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Мета: визначити модельні характеристики психофізіологічних показників кваліфікованих кікбоксерів.
Матеріал і методи: аналіз науково-методичної інформації, джерел Інтернету та узагальнення провідного
практичного досвіду, психофізіологічні методи дослідження, методи математичної статистики. У дослідженні брали
участь 30 кваліфікованих кікбоксерів, які тренуються в спортивних школах міста Харкова і є членами Харківської обласної федерації кікбоксингу WPKA. Вік учасників від 18 до 22 років. Спортсмени мали кваліфікацію майстер спорту
і кандидат в майстри спорту.
Результати: на основі аналізу науково-методичної інформації, джерел Інтернету і узагальнення передового
практичного досвіду було виявлено, що специфіка змагальної діяльності в ударних видах єдиноборств впливає
на рівень розвитку психофізіологічних реакцій, що забезпечують високий спортивний результат. Виконано оцінку
простих, складних моторних реакцій і специфічних сприйнять кваліфікованих кікбоксерів. Результати дослідження
свідчать про однорідність показників простих і складних реакцій, так як коефіцієнт варіації знаходиться в межах від
5,48 % до 10,07 %, крім показника складної реакції на об’єкт, що рухається, який має високий коефіцієнт варіації
(26,10 %). Показники специфічних сприйнять мають високий коефіцієнт варіації (від 14,02 % до 39,01 %). Це пояснюється тим, що специфічні сприйняття відображають, в більшій мірі, індивідуальний, генетично зумовлений,
характерний для конкретного спортсмена психофізіологічний стан. На підставі отриманих результатів визначені
модельні характеристики сенсомоторних реакцій і специфічних сприйнять кваліфікованих кікбоксерів. Висновки:
пройдений аналіз і представлені моделі стали основою для розробки оціночних критеріїв сенсомоторних реакцій
і специфічних сприйнять кваліфікованих кікбоксерів. Розроблені модельні характеристики психофізіологічних показників кваліфікованих кікбоксерів можуть стати основою для відбору спортсменів при формуванні команди.
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Вступ
Сучасне спортивне тренування, яке спрямоване
на досягнення максимальних результатів, вимагає від
спортсмена якнайбільшої, а іноді й надмірної напруги
всіх фізіологічних резервів, у тому числі й психофізіологічних можливостей. Проте сучасний стан справ свідчить, що тренувальна діяльність кваліфікованих спортсменів, націлена на високий результат, вже не може базуватися не лише на збільшенні обсягу навантажень. Це
зумовлене ризиком розвитку перенапруження і перетренування. Тому оптимізація тренувального процесу
має відбуватись, спираючись насамперед на наукові
надбання, розподілення тренувальних навантажень, з
урахуванням особливостей та показників індивідуальних типологічних властивостей вищої нервової діяльності спортсменів [2, 3, 4].
Діагностика функціональних станів організму
спортсмена є одним з актуальних напрямків сучасної
спортивної науки. Високі спортивні досягнення найтіс-

Мирошниченко, Є., Тропін, Ю., Коваленко, Ю. (2020), «Модельні
характеристики психофізіологічних показників кваліфікованих кікбоксерів»

нішим чином пов’язані з психофізіологічними функціями
людини. Відомо, що повна самовіддача в тренувальній
діяльності та високі результати на змаганнях, що досягаються спортсменом, багато в чому зумовлені рівнем
розвитку психосенсорних здібностей [6, 8, 11].
Низка авторів [7, 9, 13] вважають, що психофізіологічні функції людини представляють собою біологічний
фундамент індивідуально-типологічних особливостей
вищої нервової системи, вони характеризують процес
формування та вдосконалення спеціальних рухових
навичок в умовах тренувальної і змагальної діяльності.
Адекватність реакцій психофізіологічних функцій на тренувальні або змагальні навантаження може бути індикатором як рівня підготовленості спортсмена, так і розвитку у нього процесів стомлення і перенапруги.
Основні властивості нервової системи визначають
функціональну і психологічну підготовленість спортсменів, яка впливає на спортивну ефективність, особливо,
в ситуаційних видах спорту (різні види ударних єдиноборств) [1, 7, 14].
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Уміння проводити велику кількість складних техніч- сингу WPKA. Вік учасників від 18 до 22 років. Спортсмени
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няття кікбоксерів, також мають високий коефіцієнт варіситуації
(табл. 1).
У дослідженні брали участь 30 кваліфікованих кік- ації (від 14,02 % до 39,01 %), це пояснюється кваліфікабоксерів, які тренуються в спортивних школах міста Хар- цією спортсменів, у яких індивідуально
відображається
Таблиця
1
кова і є членами Харківської обласної федерації кікбок- передбачення ситуації (антиципація) (табл. 1).

