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Анотації: 

Дане дослідження присвячене вияв-
ленню кореляційних зв’язків між нейро-
динамічними та когнітивними характе-
ристиками волейболістів високої кваліфі-
кації. У сучасній літературі практично не-
має статей, присвячених вивченню пси-
хофізіологічних характеристик волейбо-
лістів, що обумовило актуальність теми 
дослідження. Мета дослідження – визна-
чення залежності показників когнітивної 
діяльності від рівня нейродинамічних ха-
рактеристик волейболістів високої квалі-
фікації. Методи дослідження: теоретич-
ний аналіз, узагальнення науково-дослід-
них, літературних та методичних джерел; 
психофізіологічні методи, математико-
статистичної обробки результатів. Психо-
фізіологічні дослідження проводилися за 
допомогою сучасного апаратно-програм-
ного комп’ютерного комплексу «Мульти-
психометр – 05». Результати дсліджен-
ня. Показано, що між нейродинамічними 
та когнітивними характеристиками при-
сутні слабкі, помірні і помітні зв’язку з 
когнітивними характеристиками. Дослі-
дження показали, що зворотній кореля-
ційний зв’язок присутній між точністю 
«Балансу нервової системи» і характерис-
тиками зорового сприйняття. Показники 
пропускної спроможності та граничної 
швидкості нервових процесів тесту 
«Функціональна рухливість нервових 
процесів» мають прямі кореляційні зв’яз-
ки з показниками тесту «Перцептивна 
швидкість» та «Пам’ять на слова», а та-
кож зворотні зв’язки з показниками тесту 
«Порівняння чисел».  

Висновки. Аналіз отриманих резуль-
татів кореляційних зв’язків свідчить, що 
нейродинамічні характеристики мають 
слабкі, помірні і помітні зв’язку з когні-
тивними характеристиками. Таким чи-
ном, врівноваженість нервової системи 
позитивно впливає на якість сприйняття. 
Швидкість сприйняття і переробки ін-
формації впливає на якість когнітивної 
діяльності в цілому та на кожному з ета-
пів (початковий відбір інформації, по-
глиблене сприйняття, розумове вирішен-
ня тактичної задачі та практична реаліза-
ція цього рішення).  

 
The Dependence of Cognitive Performance 
Indicators on the Level of Neurodynamic 

Characteristics of Highly Qualified 
Volleyball Players 

This study focuses on connections 
correlation between neurodynamic and 
cognitive characteristics of highly qualified 
volleyball players. In modern literature, 
practically no articles on the study of 
psychophysiological characteristics of 
volleyball players exist, which determined the 
relevance of the research topic. The aim of 
this study is to determine the dependence of 
cognitive performance indicators on the level 
of neurodynamic characteristics of highly 
qualified volleyball players. Research 
Methods: Theoretical analysis and 
generalization of research, literary and 
methodological sources; psychophysiological 
research methods, mathematical statistical 
processing of research results. 
Psychophysiological research was carried out 
using modern hardware and software 
computer complex "Multipsikhometr – 05". 
Results of work. It is shown that between 
neurodynamic and cognitive characteristics 
there are weak, moderate and noticeable 
connections with cognitive characteristics. 
Studies have shown that the inverse 
correlation is present between the accuracy of 
"Nervous system balance" and characteristics 
of visual perception (test" Perceptual speed"). 
Bandwidth and Speed Limit of nervous 
processes i n the test "Functional mobility of 
nervous processes" have direct correlation 
with the tests "Perceptual speed ”and 
“Memory for words ”, as well as inverse 
correlation with test "Comparison of 
numbers" results.  

Findings. Analysis of the obtained 
correlation connections results indicates that 
the neurodynamic characteristics have weak, 
moderate and noticeable links with cognitive 
characteristics. So balance of the nervous 
system has a positive effect on perception 
quality. The speed of perception and 
processing of information affects quality of 
cognitive activity in general and at each stage 
(initial selection of information, in-depth 
perception, mental tactical decision tasks and 
practical implementation of this solution). 

