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Анотації: 

 Актуальність. Відомо, що в умо-
вах інтенсифікації навчального процесу 
виникає необхідність знаходити такі 
ефективні засоби і підходи впливу на 
функціональний стан, які будуть пози-
тивно впливати на компоненти розумо-
вої працездатності, формувати стресо-
стійкі механізми адаптації організму. 
Методи дослідження. Визначали такі 
нейродинамічні характеристики ЦНС: 
вимірювання простої та складної зоро-
во-моторної реакції на світловий по-
дразник вибору одного і двох сигналів 
із трьох; короткочасну пам’ять; дифе-
ренціювання м’язової, рухової пам’яті і 
пам’яті на відтворення відстані; тест на 
комбінаторні здібності; тест «Кільця 
Ландольта»; тепінг-тест та інші. Для 
оцінки стану регуляції діяльності серця, 
відповідно і рівня функціонального ста-
ну організму в цілому, застосовували 
метод варіаційної пульсометрії. Розра-
ховували такі показники як Мо (мода), 
АМо (амплітуда моди), Хмах-Хмін (ва-
ріаційний розмах), ІН (індекс напружен-
ня). В обстеженні прийняли участь 10 
нетренованих і 10 студентів, що займа-
лися вітрильним спортом. Статистичну 
обробку отриманого експериментально-
го матеріалу здійснювали за допомогою 
стандартних прикладних програм 
«Windows-XP» і «Міcrosoft Exel». Ре-
зультати. Визначені значимі, в плані 
психофізичної підготовки, характерис-
тики психофізіологічного стану студен-
тів, що займаються вітрильним спор-
том. Ці студенти характеризуються 
більш швидкою переробкою інформації, 
кращими психічними когнітивними 
складовими: сприйняттям, пам’яттю, 
мисленням тощо. Встановлено одно-
значно кращі значення психофізіологіч-
них станів студентів-спортсменів. Та-
кож виявлено, що під впливом занять 
вітрильним спортом в організмі вста-
новлюються нові, більш сприятливі 
взаємовідносини між симпатичним і па-
расимпатичним відділами вегетативної 
нервової системи. 

 
Features of the Psychophysiological  

State of Students Engaged  
in Sailing 

Relevance. It is known that in the 
conditions of intensification of educational 
process there is a need to find such effective 
means and approaches of influence on a 
functional condition which will positively 
influence components of mental working 
capacity, to form stress-resistant 
mechanisms of adaptation of an organism. 
Research methods. The following 
neurodynamic characteristics of the CNS 
were determined: measurement of simple 
and complex visual-motor response to a 
light stimulus of selection of one and two 
signals from three; short-term memory; 
differentiation of muscular, motor memory 
and memory for distance reproduction; 
combinatorial ability test; Landolt’s Ring 
test; tapping test and others. The survey 
involved 10 untrained and 10 sailing 
students. To assess the state of regulation of 
the activity of the heart, respectively, and 
the level of the functional state of the 
organism as a whole, the method of 
variation pulsometry was used. Such indices 
were calculated ka Mo (mode), AМo 
(amplitude of the mode), Khmakh-Khmin 
(variational range), IN (stress index). 
Statistical processing of the obtained 
experimental material was carried out using 
standard applications «Windows-XP» and 
«Microsoft Exel». Results. The significant, 
in terms of psychophysical training, 
characteristics of the psychophysiological 
state of students involved in sailing have 
been determined.These students are 
characterized by faster processing of 
information, the best cognitive components: 
perception, memory, thinking and others. 
The best values of psychophysiological 
conditions of students athletes are 
established unequivocally. It was also 
revealed that under the influence of sailing, 
new, more favorable relationships are 
established between the sympathetic and 
parasympathetic divisions of the autonomic 
nervous system. 