Коефіцієнт варіації показників психофізіологічних реакцій кваліфікованих
Таблиця 1

Коефіцієнт варіації показників психофізіологічних

кікбоксерів (n=30)
реакцій кваліфікованих кікбоксерів (n=30)
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Показники

V, %

Прості реакції
Проста моторика (кількість нажатій за 10 с)
Стійкість до сбивающих факторів (%)
Проста зорово-моторна реакція (мс)
Проста слухо-моторна реакція (мс)
Складні реакції
Реакція вибору з статичних об'єктів (мс)
Реакція на рухомий об'єкт (мс)
Реакція розрізнення (мс)
Реакція вибору з динамічних об'єктів (мс)
Специфічні сприйняття
Оцінка почуття темпу (80 уд./хв. -1) (мс)
Оцінка відтворення точності заданої лінії (мм)
Швидкість відтворення заданої лінії (мм/с)
Оцінка сприйняття зміни розміру об'єкта (с)
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7,02
5,48
7,18
6,82
9,92
26,10
10,07
7,55
39,01
25,36
30,34
14,02
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характеристики психофізіологічних показників кваліфікованих кікбоксерів
кікбоксерів
(n=30)
СЛОБОЖАНСЬКИЙ
НАУКОВО-СПОРТИВНИЙ
ВІСНИК
(табл. 2).

№
Показники сенсомоторних реакцій и специфічних
δ Таблиця
m 2
Х
з/п
сприйнять
На підставі отриманих результатів
тестування, розТаблиця 2
Прості реакції
роблені модельні характеристики психофізіологічних
Модельні
характеристики
психофізіологічних
Модельні
характеристики
психофізіологічних
показників
кваліфікованих
показників
кваліфікованих
кікбоксерів
(табл.
2).
1 Проста
моторика
(кількість
нажатій
за 10 с)
27,43
1,93
0,35
показників
кваліфікованих
кікбоксерів
(n=30)
2 Стійкість до сбивающих факторів
(%)
81,82
4,48
0,82
кікбоксерів
(n=30)
3 Проста зорово-моторна реакція (мс)
226,34
16,24
2,97
№
Показники
сенсомоторних
реакцій
и
специфічних
4 Проста слухо-моторна реакція (мс)
212,49
14,50
2,65
δ
m
Х
з/п
сприйнять
Складні реакції
Прості
5 Реакція вибору з статичних об'єктів
(мс) реакції
579,74
57,52
10,50
16 Проста
(кількість
нажатій за 10 с)
27,43 4,70
1,93
0,35
Реакція моторика
на рухомий
об'єкт (мс)
17,99
0,86
27 Стійкість
до
сбивающих
факторів
(%)
81,82
4,48
0,82
Реакція розрізнення (мс)
277,63
27,95
5,10
Реакція зорово-моторна
вибору з динамічних
об'єктів
339,60
38 Проста
реакція
(мс) (мс)
226,34 25,63
16,24 4,68
2,97
Специфічні
сприйняття
4 Проста слухо-моторна реакція
(мс)
212,49
14,50
2,65
9 Оцінка почуття темпу (80 уд./хв. -1Складні
) (мс) реакції
34,85
13,59
2,48
10
Оцінка відтворення
точностіоб'єктів
заданої (мс)
лінії (мм)
0,39
5 Реакція
вибору з статичних
579,74 0,10
57,52 0,02
10,50
11
Швидкість
відтворення
заданої
72,41
4,01
6 Реакція
на рухомий
об'єкт
(мс) лінії (мм/с)
17,99 21,97
4,70
0,86
12
Оцінка
сприйняття
зміни
розміру
об'єкта
(с)
0,81
0,11
0,02
7 Реакція розрізнення (мс)
277,63
27,95
5,10
8 Реакція вибору з динамічних об'єктів (мс)
339,60
25,63
4,68
Специфічні сприйняття
Пройдений
аналіз
і
представлені
розробки
9 Оцінка почуття темпу (80 уд./хв. -1) (мс) моделі стали основою
34,85 для
13,59
2,48
10
Оцінка
відтворення
точності
заданої
лінії
(мм)
0,39
0,10
0,02
оціночних критеріїв сенсомоторних реакцій і специфічних сприйнять
11 Швидкість відтворення заданої лінії (мм/с)
72,41
21,97
4,01
кваліфікованих
кікбоксерів
(табл.об'єкта
3). (с)
Вони дозволяють0,81диференційовано
12 Оцінка сприйняття
зміни розміру
0,11
0,02