 
Зависимость показателей когнитивной 

деятельности от уровня нейродинамических 
характеристик волейболистов 

высокой квалификации 

Данное исследование посвящено выявлению 
корреляционных связей между нейродинамичес-
кими и когнитивными характеристиками волей-
болистов высокой квалификации. В современной 
литературе практически нет статей, посвященных 
изучению психофизиологических характеристик 
волейболистов, что обусловило актуальность те-
мы исследования. Целью исследования является 
определение зависимости показателей когнитив-
ной деятельности от уровня нейродинамических 
характеристик волейболистов высокой квалифи-
кации. Методы исследования: теоретический 
анализ, обобщение научно-исследовательских, ли-
тературных и методических источников; психо-
физиологические методы, математико-статисти-
ческой обработки результатов. Психофизиологи-
ческие исследования проводились с помощью со-
временного аппаратно-программного компьютер-
ного комплекса «Мультипсихометр – 05». 
Результаты исследования. Показано, что между 
нейродинамическими и когнитивными характе-
ристиками присутствуют слабые, умеренные и за-
метны связи с когнитивными характеристиками. 
Исследования показали, что обратная корреля-
ционная связь присутствует между точностью 
«Баланс нервной системы» и характеристиками 
зрительного восприятия (тест «Перцептивная ско-
рость»). Показатели пропускной способности и 
предельной скорости нервных процессов теста 
«Функциональная подвижность нервных процес-
сов» имеют прямые корреляционные связи с по-
казателями теста «Перцептивная скорость» и «Па-
мять на слова», а также обратные связи с показате-
лями теста «Сравнение чисел».  

Выводы. Анализ полученных результатов 
корреляционных связей свидетельствует, что 
нейродинамических характеристики имеют 
слабые, умеренные и заметны связи с когнитив-
ными характеристиками. Таким образом, урав-
новешенность нервной системы положительно 
влияет на качество восприятия. Скорость вос-
приятия и переработки информации влияет на 
качество когнитивной деятельности в целом и 
на каждом из этапов (начальный отбор инфор-
мации, углубленное восприятие, умственное 
решения тактической задачи и практическая 
реализация этого решения). 

Ключові слова:  
нейродинамічні характеристики, когні-
тивні характеристики, сприйняття, 
функціональна рухливість нервових про-
цесів, пам’ять. 
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Постановка проблеми. Сучасний спорт характеризується особливою видовищностю і висо-

ким рівнем конкуренції серед атлетів. Сьогодні в спорті вищих досягнень компоненти тренуваль-

ного процесу наближаються до найвищого рівня, так як неможливо постійно збільшувати час 

тренування, обсяг навантажень і інші складові, тобто, ресурс розвитку різних видів спорту в 
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даному напрямку практично вичерпаний. Тому зростають вимоги до всієї системи підготовки: 

відбору, контролю та корекції тренувального процесу, з урахуванням індивідуальних особливос-

тей спортсменів [0, 2]. Ефективність і результативність в ігрових видах спорту обумовлена 

насамперед проявом високих швидкісних якостей, різноманітністю і несподіваною зміною ата-

куючих і захисних дій, напруженістю тактичної боротьби та емоційним напруженням [3, 4]. Вра-

ховуючи, що ефективність ігрової діяльності у волейболі залежить від здатності спортсмена до 

сприйняття, аналізу і переробки інформації, представляється важливим вивчення психофізіоло-

гічних функцій з метою контролю над функціональним станом спортсмена і корекцією трену-

вального [5–7]. 

Оптимізація тренувального процесу можлива лише при успішному вирішенні комплексу проб-

лем, пов’язаних з пошуком нових підходів до підготовки спортсменів високої кваліфікації [4, 8]. 
Серед різноманітних напрямків область психофізіології спорту є однією з найперспективні-

ших галузей пошуку нових підходів до підготовки спортсменів високої кваліфікації. Саме 

вивчення психофізіологічних характеристик дає додаткову інформацію про функціональний стан 

спортсмена в різних умовах діяльності. Так як спортивні досягнення в значній мірі залежать від 

того, наскільки повноцінно спортсмен реалізує свої можливості, обумовлені їх індивідуально 
типологічними особливостями [9, 10]. 

