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ВПЛИВ СПЕЦИФІЧНОГО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СЕНСОМОТОРНІ РЕАКЦІЇЇ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ 
СТУДЕНТСЬКОЇ КОМАНДИ 

 
Мета: Встановити вплив специфічного для волейболу фізичного навантаження на показники сенсомоторних 

реакцій волейболістів студентської команди. Організація дослідження: У дослідженні брали участь 12 волейболістів 
команди ХДАФК. Вік спортсменів – 17-22 роки. Психофізіологічний стан оцінювався за допомогою Апаратно-програмного 
комплексу АПК «Спортивний психофізіолог». Визначався час реакції на світло і звук, реакції на об’єкт, що рухається і 
реакції вибору до і після специфічного фізичного навантаження. Результати: встановлено, що до фізичного 
навантаження показники часу реакції на світло і реакції вибору у волейболістів знаходилися в межах норми, реакції на 
звук і на об’єкт, що рухається – нижче норми. Після специфічного фізичного навантаження протягом 1 хв. показники 
сенсомоторних реакцій на світло, реакції вибору і реакції на об’єкт, що рухається відповідали показникам норми і тільки 
сенсомоторна реакція на звук була, як і до навантаження гірше за норму. Сенсомоторна реакція волейболістів на світло 
під впливом фізичного навантаження погіршилася на 0,039 с, (14,5 %); на звук – покращилася на 0,051 с (9,34 %); на 
об’єкт, що рухається – покращилася на 0,104 с (8,15 %); реакція вибору – покращилася на 0,068 с (16,9 %). Зміни 
показників часу реакції на об’єкт, що рухається і реакції вибору носили достовірний характер (р<0,05), зміни інших 
показників були не значними (р>0,05). Висновки: Встановлено низький рівень сенсомоторних реакцій волейболістів на 
звук і на об’єкт, що рухається, які знаходиться нижче норми. Дозоване специфічне фізичне навантаження протягом 1 
хвилини викликало достовірне покращення показників часу реакції на об’єкт, що рухається і реакції вибору (р<0,05). За 
показниками реакції на світло і звук зміни були не значними (р>0,05). 

Ключові слова: волейболісти, психофізіологічні показники, сенсомоторна реакція, час реакції, навантаження.  
 
Помещиков И. П., Чуча Н. И.,  Кудимова О. В. Влияние специфического физической нагрузки на 

сенсомоторные реакции волейболистов студенческой команды. Цель: Установить влияние специфической для 
волейбола физической нагрузки на показатели сенсомоторных реакций волейболистов студенческой команды. 
Организация исследования: В исследовании принимали участие 12 волейболистов команды ХГАФК. Возраст 
спортсменов – 17-22 года. Психофизиологическое состояние оценивалось с помощью Аппаратно-программного 
комплекса АПК «Спортивный психофизиолог». Определялось время реакции на свет и звук, реакция на движущийся 
объект и реакция выбора до и после специфической физической нагрузки. Результаты: установлено, что до 
физической нагрузки показатели времени реакции на свет и реакции выбора у волейболистов находились в пределах 
нормы, реакции на звук и на движущийся объект – ниже нормы. После специфической физической нагрузки в течение 1 
мин. показатели сенсомоторных реакций на свет, реакции выбора и реакции на движущийся объект соответствовали 
показателям нормы, и только сенсомоторная реакция на звук была, как и до нагрузки ниже нормы. Сенсомоторная 
реакция волейболистов на свет под влиянием физической нагрузки ухудшилась на 0,039 с, (14,5%); на звук – улучшилась 
на 0,051 с (9,34%); на движущийся объект – улучшилась на 0,104 с (8,15%); реакция выбора – улучшилась на 0,068 с 
(16,9%). Изменения показателей времени реакции на движущийся объект и реакции выбора носили достоверный 
характер (р <0,05), изменения других показателей были незначительны (р> 0,05). Выводы: Установлено низкий уровень 
сенсомоторных реакций волейболистов на звук и на движущийся объект, которые были ниже нормы. Дозированная 
специфическая физическая нагрузка в течение 1 минуты привела к достоверному улучшению показателей времени 
реакции на движущийся объект и реакции выбора (р <0,05). По показателям реакции на свет и звук изменения были не 
значительны (р> 0,05). 

