactions and the average deviation in anticipation reactions. Volleyball players (athletes with more 
experience in sports training) showed a higher psychophysiological status in terms of the strength of 
nervous processes during long-term sensorimotor loads (in the mode of imposed rhythm).
Keywords: state of psychophysiological functions, dynamic muscular endurance of hand 
movement, volleyball, handball.
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вариства 86/609 щодо участі людей у медико-
біологічних дослідженнях [3] . 

Відповідно до мети роботи у спортсменок 
дослід жували латентні періоди простої зоро-
во-моторної реакції, латентні періоди простої 
і складної реакції вибору, ефективність сенсо-
моторної діяльності (визначали за часом міні-
мальної експозиції сигналів у режимі зворотного 
зв’язку), динамічність нервових процесів (визна-
чали за часом виходу на мінімальну експозицію 
в режимі зворотного зв’язку), точність реакції на 
рухомий об’єкт (РРО), кількість реакцій виперед-
ження і запізнювання та середнє відхилення 
у РРО, основні властивості нервової системи  
(у тому числі функціональну рухливість нервових 
процесів – ФРНП і силу нервових процесів – 
СНП) . Динамічну м’язову витривалість руху кисті 
спортсменок визначали за максимальним тем-
пом руху кисті домінантної і субдомінантної рук 
впродовж 60 с за методикою тепінг-тесту [12] . 
Спортсменки були розподілені на дві групи: І – 
волейболістки (І–ІІ дорослий розряд, кандидати 
в майстри спорту) віком 17–21 рік (n = 16) і ІІ – 
гандболістки (кандидати в майстри спорту, май-
стри спорту) віком 16–19 років (n = 15), які не 
відрізнялися за спеціальним спортивним стажем 
(відповідно – волейбол/гандбол) . Загальний 
спортивний стаж (у різних видах спорту) в обсте-
жених волейболісток був більшим (p < 0,05): у 
І групу потрапили більш досвідчені спортсменки 
(табл . 1) .

За результатами проведених досліджень ви-
ділені групи спортсменок за тестом Манна–Уітні 
значуще не відрізнялися за переважною більшіс-
тю вимірюваних психофізіологічних показників, 

а саме: за латентними періодами та іншими по-
казниками простої зорово-моторної реакції, про-
стої і складної реакції вибору, за показниками 
ефективності сенсомоторної діяльності, динаміч-
ності нервових процесів, ФРНП і СНП у режимі 
зворотного зв’язку (див . табл . 1), а також ФРНП 
у режимі нав’язаного ритму (табл . 2) . Час виходу 
на мінімальну експозицію в режимі зворотного 
зв’язку, тобто час впрацьовування, з ускладнен-
ням умов тестування збільшувався у спортсменок 
обох груп, але в групі гандболісток ці зміни були 
менш суттєві, що дозволяє зробити припущення 
про певною мірою вищу динамічність нервових 
процесів у зазначеній групі . 

Встановлено відмінності між виділеними гру-
пами спортсменок за деякими показниками СНП 
у режимі нав’язаного ритму (p < 0,05) . Серед об-
стежених волейболісток і гандболісток виявлено 
переважання респонденток з низькою і нижче 
середньої силою нервових процесів за загальним 
відсотком помилок при тривалих сенсомоторних 
навантаженнях (див . табл . 2) .

Проте серед волейболісток виявлено прева-
лювання респонденток з більш високими показ-
никами СНП при швидкості пред’явлення і пе-
реробки подразників 50 сигн/хв та 90 сигн/хв, 
що певною мірою свідчить про більш високу 
сенсомоторну витривалість, вищу працездат-
ність головного мозку у спортсменок І групи 
(див . табл . 2) і, можливо, пояснюється більшим 
загальним спортивним стажем спортсменок цієї 
групи, хоча кореляційний аналіз отриманих да-
них виявив зв’язок СНП (як у режимі зворотного 
зв’язку, так і в режимі нав’язаного ритму) тільки 
з віком обстежених спортсменок (табл . 3, 4) .

ТАБЛИЦЯ 1 – Показники стану психофізіологічних функцій спортсменок (n = 31), Me [25 %; 75 %]

Показники І група, волейбол
(n = 16)

ІІ група, гандбол
(n = 15)

Латентний період простої зорово-моторної реакції, мс 270,67 [258,06; 281,72] 272,50 [240,35; 285,73]
Латентний період простої реакції вибору (одного сигналу з трьох), мс 390,67 [368,89; 435,56] 391,89 [363,56; 458,56]
Латентний період складної реакції вибору (двох сигналів з трьох), мс 460,44 [442,12; 496,69] 476,24 [433,17; 507,32]
Сила нервових процесів (тест 5 хв, режим зворотного зв’язку), 
загальна кількість оброблених сигналів

575,00 [549,50; 616,00] 567,00 [529,00; 614,00]