Однак вивчення психофізіологічних характеристик спортсменів різних ігрових амплуа 

приділяється ще недостатньо уваги. Удосконалення критеріїв відбору спонукає до пошуку ефек-

тивного комплексного методу етапного відбору на основі психофізіологічних показників дослі-
джень спортсменів-волейболістів. 

Всі викладені факти підкреслюють актуальність проблеми, що і зумовило вибір теми дослі-

джень. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Оптимізація тренувального процесу можлива 

лише при успішному вирішенні комплексу проблем, пов’язаних з пошуком нових підходів до 
підготовки спортсменів високої кваліфікації [4, 8]. Тому найбільш актуальним видається вивчен-

ня не тільки самого процесу, а й системи підготовки спортсмена в цілому, а також питань відбору 

та орієнтації спортсменів на кожному етапі підготовки [11, 12]. 

До теперішнього часу накопичено чималий теоретичний і експериментально-практичний 

матеріал з питань відбору в спорті вищих досягнень [2]. Вивчено проблеми відбору на різних 
етапах багаторічної підготовки спортсменів високої кваліфікації [2, 11, 13]. Широко представлені 

праці з вивчення питань відбору в різних видах спорту [3, 14, 15, 17]. Таке різноманіття і різно-

плановість робіт є підтвердженням того, що відбір і орієнтація супроводжують спортсмена 

протягом усього спортивного життя, починаючи з перших кроків в спорті і закінчуючи останнім 

етапом багаторічної підготовки – етапом завершення спортивної кар’єри [16, 18]. 

Аналіз наукових робіт з розвитку волейболу на сучасному етапі та критеріїв визначення 

ігрових амплуа свідчить про велику різноманітність методичних підходів, що в свою чергу 

стверджує про невирішеність питань критеріїв відбору [19, 20]. 

Мета дослідження: визначити залежність показників когнітивної діяльності від рівня 
нейродинамічних характеристик волейболістів високої кваліфікації. 

Матеріал і методи дослідження. Під час дослідження для досягнення мети та виконання 

поставлених завдань, були використані такі методи: теоретичний аналіз і узагальнення науково-

дослідних, літературних та методичних джерел, психофізіологічні методи досліджень, методи 
математичної статистики. 

У дослідженнях взяли участь гравці команди вищої ліги «Локомотив» м. Києва, члени збір-

них чоловічих і жіночих команд з волейболу НУФВСУ, НТУУ «КПІ», НАУ. Серед них 39 чоло-

віків і 28 жінок, у віці 17–22 роки, кваліфікація I розряд, КМС і МС. 

Були проведені дослідження із застосуванням апаратно-програмного комп’ютерного 
комплексу «Мультіпсіхометра-05». Були вивчені психомоторика, сила і врівноваженість нервової 
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системи, а також функціональна рухливість нервових процесів. У когнітивному блоці вивчалися 

зорове сприйняття волейболістів, короткочасна пам’ять на вербальну інформацію, оперативне 
мислення і загальні когнітивні здібності. 

Для оцінки характеристик психомоторики був обраний тест «Сенсомоторна реакція», 

представлений простою зорово-моторною реакцією. Визначалися показники латентний період 

реакції та стабільність виконання тесту. 

Методика визначення витривалості нервової системи запропонована Є. П. Ільїним і заснова-
на на вимірі динаміки максимального темпу руху рук. Завдання полягає у визначенні здатності 

зберігати високий рівень працездатності під час тривалого виконання стереотипних дій. Визнача-

лися показники витривалість, частота торкань, стабільність, скважність. 

Для визначення балансу (врівноваженості) нервових процесів збудження і гальмування в 
центральній нервовій системі авторами запропонована методика просторово-часової екстраполя-

ції «Реакція на об’єкт, що рухається». Визначалися показники точність та стабільність виконання 

тесту. 