 
Pomeshchikova I, Chucha N., Kudimova O. Influence of the specific exercise stress on sensomotor reaction of 

volleyball players of the students’ team. The complex manifestation of speed in game situations, which change continuously, is 
inherent to volleyball. Speed and accuracy of actions in volleyball during a technique performance in the conditions of the rigid limit 
of time depends on balance and mobility of nervous processes: simple and difficult reaction. Purpose: To establish influence of the 
specific exercise stress on sensomotor reaction of volleyball players of the students’ team. Organization of the research: 12 
volleyball players of the team KhSAPC participated in the research. The age of sportsmen is 17-22 years. The psychophysiological 
state was estimated by means of the hardware-software complex HSC "Sports psychophysiologist". The time of reaction to the light 
and the sound, reactions to the venue which moves and reactions of selection before and after the specific exercise stress were 
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defined. Results: it is established that indicators of reaction to the light and reactions of selection at volleyball players was within 
norm before the exercise stress, reactions to the sound and to the venue which moves – were lower than norm. Indicators of 
sensomotor reactions to the light, reactions of selection and reaction on the venue which moves corresponded to indicators of norm 
after the specific exercise stress during 1 min. and only sensomotor reaction to the sound was worse than norm as well as before 
load. Sensomotor reaction of volleyball players to the light under the influence of the exercise stress worsened by 0.039 s (14.5%); to 
the sound – improved by 0.051 s (9.34%); to the venue which moves – improved by 0.104 s (8.15%); selection reaction – improved 
by 0.068 s (16.9%). Changes of indicators of the reaction time to the venue which moves and reactions of selection had a reliable 
character (р <0.05), changes of other indicators were inconsiderable (p>0.05). Conclusions: The low level sensomotor reactions of 
volleyball players to the sound and to the venue which moves, which are below norm, is established. The dosed specific exercise 
stress within 1 minute is caused the reliable improvement of indicators of the reaction time to the venue which moves and reactions 
of selection (р <0.05). Changes were inconsiderable on indicators of reaction to the light and the sound (p> 0.05). 

Keywords: volleyball players, psychophysiological indicators, sensomotor reaction, reaction time, load. 
 
Постановка проблеми. У забезпеченні спортивної діяльності особливе місце займає психофізіологічний супровід, 

у тому числі і питання пов'язані з вивченням особливостей функціонування центральної нервової системи під впливом 
фізичного навантаження. Досягнення високих результатів у волейболі передбачає високу швидкість аналізу сенсорної 
інформації, значну лабільність сили нервових процесів та високі показники сенсомоторних реакцій. Однак вивченню 
сенсомоторних реакцій волейболістів, у тому числі і впливу на них фізичного навантаження, приділено недостатньо уваги. 
Всі викладені факти підкреслюють актуальність проблеми дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Волейболу притаманний комплексний прояв швидкості в ігрових 
ситуаціях, що безперервно змінюються. Швидкість і точність дій у волейболі під час виконання технічного прийому в умовах 
жорсткого ліміту часу залежить від збалансованості та рухливості нервових процесів [8]: простої та складної реакції. Гравець 
повинен побачити м'яч, оцінити швидкість і напрямок польоту, вибрати план дій і реалізувати його. Крім цього, гравцю 
доводиться обробляти інформацію про стан і переміщення інших волейболістів своєї команди і команди суперника та 
зробити вибір потрібної рухової відповіді з ряду можливих у відповідності із зміною поведінки гравців або ігрової обстановки 
[8].  