здійснювати оцінку функціонального стану та управління тренувальним
Пройдений
аналіз
представлені
моделі
для розробки
Пройдений
і представлені
стали осно- серів
(табл.стали
3). Вони основою
дозволяють диференційовано
здійпроцесом
ваналіз
ударних
видахімоделі
єдиноборств.

вою для розробки оціночних критеріїв сенсомоторних
реакцій
і специфічних
сприйнять кваліфікованих
кікбокоціночних
критеріїв
сенсомоторних

снювати оцінку функціонального стану та управління
тренувальним
в ударних видах
єдиноборств.
реакцій іпроцесом
специфічних
сприйнять

Таблиця 3
кваліфікованих
кікбоксерів
(табл. 3).реакцій
Вони і дозволяють
Оціночні критерії
сенсомоторних
специфічних диференційовано
сприйнятьТаблиця 3

Оціночні критерії сенсомоторних реакцій і специфічних
сприйнять кваліфікованих кікбоксерів

здійснювати оцінку функціонального
та управління тренувальним
кваліфікованих стану
кікбоксерів
процесом
в ударних
видах єдиноборств.
Показники
сенсомоторних
реакцій и специфічних Високий
Середній
Низький
№

сприйнять

рівень

рівень

рівень

Таблиця 3

Прості реакції
1 Оціночні
Проста моторика
(кількість
нажатій
за 10 с)
27,43-25,50
<25,50
критерії сенсомоторних
реакцій і >27,43
специфічних
сприйнять
2 Стійкість до сбивающих факторів (%)
>81,82
81,82-77,34
<77,34
3 Проста зорово-моторна реакція
(мс)
<226,34
226,34-242,58
>242,58
кваліфікованих кікбоксерів
4 Проста слухо-моторна реакція (мс)
<212,49 212,49-226,99 >226,99
СЛОБОЖАНСЬКИЙ
НАУКОВО-СПОРТИВНИЙ
Показники
сенсомоторних реакцій
и специфічних
Високий ВІСНИК
Середній
Низький
Складні
реакції
№
сприйнять
рівень 579,34-636,86
рівень
рівень
5 Реакція вибору з статичних
об'єктів (мс)50
<579,34
>636,86
Прості
реакції
6 Реакція Є.,
на Тропін,
рухомий
об'єкт (мс)
<17,99
17,99-22,69
>22,69
Мирошниченко,
Ю., Коваленко,
Ю. (2020), "Модельні характеристики
психофізіологічних
показників кваліфікованих
1кікбоксерів",
Проста
моторика
(кількість
нажатій
за
10
с)
>27,43
27,43-25,50
<25,50
Слобожанський
науково-спортивний
вісник,
№
5(79),
С.
45-60,
doi:10.15391/snsv.2020-5.003
7 Реакція розрізнення (мс)
<277,63 277,63-305,58 >305,58
28 Стійкість
до сбивающих
факторів
(%)(мс)
>81,82 339,60-365,23
81,82-77,34 >365,23
<77,34
Реакція вибору
з динамічних
об'єктів
<339,60
3 Проста зорово-моторна реакція
(мс)
<226,34
226,34-242,58
>242,58
Специфічні сприйняття
-1
49 Проста
слухо-моторна
реакція
(мс)
<212,49 34,85-48,44
212,49-226,99 >48,44
>226,99
Оцінка почуття
темпу (80
уд./хв.
) (мс)
<34,85
Складні
реакції
10 Оцінка відтворення точності заданої лінії (мм)
<0,39
0,39-0,49
>0,49
11 Швидкість відтворення заданої лінії (мм/с)
>72,41
72,41-50,44
<50,44
50
12
Оцінка сприйняття
розміру
об'єкта
(с) характеристики
<0,81
0,81-0,92
>0,92
Мирошниченко,
Є., Тропін, Ю., зміни
Коваленко,
Ю. (2020),
"Модельні
психофізіологічних
показників кваліфікованих
кікбоксерів", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5(79), С. 45-60, doi:10.15391/snsv.2020-5.003

