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Вивчали вплив вікових особливостей кваліфікованих спортсменів на психофізіологічний стан на 
етапі підтримки високих результатів. Було досліджено три групи спортсменів різного віку - від 
18 до 20 років, від 21 до 25 років і від 26 до 34 років, члени збірної команди України з греко-римської 
боротьби. Виявлено, що спортсмени старшої вікової групи відрізняються від молодших наявніс-
тю більшої втоми з одночасним зниженням автономності при формуванні стратегій спортивної 
діяльності і досконалим механізмом вегетативних реакцій. Вікові погіршення сприйняття зорової 
інформації у них проявляються у зниженні продуктивності, ефективності і швидкості порівняно 
зі спортсменами молодших груп. Також виявлено більш високий рівень напруження автономної 
регуляції ритму серця  порівняно з молодими спортсменами та більш оптимальна активація сим-
патичного відділу вегетативної нервової системи.
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ВСТУП

У спорті вищих досягнень актуальним і 
складним є питання керування фізіологіч-
ними процесами організму в тренувальному 
процесі та при підготовці до вирішальних 
змагань [1,2]. Оцінка психофізіологічних 
функцій в той або інший час використову-
ється як інтегральний показник загального 
функціонального стану. 

Характеризуючи психофізіологічні функ-
ції, можна отримати інформацію про індиві-
дуально-типологічні характеристики вищої 
нервової діяльності спортсмена, ймовірно 
є основою не лише спортивного відбору, а 
й підґрунтям диференційної діагностики 
функціонального стану спортсменів на різних 
етапах тренувального чи змагального проце-
су [3-5]. Крім того, стан психофізіологічних 
функцій відображає ступінь вдосконалення 
спеціальних рухових навичок, що дає змогу 
використовувати їх як показник технічної 
підготовки спортсменів [6-8]. Важливим є і 

те, що процеси стомлення, які розвиваються 
при напруженій м’язовій діяльності, перш 
за все розпочинаються у нервових центрах. 
Виходячи з всього цього можна сказати, що 
стан психофізіологічних функцій спортсмена 
можна вважати унікальним індикатором роз-
витку процесів напруження, перенапруження 
і стомлення організму [9-11]. 

Впродовж останнього часу, у змаганнях 
світового рівня (з 2004 по 2012 рр.) намітилася 
чітка тенденція до зростання віку переможців 
і призерів [12,13]. Доказом цього є те, що на 
сьогодні переможці Олімпійських ігор, чем-
піонатів світу та континентів є спортсмени 
віком 35 років і  старші [14]. Незважаючи на 
достатню кількість досліджень, присвячених 
різним аспектам підготовленості спортсменів: 
функціональної [15-17], психологічної [18,19], 
техніко-тактичної [1,20], нині мало вивченим 
залишається питання  щодо впливу на струк-
туру та склад підготовки спортсменів високої 
кваліфікації  вікових впливів. 
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Метою нашої роботи було вивчення віко-
вих особливостей стану психофізіологічних 
функцій висококваліфікованих спортсменів. 

МЕТОДИКА

Обстежено 41 спортсмена високої кваліфіка-
ції (заслужені майстри спорту – ЗМС, майс-
три спорту міжнародного класу – МСМК та 
майстри спорту України – МС), віком від 18 
до 34 років. Для вивчення вікових особливо-
стей сприйняття та переробки зорової інфор-
мації всіх обстежуваних спортсменів було 
розділено на три групи: до 1-ї групи (юніори) 
було віднесено 15 спортсменів, віком 18-20 
років, кожний із яких мав кваліфікацію МС. 
Другу групу (умовно молодшу) склали 14 
спортсменів, віком 21-25 років. Серед них – 4 
мали кваліфікацію МСМК, 10 - МС. До тре-
тьої групи (умовно старша) було віднесено 12 
спортсменів, віком 26-34 років з кваліфіка-
цією ЗМС 5 чоловік, 5 - МСМК, 2 - МС.