У наших попередніх дослідженнях вивчалися психофізіологічні показники волейболістів студентського віку різної 
статі. Було встановлено, що за показниками часу реакції вибору юнаки волейболісти мають значно вищі результати дівчат 
волейболісток (р<0,05). За іншими показниками, такими як проста реакція на світло і звук, реакція на об’єкт що рухається, 
результати дівчата поступаються не значно (р>0,05) [13]. 

 Прояви адаптації в спорті виключно різноманітні. У тренуванні доводиться стикатися з адаптацією до фізичних 
навантажень самої різної спрямованості, координаційної складності, інтенсивності та тривалості, використанням 
найширшого арсеналу вправ, спрямованих на розвиток фізичних якостей, удосконалення техніко-тактічної майстерності, 
психічних функцій [14]. Так, ряд робот стосуються вивчення таких питань, як адаптація серцево-судинної і дихальної систем 
спортсменів до фізичного навантаження різної потужності і спрямованості [2, 4, 5, 6, 12, 15, 16]. Деякі фахівці досліджували 
вплив вестибулярних навантажень на організм волейболістів [9, 10, 11]. Інші вивчали вплив фізичних навантажень на 
психофізіологічні особливості гравців [7]. 

 Результати наших попередніх досліджень дозволили встановити вплив специфічної фізичного навантаження на 
сенсомоторні реакції баскетболістів 11-13 років. Було визначено, що 40 секундний біг максимальної інтенсивності незначно 
покращив показники простої реакції на світло і погіршив показники простої реакції на звук [1]. 

Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилося відповідно до теми 
плану НДР Харківської державної академії фізичної культури «Психо-сенсорна регуляція рухової діяльності спортсменів 
ситуаційних видів спорту» (2016–2020 рр.) і «Удосконалення навчально-тренувального процесу в спортивних іграх» (2019–
2023 рр.). 

Мета дослідження: Встановити вплив специфічного для волейболу фізичного навантаження на показники 
сенсомоторних реакцій волейболістів студентського віку. 

Організація дослідження. У дослідженні брали участь 12 волейболістів команди ХДАФК. Вік спортсменів – 17-22 
роки. Психофізіологічний стан оцінювався за допомогою Апаратно-програмного комплексу АПК «Спортивний психофізіолог» 
[3]. Визначався час реакції на світло і звук, реакції на об’єкт, що рухається і реакції вибору.  

Таблиця 1 
Оцінка сенсомоторних реакцій Апаратно-програмного комплексу АПК «Спортивний психофізіолог» 

Психофізіологічні показники Норма (с) 
час реакції на світло (с) 0,26-0,33 
час реакції на звук (с) 0,31-0,37 
час реакції вибору (с) 0,34-0,45 

час реакції на об’єкт, що рухається (с) 0,14-0,30 
У волейболіста у стані спокою оцінювали показники сенсомоторних реакцій, потім гравець виконував стрибки угору 

з місця біля волейбольної сітки із піднятими догори руками у максимальному темпі протягом 1 хв., після чого тестування 
сенсомоторних реакцій повторювалося.  

Результати дослідження. Вивчення оцінки сенсомоторних реакцій показало, що до фізичного навантаження 
показники реакції на світло і реакції вибору знаходяться в межах норми, реакції на звук і на об’єкт, що рухається – нижче 



Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова                                                                       Випуск 5 (113) 2019  
          Scientific journal National Pedagogical Dragomanov University                                                   Issue 5 (113) 2019 

132 

норми. Слід відзначити, що після специфічного фізичного навантаження показники сенсомоторних реакцій на світло, реакції 
вибору і реакції на об’єкт, що рухається відповідали показникам норми і тільки сенсомоторна реакція на звук була, як і до 
навантаження гірше за норму. 