Функціональна рухливість нервових процесів (тест 5 хв), с 70,87 [67,33; 73,02] 70,59 [66,36; 74,00]
Точність реакції на рухомий об’єкт, кількість точних влучень 11,00 [8,50; 14,50] 14,00 [12,00; 15,00]
Кількість реакцій випередження 42,00 [36,00; 46,00]* 37,00 [33,00; 40,00]
Кількість реакцій запізнювання 39,00 [32,50; 41,50] 39,00 [35,00; 43,00]
Середнє відхилення в реакції на рухомий об’єкт, мс 26,75 [22,90; 34,45] 23,60 [19,60; 25,80]
Середнє відхилення в реакції випередження, мс 32,35 [29,65; 40,50]* 26,90 [24,40; 37,10]
Середнє відхилення в реакції запізнювання, мс 28,35 [25,70; 33,45] 26,10 [21,00; 31,30]
Вік, років 19,00 [17,50; 19,00] 18,00 [18,00; 19,00]
Спеціальний спортивний стаж (волейбол/гандбол), років 7,00 [6,75; 9,00] 8,00 [6,00; 10,00]
Загальний спортивний стаж, років 11,00 [8,50; 13,50]* 8,00 [6,00; 10,00]

* p < 0,05 – значущі різниці між І і ІІ групами за тестом Манна–Уітні
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Для досягнення високих результатів в ігрових 
видах спорту велику роль відіграє ФРНП [5–7] . 
Це певною мірою підтвердив кореляційний ана-
ліз отриманих даних (див . табл . 4) – саме ФРНП 
за відповідним показником у режимі нав’язаного 
ритму асоціювалася зі спеціальним спортивним 
стажем спортсменок (p < 0,05) . Проте в режимі 
зворотного зв’язку ФРНП за відповідним показ-
ником (див . табл . 3) була пов’язана тільки з віком 
обстежених спортсменок (p < 0,01) . Відомо, що 
для ФРНП коефіцієнт Хольцингера (показник ге-
нетичної обумовленості) дорівнює 0,61–0,86 [5] . 
Відсутність відмінностей за показниками ФРНП 
між виділеними групами спортсменок дає змо-

гу припустити, що саме ця властивість ЦНС була 
тією основною професійно важливою якістю,  
за якою спортсменок було відібрано в обидві 
групи . За отриманими результатами, переважна 
більшість спортсменок в обох групах характе-
ризувалася середньою ФРНП як за показника-
ми в режимі зворотного зв’язку, так і в режи-
мі нав’язаного ритму . Зазвичай ФРНП та СНП 
у спортсменів досягають свого максимального 
розвитку в 20–25 років [5], що дає підстави спо-
діватися на подальший розвиток цих властивос-
тей в обстежених спортсменок . Слід зазначити, 
що латентні періоди складної реакції вибору мо-
жуть розглядатися як додаткові показники СНП 

ТАБЛИЦЯ 2 – Показники стану психофізіологічних функцій спортсменок (режим нав’язаного ритму) (n = 24), Me [25 %; 
75 %]

Показники І група, волейбол  
(n = 16)

ІІ група, гандбол  
(n = 8)

Функціональна рухливість нервових процесів (режим нав’язаного ритму), сигн/хв 90,00 [80,00; 100,00] 85,00 [75,00; 100,00]
Сила нервових процесів (режим нав’язаного ритму), % помилок 21,21 [19,34; 24,62] 22,15 [17,21; 28,96]
Кількість помилок (режим нав’язаного ритму), швидкість пред’явлення і переробки 
подразників 50 сигн/хв

0,00 [0,00; 0,00]* 1,00 [0,00; 1,00]

Кількість помилок (режим нав’язаного ритму), швидкість пред’явлення і переробки 
подразників 90 сигн/хв

2,50 [1,50; 4,00]* 5,50 [3,00; 7,00]

Вік, років 19,00 [17,50; 19,00] 18,00 [17,00; 19,00]
Спеціальний спортивний стаж (волейбол/гандбол), років 7,00 [6,75; 9,00] 8,00 [6,00; 8,00]
Загальний спортивний стаж, років 11,00 [8,50; 13,50]** 8,00 [6,00; 8,00]

* p < 0,05, ** p < 0,01 – значущі різниці між І і ІІ групами за тестом Манна–Уітні

ТАБЛИЦЯ 3 – Основні кореляційні зв’язки (за Спірменом) психофізіологічних показників (режим зворотного зв’язку)  
з віком і спортивним стажем (n = 31), r

s

Показники

Кореляційні зв’язки, rs

з віком зі спеціальним 
спортивним стажем

Сила нервових процесів (тест 5 хв), загальна кількість оброблених сигналів 0,49** –
Сила нервових процесів (тест 5 хв), кількість оброблених сигналів в інтервалі 30–60 с 0,43* –
Сила нервових процесів (тест 5 хв), кількість оброблених сигналів в інтервалі 130–150 с 0,37* –
Сила нервових процесів (тест 5 хв), кількість оброблених сигналів в інтервалі 180–210 с 0,43* –
Сила нервових процесів (тест 5 хв), кількість оброблених сигналів в інтервалі 210–240 с 0,49** –
Функціональна рухливість нервових процесів (тест 5 хв), с –0,46** –