Методика визначення функціональної рухливості нервових процесів заснована на визначенні 

функціональної рухливості нервових процесів як максимального темпу обробки інформації по 
диференціюванню різних позитивних і гальмівних подразників. Визначалися показники динаміч-

ності, пропускної здатності, граничної швидкості переробки інформації. 

Перцептивно-когнітивна методика вивчення зорового сприйняття направлена на оцінювання 

швидкості і точності співвідношення геометричних фігур з метою ідентифікації фігури, части-
ною якої є тестовий сигнал (фрагмент фігури становить 75% або 50% від цілого). Визначалися 

показники продуктивності, швидкості, точності та ефективності. 

Методика «Пам’ять на слова» призначена для дослідження і оцінки обсягу і стійкості 

короткочасної пам’яті на вербальний матеріал. Суть методики полягає в розпізнаванні цільового 

слова серед послідовно пред’явлених наборів слів і визначення його порядкового номера. 
Визначалися показники продуктивності, швидкості, точності та ефективності. 

Тестові завдання для оцінки окремих розумових операцій (тест «Порівняння чисел за 

величиною»), спрямовані на оцінку «елементарних» інформаційних процесів і змісту оператив-

ного мислення. У тесті «Порівняння чисел за величиною» передбачається виконання послідовно-

го порівняння чисел за величиною. Визначалися показники ефективності, латентного періоду 
реакції, точності та стабільності. 

Тест «Встановлення закономірностей» призначений для вивчення деяких особливостей 

процесу мислення (активності, кмітливості) і оперативної пам’яті. За основу тесту автори 

методики взяли принцип творчого субтесту трехкомпонентного тесту здібностей Стернберга 

(STAТ). Визначалися показники: продуктивності, швидкості, точності та ефективності. 

Цифровий матеріал, отриманий в результаті досліджень, оброблявся за допомогою традицій-

них методів статистики з урахуванням рекомендацій спеціальної літератури [21]. Аналіз кореля-

ційних полів психофізіологічних показників виявив наявність лінійного взаємозв’язку між ними, 

тому в дослідженні був використаний коефіцієнт кореляції за Пірсоном (r). 
Результати досліджень. Аналіз теоретичного і практичного досвіду підготовки спортсменів, 

показує, що рівень спортивних результатів і майстерності у волейболі багато в чому залежить від 

того, наскільки ефективно розвиваються, формуються і використовуються психофізіологічні 

якості і здатності у спортсменів. 
Аналіз отриманих результатів кореляційних зв’язків свідчить, що нейродинамічні характе-

ристики мають слабкі, помірні і помітні зв’язку з когнітивними характеристиками (p<0,05). 

Дослідження показали, що зворотній кореляційний зв’язок присутній між точністю «Балансу 

нервової системи» і характеристиками зорового сприйняття (тест «Перцептивна швидкість»): 

продуктивністю (r = -0,52), швидкістю (r = -0,48), ефективністю (r = -0,51). Наявність негативного 
зв’язку пояснюється тим, що в тесті «Баланс нервових процесів» низькі значення швидкості і 
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стабільності свідчать про високий розвиток даних показників. Отже, врівноваженість нервової 

системи позитивно впливає на якість сприйняття (див. табл.). 
Результатами дослідження було встановлено, що у кваліфікованих волейболістів швидкість 

переробки інформації (тест «Функціональна рухливість нервових процесів») має кореляційні 

зв’язки з: 

– продуктивністю (r = 0,44), швидкістю (r = 0,41) і ефективністю (r = 0,45) зорового сприй-

няття (тест «Перцептивна швидкість»); 
– продуктивністю (r = 0,40), точністю (r = 0,40) і ефективністю (r = 0,40) сприйняття і пере-

робки інформації за участю короткочасної пам’яті (тест «Пам’ять на слова»); 

– ефективністю (r = -0,50) і латентним періодом реакції (r = -0,48) оперативного мислення 

(тест «Порівняння чисел»). 
Наявність негативного зв’язку пояснюється тим, що в тесті ««Порівняння чисел» низькі 

значення ефективності та латентного періоду реакції свідчать про високий розвиток даних 

показників. 