Аналіз показників сенсомоторних реакції волейболістів до і після фізичного навантаження показало достовірне 
покращення показників часу реакції на об’єкт, що рухається і реакції вибору після навантаження (р<0,05) (табл. 1). За іншими 
показниками зміни були не значними (р>0,05). Можна відзначити, що специфічне фізичне навантаження викликало у 
волейболістів покращення результатів простої сенсомоторної реакції на звук, на об’єкт, що рухається і реакції вибору з 
одночасним погіршенням часу сенсомоторної реакції на світло.  

Таблиця 1  
 Порівняння показників сенсомоторних реакції волейболістів студентської команди до і після фізичного 

навантаження (n=12) 
Час тестування Час реакції на світло (с) Час реакції на звук 

(с) 
Час реакції на об’єкт, 
що рухається (с) 

Час реакції вибору (с) 

Показники Х ± m 
До навантаження 0,268±0,016 0,546±0,030 1,276±0,242 0,401±0,017 
Після навантаження 0,307±0,024 0,495±0,012 0,172±0,141 0,333±0,020 
T 1,35 1,62 3,94 2,6 
Р >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 

 
Так, сенсомоторна реакція волейболістів на світло під впливом фізичного навантаження погіршилася на 0,039 с, що 

складає 14,5 %; на звук – покращилася на 0,051 с (9,34 %); на об’єкт, що рухається – покращилася на 0,104 с (8,15 %); 
реакція вибору – покращилася на 0,068 с (16,9 %) (рис. 1). 
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 Рис. 1. Зміни показників сенсомоторних реакцій волейболістів студентської команди до і після фізичного 
навантаження (відсотки) 

Таким чином можна припуститися, що дозоване специфічне фізичне навантаження у даному випадку виступило у 
якості розминки. 

Висновки з даного дослідження. 
1. Аналіз літературних джерел з проблеми психофізіологічного супроводу спортивної діяльності 

волейболістів свідчить про те, що ця проблема залишається актуальною. 
2. Встановлено низький рівень сенсомоторних реакцій волейболістів на звук і на об’єкт, що рухається, які 

знаходиться нижче норми. 
3. Дозоване специфічне фізичне навантаження протягом 1 хвилини викликало достовірне покращення 

показників часу реакції на об’єкт, що рухається і реакції вибору після навантаження (р<0,05). За показниками реакції на 
світло і звук зміни були не значними (р>0,05). 

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. У подальших дослідженнях цікавим є проаналізувати 
зміни показників сенсомоторних реакцій волейболістів із урахуванням їх ігрового амплуа. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ГИРЬОВОГО СПОРТУ ДО СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
У статті досліджено мотивацію курсантів та фахівців у галузі фізичного виховання і спорту до необхідності 

впровадження гирьового спорту до системи фізичної підготовки у військових закладах вищої освіти. Дослідження 
здійснювалося методом анкетування за авторським опитувальником, що містив 2 частини по 10 запитань кожна: 
частину І призначено для вивчення думок курсантів-гирьовиків різної кваліфікації (n=77), частину ІІ – випускників, які 
брали участь у бойових діях та які під час навчання займалися гирьовим спортом (n=26), командирів підрозділів (n=33), 
викладачів із фізичної підготовки (n=32). З’ясовано, що переважна більшість курсантів переконані, що заняття гирьовим 
спортом позитивно впливають на рівень фізичної підготовленості, здоров’я, успішності навчання; 53,8 % випускників 
займалися фізичною підготовкою у зоні проведення бойових дій; 57,7 % учасників бойових дій використовують вправи з 
гирями для проведення занять з фізичної підготовки, а 84,6 % офіцерів зазначили, що методичні навички, отримані у 
процесі занять гирьовим спортом, допомогли їм під час організації занять з фізичної підготовки; 90,1 % фахівців 
переконані у необхідності впровадження засобів гирьового спорту до фізичної підготовки курсантів. 

Ключові слова: мотивація, фізична підготовка, курсант, гирьовий спорт. 