Встановлено,

що

досліджувані кікбоксери мають такі рівні в
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22 сенсомоторних
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психофізіологічних показниках: в простих
реакціях від 3 (10 %)

Мирошниченко, Є., Тропін, Ю., Коваленко, Ю. (2020), «Модельні
характеристики психофізіологічних показників кваліфікованих кікбоксерів»

до 7 (23 %) спортсменів мають низький рівень, від 6 (20 %) до 12 (40 %) осіб

(27 %) до 10 (33 %) осіб мають середній рівень та від 15 (50 %) до 17 (57 %)
СЛОБОЖАНСЬКИЙ НАУКОВО-СПОРТИВНИЙ ВІСНИК
кікбоксерів мають високий рівень (рис. 1).

Рис. 1. Рівень психофізіологічних показників у досліджуваних кікбоксерів (n=30)

Рис. 1. Рівень психофізіологічних показників у досліджуваних кікбоксерів (n=30)

Примітка: 1 – проста моторика; 2 – стійкість до сбивающих факторів; 3 – проста зорово-моторна реакція; 4 –
проста слухо-моторна реакція; 5 – реакція вибору з статичних об’єктів; 6 – реакція на об’єкт, що рухається; 7 –
реакція розрізнення; 8 – реакція вибору з динамічних об’єктів; 9 – оцінка почуття темпу; 10 – оцінка швидкості
Примітка:
1 – проста
моторика;
2 швидкості
– стійкість
до сбивающих
3 – сприйняття
проста зоровопри відтворенні
заданої лінії;
11 – оцінка
при відтворенні
заданої факторів;
лінії; 12 – оцінка
зміни
розміру
об’єкта.
моторна реакція; 4 – проста слухо-моторна реакція; 5 – реакція вибору з статичних об'єктів; 6 –

реакція на об'єкт, що рухається; 7 – реакція розрізнення; 8 – реакція вибору з динамічних
досліджувані
кікбоксери
такі швидкості
дуальних тактичних
манер веденнязаданої
сутички улінії;
дзюдоїстів
об'єктів; Встановлено,
9 – оцінкащо
почуття
темпу;
10 –мають
оцінка
при відтворенні
11 –
рівні в психофізіологічних показниках: в простих сенсо- високого класу. Zi-Hong, H. (2013), визначив фізіолооцінкамоторних
швидкості
при відтворенні заданої лінії; 12 – оцінка сприйняття зміни розміру об'єкта.
реакціях від 3 (10 %) до 7 (23 %) спортсменів гічний профіль елітних китайських жінок-борців. Автор