Для оцінки психофізіологічного стану 
та рівня працездатності нервової системи 
було використано восьмикольоровий тест 
Люшера комп’ютерної системи «Мультипси-
хометр-05». В основу методики покладено 
концепцію про існування асоціативного 
зв’язку між кольорами та станом людини, 
що відображає різні способи його адапта-
ції до навколишнього середовища [21, 22]. 
Завдання обстежуваного полягало у виборі 
кольору, якому він віддавав перевагу. Для 
цього потрібно було натискати відповідну 
клавішу спеціальної клавіатури (праву або 
ліву). Вивчали показники – працездатність, 
стомленість, тривога, вегетативний коефіці-
єнт, гетерономність та автономність.

За допомогою методики «Перцептивна 
швидкість» психодіагностичного комплексу 
«Мультипсихометр-05» оцінювали характе-
ристики зорового сприйняття, які відносяться 
до рівня елементарних перцептивних дій. 
Використана методика дала змогу визначити 
швидкість і точність співвіднесення гео-
метричних фігур. Завдання обстежуваного 

полягало в ідентифікації фігури, частиною 
якої був тестовий сигнал, котрий становив 75 
чи 50% від самої фігури. Оцінювали струк-
турність сприйняття, тобто здатність людини 
відображати загальне бачення предмета.

Під час дослідження визначали стандарт-
ні показники: продуктивність, швидкість, 
точність, ефективність. Продуктивності 
вказує на швидкість процесів сприйняття та 
мислення і залежить від рухливості нервових 
процесів. Відносна частота помилкових від-
повідей діагностує ефективність психічних 
процесів. 

Ми використовували методику «Вста-
новлення закономірностей», яка оцінювала 
рівень розумових здібностей людини. Цей 
тест призначений для вивчення деяких осо-
бливостей процесу мислення та оперативної 
пам’яті [23]. Визначали показники загаль-
них розумових здібностей: продуктивності 
- загальна кількість правильно виконаних 
завдань за весь час виконання тесту; швид-
кості - відношення кількості «переглянутих» 
завдань до витраченого на це часу в хвилинах, 
сигналів за 1 хв; точності – кількість помил-
кових відповідей; ефективності – процентне 
відношення правильно виконаних завдань до 
загальної кількості завдань у тесті, скориго-
вана на ймовірність випадкового вгадування.

Стан регуляторних механізмів у обстежу-
ваних різних груп оцінювали за показниками 
статистичного аналізу варіабельності ритму 
серця. Для цього використовували кардіомо-
нітор «Polar RS800CX». Отримані результати 
аналізували за допомогою статистичної про-
грами «KubiosHRV». 

Статистичну обробку отриманих резуль-
татів проводили з використанням комп’ю-
терних пакетів прикладних програм MS 
Excel і Statistica 6.0. Оскільки показники, які 
аналізували, підлягали закону нормального 
розподілу відповідно до критерію Манна-Уїт-
ні,  то для визначення статистичної значущої 
різниці між вибірками використовували кри-
терій t Стьюдента при рівні значущості не 
нижче ніж 0,05.

Стан психофізіологічних функцій у висококваліфікованих спортсменів різних вікових груп



ISSN 0201-8489 Фізіол. журн., 2016, Т. 62, № 6 83

Л.Г. Коробейнікова¹, М.Ю. Макарчук², Г.В. Коробейніков¹, В.С. Міщенко¹, О.Б. Заповітряна

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Вивчення психофізіологічного стану за-
свідчило відсутність достовірної різниці за 
досліджуваними показниками між група-
ми юніорів та молодшою віковою групою. 
Водночас спортсмени старшої вікової групи 
відрізняються від двох молодших груп за 
значним зростанням втоми, що свідчить про 
зниження функціональних можливостей не-
рвової системи (див. табл. 1). 

При цьому нижчі значення вегетативного 
коефіцієнта у спортсменів старшої вікової 
групи порівняно із молодшими та юніорами 
вказує на меншу залежність діяльності їх 
вегетативної нервової системи від зовнішніх 
чинників (див. табл.1). Разом з тим зниження 
автономності у цих спортсменів свідчить про 
більш високу залежність їх поведінкових ре-
акцій від умов змагальної діяльності.

Таким чином, можна стверджувати, що 
спортсмени старшої вікової групи виявляють 
порівняно з більш молодшими вищі озна-
ками стомлення із одночасним зниженням 
автономності при формуванні поведінкових 
реакцій, що компенсується у них більш до-
сконалими механізмами регуляції вегетатив-
них функцій.