 
Особенности психофизиологического 

состояния студентов, которые занимаются 
парусным спортом  

Актуальность. Известно, что в условиях 
интенсификации учебного процесса возникает 
необходимость находить такие эффективные 
средства и подходы влияния на функциональ-
ное состояние, которые будут положительно 
влиять на компоненты умственной работоспо-
собности, формировать стрессоустойчивые 
механизмы адаптации организма. Методы ис-
следования. Определяли такие нейродинами-
ческие характеристики ЦНС: измерение прос-
той и сложной зрительно-моторной реакции 
на световой раздражитель выбора одного и 
двух сигналов из трех; кратковременную па-
мять; дифференцировки мышечной, двига-
тельной памяти и памяти для воспроизведения 
расстояния; тест на комбинаторные способ-
ности; тест «Кольца Ландольта»; теппинг-тест 
и другие. В обследовании приняли участие 10 
нетренированных и 10 студентов, занимав-
шихся парусным спортом. Для оценки состоя-
ния регуляции деятельности сердца, соответ-
ственно и уровня функционального состояния 
организма в целом, применили метод вариа-
ционной пульсометрии. Рассчитывали такие 
показатели Мо (мода), АМо (амплитуда мо-
ды), Хмах-Хмин (вариационный разамах), ИН 
(индекс напряжения). Статистическую обра-
ботку полученного экспериментального мате-
риала осуществляли с помощью стандартных 
приложений «Windows-XP» и «Міcrosoft 
Exel». Результаты. Определены значимые, в 
плане психофизической подготовки, характе-
ристики психофизиологического состояния 
студентов, занимающихся парусным спортом. 
Эти студенты характеризовались более быст-
рой переработкой информации, лучшими пси-
хическими когнитивными составляющими: 
восприятием, памятью, мышлением и тому 
подобное. Установлено однозначно лучшие 
значения психофизиологического состояния 
студентов – спортсменов. Также выявлено, 
что под влиянием занятий парусным спортом 
устанавливаются новые, более благоприятные 
взаимоотношения между симпатическим и 
парасимпатическим отделами вегетативной 
нервной системы. 

Ключові слова:  
психофізіологічний стан, розумова пра-
цездатність, прості і складні рухові 
реакції, короткочасна пам’ять. 

 
psychophysiological condition, intellectual 
working capacity, simple and difficult 
impellent reactions, short-term memory. 

 
психофизиологическое состояние, умственная 
работоспособность, простые и сложные дви-
гательные реакции, кратковременная память. 

 

Постановка проблеми. Як відомо, розумова діяльність студентів характеризується 

надходженням різноманітної інформації, в переробленні якої приймають участь зорова, 

слухова, тактильна та інші сенсорні системи. Ця інформація використовується весь час у 

процесі навчання, знання її необхідно демонструвати під час екзаменів і в процесі наступної 
професійної діяльності [4-6]. Тому в умовах інтенсифікації навчального процесу виникає 

необхідність знаходити такі ефективні засоби і підходи впливу на функціональний стан, які 
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будуть позитивно впливати на компоненти розумової працездатності, формувати стресостійкі 

механізми адаптації організму, необхідні в подальшому при професійній діяльності [1, 9, 15]. 
Встановлено [2, 3, 7, 13 та ін.], що заняття складно-технічними видами спорту сприяють 

зниженню розумової стомленості, підвищують як фізичну, так і розумову працездатність. 

Спеціальними дослідженнями показано, що переробка зорової та цифрової інформації 

студентами з різним рейтингом успішності і рівнем працездатності відбувається по-різному: 

чим вища фізична підготовленість, тим краща розумова діяльність [1, 14].  
Відомо, що головним напрямком тренувального процесу у вітрильному спорті є удосконален-

ня функцій керування судном. Це здійснюється, в першу чергу, шляхом формування певних пси-

хофізіологічних і функціональних можливостей, що визначають резерви організму [11, 13, 16].  

Відомо, що для оцінки регуляторних механізмів, які управляють функціональним станом 
організму, використовують аналіз частоти серцевих скорочень (варіаційна пульсометрія) [12]. 

У відповідності з методичними розробками цього метода, можна судити про стан автономної 

регуляції, тобто про відношення активності симпатичного і парасимпатичного відділі 

вегетативної нервової системи, а також активність різних рівнів центральної регуляції. 

Передбачається, що встановлення позитивних характеристик психофізіологічних особли-
востей студентів-спортсменів, що займаються вітрильним спортом, буде свідчити про підви-

щення розвитку розумової діяльності студентів щодо надходженням різноманітної інформації, 

в переробленні якої приймають участь зорова, слухова, тактильна та інші сенсорні системи.  

Мета дослідження. Проаналізувати виразність психофізіологічних проявів функціональ-
ного стану студентів, що займаються і не займаються вітрильним спортом. 

Задачі дослідження:  
1. Дослідити психофізіологічні показники, які характеризують функціональний стан 

студентів, що займаються і не займаються вітрильним спортом.  

2. Визначити ефективність занять вітрильним спортом для отримання студентами певних 
психофізіологічних навичок і якостей. 

Методи і організація дослідження. Відомо, що оцінку стану центральної нервової систе-

ми (ЦНС) проводять, зазвичай, шляхом визначення таких характеристик, як: сила, рухомість і 

врівноваженість нервових процесів; короткострокова пам’ять; чутливість аналізаторних систем 

тощо. Як правило, вони досліджуються комплексно шляхом вимірювання латентного періоду 
простих і складних рухових реакцій, що виконуються на пред’явлення одиноких і комбінова-

них подразників, а також за допомогою різноманітних психофізіологічних тестів [6, 8, 10].  