мають низький рівень, від 6 (20 %) до 12 (40 %) осіб ма- рекомендує отримані дані порівняти з іншими борцями,
51 щоб допомогти визначити індивідуальні недоліки або
ють середній рівень та від 15 (50 %) до 17 (57 %) кікбоксерів мають високий рівень; в складних сенсомоторних сильні сторони і розробити навчальні програми, які доМирошниченко, Є., Тропін, Ю., Коваленко, Ю. (2020), "Модельні характеристики психофізіологічних показників кваліфікованих
реакціях від 4 (13 %) до 5 (17 %) спортсменів мають низь- зволять досягти успіху в боротьбі. Iermakov, S. and et.
кікбоксерів", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5(79), С. 45-60, doi:10.15391/snsv.2020-5.003
кий рівень, від 8 (27 %) до 10 (33 %) осіб мають середній al. (2016) на основі модельних характеристик виділили
рівень та від 15 (50 %) до 18 (60 %) кікбоксерів мають ви- психофізіологічні якості найбільш значущі для прогнозусокий рівень; в специфічних сприйняттях від 5 (17 %) до вання успішності в єдиноборствах.
6 (20 %) спортсменів мають низький рівень, від 8 (27 %)
У ході дослідження були отримані наступні модельдо 10 (33 %) осіб мають середній рівень та від 15 (50 %) ні характеристики психофізіологічних показників: продо 17 (57 %) кікбоксерів мають високий рівень (рис. 1).
стих та складних сенсомоторних реакцій і специфічних
Отримані дані свідчать про психофізіологічні показ- сприйнять. Пройдений аналіз і представлені моделі станики спортсменів, як фактора, що визначає успішність ли основою для розробки оціночних критеріїв сенсомов різних видах ударних єдиноборств. Це також підтвер- торних реакцій і специфічних сприйнять кваліфікованих
джують результати досліджень, що отримані раніше, які кікбоксерів.
представлені в наукових роботах (Первачук, Р. В., Тропін,
Результати дослідження свідчать про однорідність
Ю. М., Романенко, В. В., Чуєв, А. Ю. 2017; Romanenko, V., показників простих і складних реакцій, так як коефіцієнт
and et . al., 2020; Podrigalo, O., and et. al., 2019).
варіації знаходиться в межах від 5,48 % до 10,07 %, крім
показника складної реакції на об’єкт, що рухається, який
Висновки / Дискусія
має високий коефіцієнт варіації (26,10 %). Показники
специфічних сприйнять мають високий коефіцієнт варіВикористання при аналізі психофізіологічних по- ації (від 14,02 % до 39,01 %). Це пояснюється тим, що
казників сучасних статистичних методів дозволяє буду- специфічні сприйняття відображають, в більшій мірі, інвати математичні моделі. Вони дозволяють більш чітко дивідуальний, генетично обумовлений, характерний для
уявляти які відбуваються в організмі спортсменів зміни. конкретного спортсмена психофізіологічний стан.
Ровний, А. С., Романенко, В. В. (2016), досліджували моВстановлено, що найбільш досліджуваних кікбокдельні характеристики сенсомоторних реакцій і специ- серів мають високий рівень прояви в психофізіолофічних сприйнять висококваліфікованих тхеквондистів, гічних показниках: в простих сенсомоторних реакціях
в результаті яких, були розроблені оціночні шкали. Козі- від 15 (50%) до 17 (57%) спортсменів; в складних сенна, Ж. Л., Демура, І. М. (2010), використовували методи сомоторних реакціях від 15 (50%) до 18 (60%) осіб; в
математичного моделювання для визначення індиві специфічних сприйняттях від 15 (50 %) до 17 (57%) кік-
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боксерів. Середній рівень мають: в простих сенсомоторних реакціях від 6 (20%) до 12 (40%) спортсменів;
в складних сенсомоторних реакціях від 8 (27%) до 10
(33%) осіб; в специфічних сприйняттях від 8 (27%) до
10 (33%) кікбоксерів. Низький рівень мають: в простих
сенсомоторних реакціях від 3 (10%) до 7 (23%) спортсменів; в складних сенсомоторних реакціях від 4 (13%)
до 5 (17%) осіб; в специфічних сприйняттях від 5 (17%)
до 6 (20%) кікбоксерів.