Аналіз результатів тесту «Перцептив-
на швидкість» виявив наявність різниці за 
дослідженими показниками у спортсменів 
різних вікових груп. Встановлено, що рівень 
продуктивності, ефективності та швидкості 
сприйняття найвищим є у юніорів порівняно 
з спортсменами молодшої та старшої вікових 

груп (табл.2). При цьому значення точності 
(відображає відношення кількості позитив-
них реакцій на відповідні подразники до 
загальної кількості подразників) найвищим 
було у спортсменів старшої вікової групи.

Таким чином, загальне вікове погіршання 
сприйняття зорової інформації у спортсменів 
старшої вікової групи, яке проявляється у 
зниженні продуктивності, ефективності та 
швидкості сприйняття порівняно з юніорами 
та молодшими спортсменами, не впливає на 
точність сприйняття зорової інформації, що 
досягається у спортсменів старшої вікової 
групи за рахунок їхнього досвіду (див. табл.2).

Слід відмітити закономірне зниження 
когнітивних функцій у спортсменів старшої 
вікової групи порівняно із молодшими. На-
слідком цього є те, що у них зниженими є 
продуктивність, швидкість та ефективність 
переробки інформації (табл.3). Водночас 
точність вказує на нижчий рівень зорового 
сприйняття зовнішньої зорової інформації 
та процесів мислення у старших спортсменів 
(див. табл.3).

Вікове погіршання сприйняття зорової 
інформації у спортсменів старшої вікової 
групи проявляється у зниженні продуктив-
ності, ефективності та швидкості порівняно 
з юніорами та молодшою групою. Однак у 
спортсменів старшої вікової групи, за раху-
нок наявності більшого досвіду, виявляються 
кращі властивості сприйняття та переробки 
зорової інформації.

В умовах спортивної діяльності реєстра-
ція та оцінка характеру коливальної струк-

Таблиця 1. Основні показники (ум.од.) психофізіологічного стану елітних спортсменів різних вікових груп, 
визначені за кольоровим тестом Люшера (X±S(X) 

Показники Юніори (n=15) Молодші (n=14) Старші (n=12
Працездатність 9,75+0,97 9,81+0,71 9,42+1,02
Втома 3,62+0,32 3,18+0,99 4,71+0,22*,**
Тривога 2,87+0,97 2,54+0,74 2,71+0,89
Вегетативний коефіцієнт 15,25+0,75 15,90+0,40 14,42+0,76*,**
Гетеромність 6,50+1,05 6,18+0,77 7,00+1,15
Автономність 9,00+0,73 9,72+0,64 8,28+0,06*,**
Примітка: тут і в табл. 2–4 * статистично вірогідна різниця порівняно із групою юніорів, ** – порівняно 
із молодшою віковою групою.



ISSN 0201-8489 Фізіол. журн., 2016, Т. 62, № 684

тури (варіабельності) серцевого ритму, що 
відображає активність регуляторних систем, 
є досить інформативною при об’єктивному 
аналізі функціональних можливостей ор-
ганізму спортсмена [24]. 

Проведений аналіз варіабельності ритму 
серця свідчить про відмінності між спортсме-
нами старшої вікової групи та молодшими 
групами. За середньою тривалістю кардіоін-
тервалів у спортсменів старшої вікової групи 
виявляється вищий рівень функціонування 
системи кровообігу (табл.4). Крім того, у 
них спостерігається вищий рівень напру-
ження регуляції ритму серця, порівняно із 
молодшими спортсменами. Це підтверд-
жується зниженими значеннями середнього 
квадратичного відхилення RR-інтервалів 
та триангулярного індексу. Слід відмітити 
наявність відмінностей за спектральними 
характеристика варіабельності ритму серця 
між віковими групами спортсменів (див. 
табл.4). Найнижчий рівень активації над-
низькочастотного спектра RR-інтервалів 
спостерігається у молодшій віковій групі, 
найвищий – у спортсменів старшої групи. Ця 
обставина свідчить про посилення активації 
нейрогуморальних центрів автономної нерво-
вої системи у спортсменів в умовах вікової 
інволюції [25]. Однак збільшені порівняно 

із молодшою групою спортсменів значення 
наднизькочастотного спектра RR-інтервалів у 
юніорів вказують на недосконалість механіз-
му нейрогуморальної регуляції (див. табл.4).