У наших дослідженнях, для визначення нейродинамічних характеристик ЦНС, 

використовувались такі психофізіологічні методи: вимірювання простої та складної зорово-

моторної реакції (ПЗМР та СЗМР) на світловий подразник вибору одного (ВР1-3) і двох (ВР2-

3) сигналів із трьох; дослідження короткочасної пам’яті; диференціювання м’язової, рухової 

пам’яті і пам’яті на відтворення відстані; тест на комбінаторні здібності; тест «Кільця 

Ландольта»; теппінг-тест та інші, які здійснювались за допомогою електронної версії 

комплексної методики, розробленої в Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України 
[10]. Здатність до смислової аналогії визначали за допомогою тесту «Комбінаторні здібності». 

Цей тест дозволяє оцінити можливості знаходити логічні зв’язки між наведеними словами, які 

мають аналогічний зміст у відповідності із представленим прикладом.  

Для оцінки стану регуляції діяльності серця, відповідно і рівня функціонального стану 
організму в цілому, застосовували метод варіаційної пульсометрії за [12]. Для цього після 5-10 

хвилин у спокійному стані лежачи реєстрували не менше 100 циклів електрокардіограми. 

Розраховували такі показники як Мо (мода), АМо (амплітуда моди), Хмах-Хмін (варіаційний 

розмах – різниця між найбільшим і найменшим значеннями часу між інтервалами серцевих 

скорочень), ІН (індекс напруження). Крім того, розраховували кількісне значення 
зустрічаємості кожного інтервалу і, таким чином, отримували гістограми розподілу інтервалів. 
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Основна група (ЕГ) включала 10 студентів, які вчилися в різних вищих навчальних 
закладах (ВНЗ) м. Києва і займалися вітрильним спортом і контрольна (КГ) – 10 студентів, які 
не займалися спортом і відвідували лише навчальні заняття з фізичного виховання. Середній 
вік студентів 19-21 роки. Дослідження проводились у стандартних умовах. Статистичну 
обробку отриманого експериментального матеріалу здійснювали за допомогою стандартних 
прикладних програм «Windows-XP» и «Міcrosoft Exel».  

Результати досліджень та їх обговорення. Однією з характеристик стану психофізичної 
підготовки є рухомість нервових процесів, яка характеризує можливості організму виконувати 
рухові дії з високою ефективністю.  

Проведенні дослідження показали, що час ПЗМР (визначення латентних періодів реакції пра-
вої руки на 20 сигналів-подразників -геометричні фігури), був приблизно однаковим в обох групах 
обстежених: у спортсменів і не спортсменів (251,9±0,84 мс і 266,6±0,89 мс – відповідно, Р>0,05). 

Тривалість СЗМР, що визначалась за ВР1-3 і ВР2-3 при виборі відповіді на конкретну гео-
метричну фігуру, склала у тих, що займалися вітрильним спортом, 338,95±0,65 мс і 401±0,8 мс, 
у студентів – 364,55±0,74 і 426,9±0,78мс – відповідно (рис. 1). Ці результати достовірно значимі 
і свідчать, що стан складних рухових реакцій у спортсменів, які займаються вітрильним спор-
том, кращий. 

 
Рис. 1. Характеристика латентних періодів простих та складних рухових реакцій  

обстежених студентів (1) та спортсменів-вітрильників (2) 

Позитивні зміни у спортсменів, що займалися вітрильним спортом, спостерігалися в 
характеристиці розумової працездатності. За результатами тесту «Кільця Ландольта» час, 
витрачений на перероблення стандартної інформації, був коротшим, а її обсяг – більшим за 
рахунок меншої кількості помилок (табл. 1). 

Таблиця 1 
Результати виконання тесту «Кільца Ландольта» 

Групи Час виконання тесту, с Кількість помилок, відносне значення 

Студенти 98,43±,2 7,11±,6 

Спортсмени 92,3±4,1 4,60±,8 
  
Результати серії дослідження за тестом «Комбінаторні здібності» свідчили про те, що, сту-

денти, які займаються вітрильним спортом, значно краще знаходили логічні зв’язки між наведе-
ними словами, які мають аналогічний зміст у відповідності із представленим прикладом (рис. 2). 

У процесі навчання, коли потік різноманітної пізнавальної інформації значно зростає, 
особливо важливою характеристикою стану нейрофізіологічних процесів стає пам’ять. Вона 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

ПЗМР(20) ВР 1-3 ВР 2-3 

Ч
а

с
  
л

а
те

н
тн

о
го

  
п
е

р
іо

д
у
  

(м
с
) 



ІV. Науковий напрям 
 

 
194 

 

характеризує властивості нервової системи сприймати, зберігати і відтворювати певні види 
інформації, визначає придатність людини до професійної і спортивної діяльності. 
Короткочасна пам’ять характеризується нетривалим збереженням інформації і обмеженим 
числом стимулів, які можуть бути одночасно утримані і вірно відтворені після їх сприйняття.  