Розроблені модельні характеристики психофізіологічних показників кваліфікованих кікбоксерів, надалі, можуть стати основою для створення експрес діагностик
готовності спортсменів до змагань.
Перспективи подальших досліджень будуть
спрямовані на визначення кореляційних взаємозв’язків
між психофізіологічними показниками і техніко-тактичної підготовленістю кваліфікованих кікбоксерів.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що немає конфлікту інтересів, який
може сприйматися як такий, що може завдати шкоди неупередженості статті.
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від
державної, громадської або комерційної організації.
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Аннотация. Евгений Мирошниченко, Юрий Тропин, Юлия Коваленко. Модельные характеристики психофизиологических показателей квалифицированных кикбоксеров. Цель: разработать модельные характеристики психофизиологических показателей квалифицированных кикбоксеров. Материал и методы: для решения задач исследования использовались
следующие методы: анализ научно-методической информации, источников Интернета и обобщение передового практического
опыта, психофизиологические методы исследования, методы математической статистики. В исследовании приняли участие 30
квалифицированных кикбоксеров, которые тренируются в спортивных школах города Харькова и являются членами Харьковской областной федерации кикбоксинга WPKA. Возраст участников от 18 до 22 лет. Спортсмены имели квалификацию мастер
спорта и кандидат в мастера спорта. Результаты: на основе анализа научно-методической информации, источников Интернета и обобщения передового практического опыта было выявлено, что специфика соревновательной деятельности в ударных
видах единоборств влияет на уровень развития психофизиологических реакций, обеспечивающих высокий спортивный результат. Выполнена оценка простых, сложных моторных реакций и специфических восприятий квалифицированных кикбоксеров.
Результаты исследования свидетельствуют об однородности показателей простых и сложных реакций, так как коэффициент
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вариации находится в пределах от 5,48 % до 10,07 %, кроме показателя сложной реакции на движущийся объект, который
имеет высокий коэффициент вариации (26,10 %). Показатели специфических восприятий имеют высокий коэффициент вариации (от 14,02 % до 39,01 %). Это объясняется тем, что специфические восприятия отображают, в большей степени, индивидуальное, генетически обусловленное, характерное для конкретного спортсмена психофизиологическое состояние. На основании полученных результатов разработаны модельные характеристики сенсомоторных реакций и специфических восприятий
квалифицированных кикбоксеров. Выводы: проделанный анализ и представленные модели явились основой для разработки
оценочных критериев сенсомоторных реакций и специфических восприятий квалифицированных кикбоксеров. Разработанные
модельные характеристики психофизиологических показателей квалифицированных кикбоксеров могут стать основой для создания экспресс диагностик готовности спортсменов к соревнованиям.
Ключевые слова: модельные характеристики, психофизиологические показатели, сенсомоторные реакции, специфические восприятия, квалифицированные кикбоксеры.
Abstract. Yevhen Myroshnychenho, Yuriy Tropin, Julia Kovalenko. Model Characteristics of Psychophysiological Indicators
of Qualified Kickboxers. Purpose: to determine the model characteristics of psychophysiological indicators of qualified kickboxers.
Material and methods: analysis of scientific and methodological information, Internet sources and generalization of leading practical
experience, psychophysiological research methods, methods of mathematical statistics. The study involved 30 qualified kickboxers who
train in Kharkiv sports schools and are members of the Kharkiv Regional Kickboxing Federation WPKA. The participants aged 18 to 22
years old. Athletes are qualified as Masters of Sports and Candidates of Master of Sports. Results: based on the analysis of scientific
and methodological information, Internet sources and generalization of best practical experience, it was found that the specifics of
competitive activities in martial arts affects the level of psychophysiological reactions that provide high sports results. The evaluation
of simple, complex motor reactions and specific perceptions of qualified kickboxers is performed. The results of the study show the
homogeneity indicators of simple and complex reactions, as the coefficient of variation is in the range from 5,48 % to 10,07 %, except for
the indicator of complex reaction to a moving object that has a high coefficient of variation (26,10 %). Indicators of specific perceptions
have a high coefficient of variation (from 14,02 % to 39,01 %). This is due to the fact that specific perceptions reflect, to a greater extent,
the individual, genetically determined, characteristic of a particular athlete psychophysiological state. Based on the obtained results,
the model characteristics of sensorimotor reactions and specific perceptions of qualified kickboxers are determined. Conclusions: the
analysis and the presented models became the basis for the development of evaluation criteria for sensorimotor reactions and specific
perceptions of qualified kickboxers. Model characteristics of psychophysiological indicators of qualified kickboxers are developed and
can be the basis for the selection of athletes in the formation of the team.
Keywords: model characteristics, psychophysiological indicators, sensorimotor reactions, specific perceptions, qualified
kickboxers.
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