Таблиця 1 

Кореляційні зв’язки нейродинамічних характеристик з когнітивними характеристиками 

у кваліфікованих волейболістів 

Тест 

Тест Перцептивна швидкість Пам’ять на слова Порівняння чисел 
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–0,31 –0,31 –0,31 –0,52* –0,48* –0,51* 0,2 0,19 0,1 

Ф
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н
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0,4* 0,4* 0,4* 0,44* 0,41* 0,45* –0,51* –0,48* –0,36 

гр
ан

и
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н
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ш
ви

д
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ть
 

п
ер

ер
о
б
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н
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о
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ії

 

–0,27 –0,27 –0,27 –0,45* –0,42* –0,44* 0,51* 0,49* 0,43* 

Примітка.* – коефіцієнт кореляції статистично значимий на рівні р<0,05 

Дослідження показали, що гранична швидкість переробки інформації тесту «Функціональна 
рухливість нервових процесів» має кореляційні зв’язки з: 

– продуктивністю (r = -0,45), швидкістю (r = -0,42) і ефективністю (r = -0,44) зорового сприй-

няття (тест «Перцептивна швидкість»); 

– ефективністю (r = 0,51), латентним періодом реакції (r = 0,49) і стабільністю (r = 0,43) опе-

ративного мислення (тест «Порівняння чисел»). 
Таким чином, швидкість сприйняття і переробки інформації впливає на рівень когнітивних 

функцій. 
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Дискусія. У результаті проведеного дослідження експериментально доведено наявність 

кореляційних зв’язків між нейродинамічними та когнітивними характеристиками. Зазвичай, 

фахівцями волейболу вивчаються нейродинамічні характеристики на початкових етапах 

багаторічної підготовки волейболістів для визначення здатності юного спортсмена до занять 

волейболом. В опрацьованій нами літературі представлено надзвичай мало робіт, присвячених 

вивченню впливу когнітивних характеристик на рівень майстерності волейболістів. Також 

практично немає робіт, присвячених вивченню кореляційних зв’язків між нейродинамічними та 

когнітивними характеристиками. 

Відомо, що ефективність і результативність в ігрових видах спорту обумовлена насамперед 

проявом високих швидкісних якостей, різноманітністю і несподіваною зміною атакуючих і 

захисних дій, напруженістю тактичної боротьби та емоційним напруженням. З огляду на, що 

ефективність ігрової діяльності у волейболі залежить від здатності спортсмена до сприйняття, 

аналізу і переробки інформації, представляється важливим вивчення психофізіологічних функцій 

з метою контролю над функціональним станом спортсмена і корекцією тренувального процесу. 

Показники психофізіологічних характеристик можуть бути використані як прогностичні моделі в 

розробці критеріїв визначення здатності до гри у волейбол на початкових етапах багаторічної 

підготовки, а також для визначення різних амплуа в волейболі на більш пізніх етапах. Розроблені 

критерії допоможуть тренеру визначити ігрову позицію з урахуванням психофізіологічних особ-

ливостей волейболістів, що дозволить підвищити ефективність тренувального і змагального про-

цесів. 

Висновки. Аналіз отриманих результатів кореляційних зв’язків свідчить, що нейродинамічні 

характеристики мають слабкі, помірні і помітні зв’язку з когнітивними характеристиками 

(p<0,05). Таким чином, врівноваженість нервової системи позитивно впливає на якість сприйнят-

тя. Швидкість сприйняття і переробки інформації впливає на якість когнітивної діяльності в 

цілому та на кожному з етапів (початковий відбір інформації, поглиблене сприйняття, розумове 

вирішення тактичної задачі та практична реалізація цього рішення). 

Перспектива подальших досліджень – розробка прогностичних моделей юних волейболіс-

тів та моделей різних амплуа у волейболі. 
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