Для дослідження короткочасної пам’яті використовували тест на відтворення восьми 

двозначних чисел, які пред’являлися обслідуваним на протязі 30 секунд. Аналіз абсолютних 

значень психофізіологічних показників, які визначають ефективність розумової діяльності, 
показав, що у спортсменів був достовірно вищий об’єм короткочасної пам’яті і менша кількість 

помилок. Було виявлено, що кількість вірних відповідей у них була більшою, ніж у неспортсме-

нів (рис. 3).  

  
Рис. 2. Порівняльна характеристика вірно 

визначених відповідей у тесті «Комбінаторні 

здібності» обстежених студентів (1) 

та спортсменів-вітрильників (2) 

Рис. 3. Порівняльна характеристика  

показників короткочасної пам’яті  

обстежених студентів (1)  

та спортсменів-вітрильників (2) 

Також, у спортсменів було виявлено більш якісне диференціювання (розрізнення) порогів 
чутливості при визначені таких показників, як: сила (92,4 ± 1,2% і 86,7% – відповідно), відстань 

(91,2 ± 0,82 і 88,1 ± 0,9) та час (94,3 ± 0,74 і 91,6 ± 0,82), що свідчило про кращу якість 

функціонування сенсорних (аналізаторних) систем. 

У студентів-вітрильників кращою виявилася лабільність нервових процесів (рис. 4):  
за результатами тепінг-тесту у них більшою була загальна кількість рухів за одну хвилину 

(411,6 ± 2,13 і 399,6 ± 2,26 відповідно).  

Вони відрізнялися від неспортсменів якістю рухових дій в динаміці виконання тестового 

завдання: характер розподілу частоти рухів за кожні 10 с відрізнявся у них меншим нахилом, 

що може свідчити про більш високий рівень витривалості нервової системи, тобто здатність 
утримувати практично на одному рівні працездатність на протязі проведення тесту. 

Проведений аналіз варіаційної пульсометрії показав, що характер регуляції серцевої 

діяльності у студентів обстежених двох груп був різним (табл. 2). 

Було виявлено більш позитивні характеристики регуляції серцевої діяльності у спортсме-

нів-вітрильників. Так більший показник Мо у них свідчив про перевагу активності гуморально-
го механізму регуляції, що розцінюється як фактор надійності і стабільності регулюючих 

впливів на серце. Такий показник як АМо також характеризував більш адекватні функціональні 

можливості центрального керування діяльністю серця. 
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Рис. 4. Результати виконання тепінг-тесту: (А – студенти, Б – спортсмени)  

Таблиця 2 
Статистична характеристика серцевого ритму 

Показники Мо АМо Хмах-Хмін ІН 

Студенти 0,75±0,02 41,1±2,3 0,33±0,01 57,6±4,1 

 Спортсмени  0,79±0,03 46,2±2,4 0,36±0,03 78,2±3,2 
 
Виявлений фактор більшого діапазону коливань інтервалів часу між скороченнями харак-

теризував виразність синусової аритмії тонусу блукаючого нерва, що може вказувати про 
підвищення синхронізації різних ланок керування фізіологічними процесами, а також про 
одночасну активізацію як автономних так і центральних ланок регуляції. Інтегральний показ-
ник ритму серцевої діяльності у спортсмені також був вищим, що можна розглядати як фактор 
стабілізації серцевого ритму. 

Таким чином, ця серія досліджень дозволила виявити більш високу стабілізацію функцій 
організму при зниженні впливу напруги центральних регуляторних механізмів. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Встановлено, що стан психофізіоло-
гічних функцій, який є основним чинником професійно-прикладної підготовленості студентів, 
характеризується більш швидкою переробкою інформації, кращими психічними когнітивними 
складовими: сприйняттям, пам’яттю, мисленням тощо. Тобто, він у значній мірі залежить від 
рівня загальної та спеціальної фізичної підготовленості спортсменів, який може бути сформо-
ваним у результаті занять таким складно-координаційним видом спорту, як вітрильний. Це 
підтверджують результати проведених досліджень, згідно з якими було виявлено, однозначно, 
кращі значення показників, що характеризують психофізіологічні стани студентів-спортсменів. 

Також виявлено, що під впливом занять вітрильним спортом в організмі встановлюються 
нові, більш сприятливі взаємозв’язки між симпатичним і парасимпатичним відділами вегета-
тивної нервової системи. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на підвищення ефективності занять вітрильним 
спортом з метою формування та удосконалення у студентів необхідних психофізіологічних 
навичок і якостей. 
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