Водночас найнижчі значення низькоча-
стотного спектра RR-інтервалів у спортсменів 
старшої вікової групи порівняно із молод-
шими спортсменів та юніорами є наслідком 
оптимальної активації симпатичного відділу 
вегетативної нервової системи. Аналогічний 
результат отримано за значенням високоча-
стотного спектра RR-інтервалів, який свідчить 
про більшу активацію парасимпатичного 
тонусу автономної регуляції ритму серця у 
спортсменів старшої вікової групи порівня-
но із молодшими та юніорами (див. табл.4). 
Отже, відношення низькочастотного до висо-
кочастотного спектра (вегетативний баланс) 
узгоджується змінами показнику середнього 
квадратичного відхилення RR-інтервалів, що 
проявляється у зростанні напруження регуляції 
ритму серця збільшенням віку спортсмена.

Таким чином, спектральний аналіз кар-
діоінтервалів виявив більш досконалу сис-
тему вегетативної регуляції у спортсменів 
старшої вікової групи. Однак вікові зміни 
впливають на активацію компенсаторних 
механізмів запобіганню інволюційних про-
цесів. Зокрема, це виявляється у посиленні 

Таблиця 2. Основні показники перцепції серед елітних спортсменів різних вікових груп (X±S(X)

Показники Юніори  
(n=15)

Молодші спортсмени  
(n=14)

Старші спортсмени 
(n=12)

Продуктивність, ум.од. 19,62+0,13 18,91+0,63 18,42+0,39*
Швидкість, хв-1 8,28+0,96 7,16+0,63* 4,37+0,77*,**
Точність, ум.од. 0,82+0,09 0,78+0,06* 0,85+0,02**
Ефективність, ум.од. 67,74+2,19 61,63+1,30* 60,31+2,86*

Таблиця 3. Основні показники тесту «встановлення закономірностей» серед спортсменів різних вікових груп 
(X±S(X)

Показники
Юніори  
(n=15)

Молодші спортсмени  
(n=14)

Старші спортсмени 
(n=12)

Продуктивність, ум.од. 23,12+0,89 23,33+0,89 18,42+0,04*,**
Швидкість, хв-1 13,82+1,28 12,70+1,04 10,80+1,57*
Точність, ум.од. 0,77+0,02 0,77+0,02 0,63+0,09*,**
Ефективність, ум.од. 55,78+5,33 57,56+5,43 40,53+3,40*,**

Стан психофізіологічних функцій у висококваліфікованих спортсменів різних вікових груп
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активації нейрогуморальних центрів та па-
расимпатичної ланки автономної нервової 
системи на фоні зростання рівня напруження 
регуляції риму серця.

Дослідження абсолютних значень показ-
ників скатерограми варіабельності ритму 
серця показало наявність вирогнідних відмін-
ностей між спортсменами різних вікових груп 
(див.табл.4). Зменшення абсолютних значень 
ширини «хмари» у спортсменів старшої 
групи порівняно із юніорами і молодшими 
спортсменами вказує на уповільнення апе-
ріодичних коливань кардіоінтервалів. Менші 
значення довжини «хмари» у спортсменів 
старшої групи порівняно з юніорами і молод-
шими спортсменами вказують на уповільнен-
ня періодичних коливань кардіоінтервалів, 
що узгоджується із спектральними характе-
ристика серцевого ритму (див. табл.4).

Таким чином, зростання рівня напруження 
регуляції кардіоінтервалів у спортсменів стар-
шої вікової групи супроводжується уповіль-
ненням аперіодичних та періодичних коливань.

ВИСНОВКИ

1. Спортсменів високої кваліфікації стар-
шої вікової групи порівняно з більш мо-
лодшими спортсменами характеризує 
вищий рівень стомлення на фоні зниження 
автономності при формуванні стратегій 
діяльності, що компенсується більш до-
сконалими механізмами регуляції вегета-
тивних функцій. 

2. Вікове погіршання сприйняття зо-
рової інформації у спортсменів старшої 
вікової групи проявляється у зниженні 
продуктивності, ефективності та швид-
кості порівняно з молодшою групою та 
юніорами. Однак за рахунок досвіду точ-
ність зорового сприйняття у спортсменів 
старшої групи не страждає.