* p < 0,05, ** p < 0,01 

ТАБЛИЦЯ 4 – Основні кореляційні зв’язки (за Спірменом) психофізіологічних показників (режим нав’язаного ритму)  
з віком і спортивним стажем (n = 24), r

s

Показники

Кореляційні зв’язки, rs

з віком зі спеціальним 
спортивним стажем

Функціональна рухливість нервових процесів (режим нав’язаного ритму), сигн/хв – 0,43*
Кількість помилок (режим нав’язаного ритму), швидкість пред’явлення і переробки подразників 
90 сигн/хв 

–0,44* –

Кількість помилок (режим нав’язаного ритму), швидкість пред’явлення і переробки подразників 
110 сигн/хв 

–0,41* –

* p < 0,05
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і ФРНП [12] . Несуттєві відмінності між групами 
спортсменок у даному випадку не набули рівня 
значущості (див . табл . 1) . 

Дещо подібна ситуація склалася з більшістю 
показників точності РРО: спортсменки за вимірю-
ваними показниками майже не відрізнялися (див . 
табл . 1) . Проте кількість реакцій випередження 
і середнє відхилення в реакціях випередження 
були більшими в групі волейболісток (p < 0,05) . 
Тобто більш точними в РРО за кількістю реакцій 
випередження і середнім відхиленням у реакці-
ях випередження виявилися обстежені гандбо-
лістки, що можна пояснити вищою майстерністю 
спортсменок цієї групи (в команду гандболісток 
увійшли переважно майстри спорту та кандидати 
в майстри спорту) .

Одним із показників функціонального стану 
організму, який характеризує здатність усіх ланок 
рухового аналізатора до швидкості та витрива-
лості, як зазначав М . В . Макаренко [12], є макси-
мальний темп руху кисті за методикою тепінг-тес-
ту, який визначає динамічну м’язову витривалість . 
Методика тепінг-тесту досить відома і широко 
застосовується у сучасній психофізіології [2, 12, 
13] . Виявлено тенденцію до більшої динамічної 
м’язової витривалості руху кисті домінантної та 
субдомінантної рук у спортсменок-волейболісток, 
але ці відмінності за тестом Манна–Уітні не до-
сягли рівня значущості . Асиметрія за показниками 
тепінг-тесту між правою та лівою руками в обсте-
жених спортсменок не відрізнялася (табл . 5) . 

Таким чином, удосконалення спеціальної 
підготовленості обстежених спортсменок було 
пов’язане насамперед з розвитком функціональ-
ної рухливості нервових процесів та точності ре-
акції на рухомий об’єкт . З віком були пов’язані 

показники СНП та ФРНП (див . табл . 3, 4), що 
підтверджує результати інших дослідників . Як 
було зазначено вище, основні властивості нерво-
вої системи генетично обумовлені, але розвива-
ються й удосконалюються як в онтогенезі [2, 5, 
14, 15], так і в процесі спортивної діяльності [8, 
11, 16, 17] . Тобто за результатами дослідження 
ігрові види спорту сприяють розвитку, вдоско-
наленню однієї з основних властивостей ЦНС, 
зокрема ФРНП, що цілком узгоджується з відо-
мими літературними даними про вплив фізичних 
навантажень і занять різними видами спорту на 
формування і стан цих властивостей [5, 9, 10, 13] . 

Висновки
1 . Удосконалення спеціальної підготовленості 

обстежених спортсменок було пов’язане насам-
перед з розвитком функціональної рухливості 
нервових процесів та точності реакції на рухо-
мий об’єкт . 

2 . Виявлено кореляційний зв’язок функціо-
нальної рухливості нервових процесів (у режимі 
нав’язаного ритму) зі спеціальним спортивним 
стажем спортсменок . За рівнем функціональної 
рухливості нервових процесів обстежені спортс-
менки не відрізнялися . 

3 . Більш точними в реакції на рухомий об’єкт 
за кількістю реакцій випередження і середнім 
відхиленням у реакціях випередження виявили-
ся обстежені гандболістки (спортсменки з вищим 
рівнем спортивної майстерності) .

4 . Більш високий психофізіологічний статус 
за показниками сили нервових процесів упро-
довж довготривалих сенсомоторних навантажень 
(у режимі нав’язаного ритму) продемонстрували 
волейболістки (спортсменки з більшим стажем 
спортивного тренування) .

ТАБЛИЦЯ 5 – Показники динамічної м’язової витривалості (тепінг-тест) спортсменок (n = 24), Me [25 %; 75 %]

Показники І група, волейбол (n = 16) ІІ група, гандбол (n = 8)

Динамічна м’язова витривалість руху кисті домінантної руки (тепінг-тест), кіль-
кість натискань

387,00 [365,00; 401,00] 370,50 [357,50; 378,50]

Динамічна м’язова витривалість руху кисті субдомінантної руки (тепінг-тест), 
кількість натискань

329,00 [317,50; 357,00] 316,50 [310,50; 328,50]

Асиметрія (тепінг-тест) 16,50 [13,00; 23,50] 17,50 [13,50; 20,50]
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