3. У спортсменів старшої групи зро-
стання активації нейрогуморальних цент-
рів регуляції діяльності серцево-судинної 
системи проявляється  уповільненням 
аперіодичних і  періодичних коливань 
кардіоінтервалів.

Таблиця 4. Основні показники  варіабельності ритму серця у елітних спортсменів різних вікових груп (X±S(X)

Показники
Юніори  
(n=15)

Молодші спортсмени 
(n=14)

Старші спортсмени 
(n=12)

Середня тривалість  
кардіоінтервалів, мс 1114,96+49,80 1080,11+34,50 986,10+33,01*,**
Середнє квадратичне  
відхилення інтервалів, мс 125,21+4,37 112,33+3,71* 101,28+2,99*,**
Триангулярний індекс, 
ум.од  19,81+0,86 20,09+1,18 13,92+1,83*,**
Наднизькочастотний 
спектр, мс2 9501,86+382,01 7392,82+254,19* 10105,20+581,64**
Низькочастотний спектр, 
мс2 3164,43+359,55 2849,82+266,26 2260,10+310,51*
Високочастотний спектр, 
мс2 2807,00+231,49 2471,82+197,38 13928,30+2428,02*,**
Відношення низькочастот-
ного до високочастотного 
спектра 1,48+0,03 1,64+0,01 1,94+0,06*
Ширина «хмари» скатеро-
грами кардіоінтервалів 67,71+5,41 62,26+7,79 47,68+6,33*,**
Довжина «хмари» скатеро-
грами  кардіоінтервалів 160,37+10,22 142,95+15,16* 132,69+18,99*,**
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СОСТОЯНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАН-
НЫХ СПОРТСМЕНОВ РАЗНЫХ  
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

В работе изучалось влияние возрастных особенностей 
высококвалифицированных спортсменов на психофизи-
ологическое состояние на этапе поддержания высоких 
результатов. Исследовано три группы спортсменов разного 
возраста. Первая группа – спортсмены в возрасте 18-20 
лет, вторая – 21-25 лет, третья – 26-34 года, члены сборной 
команды Украины по греко-римской борьбе. Выявлено, 
что спортсмены старшей возрастной группы имеют отли-
чия в наличии утомления, с одновременным снижением 
автономности при формировании стратегий спортивной 
деятельности и совершенным механизмом вегетативных 
реакций. Возрастное ухудшение восприятия зрительной 
информации у высококвалифицированных спортсменов 
старшей возрастной группы проявляется в достоверном 
снижении производительности, эффективности и скорости 
в сравнении со спортсменами младших групп. Также в 
старшей возрастной группе наблюдался более высокий 
уровень напряжения автономной регуляции ритма сердца 
по сравнению с молодыми спортсменами и наличие опти-
мальной активации симпатического отдела вегетативной 
нервной системы.
Ключевые слова: психофизиологические состояния; 
особенности восприятия; переработка информации; воз-
растные особенности.
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STATES OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL 
FUNCTIONS OF ELITE ATHLETES IN 
DIFFERENT AGING GROUPS

The influences of aging peculiarities in elite athletes on the 
psychophysiological states on the stage of the maximum capac-
ity were studied. Three groups of athletes with different age 
were studied. The first group was composed of the athletes aged 
18-20, the second one included athletes aged 21-25, the third 
group included athletes aged 26-34, and were the members of 
the team of Ukraine in Greco-Roman wrestling. We revealed 
that elite athletes of older age group were significantly different 
from the younger by the presence of a large fatigue with the 
decline of autonomy when forming strategies of sports activi-
ties and more perfect the mechanism of autonomic reactions. 
The aging deterioration of perception of visual information 
in elite athletes of older age group manifested in a significant 

decrease of productivity, efficiency and speed for comparison 
with the groups of younger athletes. Also, in elite athletes older 
age group there is a significantly higher level of tension of 
autonomic regulation of heart rhythm compared with young 
athletes and the presence of more optimal activation of the 
sympathetic division of the autonomic nervous system.
Key words: psychophysiological states; visual perception; 
information processing; age peculiarities.
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