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СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА ТА СТАН БІОЕНЕРГЕТИКИ  
ФУТБОЛІСТІВ ІЗ РІЗНИМИ ТИПОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

 ВИЩИХ ВІДДІЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 
 
У статті представлено дані щодо особливостей біоенергетичного метаболізму, фізичної, технічної під-

готовленості та експертної оцінки ігрової діяльності футболістів високого рівня кваліфікації в залежності 
від типологічних властивостей вищих відділів центральної нервової системи. Встановлено зв’язок індивідуаль-
но-типологічних властивостей вищих відділів центральної нервової системи з фізичною, технічною підготов-
леністю, біоенергетичним метаболізмом і експертною оцінкою ігрової діяльності. 

Ключові слова: функціональна рухливість нервових процесів; біоенергетичний метаболізм; фізична, тех-
нічна підготовка; експертна оцінка ігрової діяльності. 

 

Постановка проблеми. Сучасний футбол, 

характеризується колосальною трансформацією в 

техніці і тактиці гри, в структурі фізичної підготовки, 

тактиці ведення змагальної боротьби, в плануванні 

тренувального процесу. За таких умов під час 

організації тренувального процесу гравців необхідно 

використовувати індивідуальний підхід. Критеріями 

для застосування індивідуального підходу можуть 

виступати показники фізичної, технічної або 

функціональної підготовленості футболістів, ігрові 

амплуа гравців, типи статури, біологічний вік, 

індивідуальні особливості. Інтерес представляє пошук 

критеріїв, що характеризуються стійкою біологічною 

природою і генетичною детермінованістю, які могли 

бути інформативними для управління і прогнозування 

індивідуальної спортивної підготовки. Вважається, 

що таким вимогам можуть відповідати індивідуально-

типологічні властивості вищих відділів центральної 

нервової системи: функціональна рухливість, сила і 

врівноваженість нервових процесів і деякі показники 

сенсомоторних реакцій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окреслена проблематика розглядалася у роботах 

В. М. Ільїна, Ж. Л. Козиної, Г. В. Коробейнікова,                   

Н. В. Макаренка, F. Mooren та ін.  

A. M. Зеленцов, Ж. Л. Козина, В. Н. Шамардин 

звертають увагу на те, що ефективність ігрової 

діяльності футболістів у значній мірі залежить від 

фізичної, технічної, психологічної та тактичної 

підготовки, належного стану основних 

функціональних систем, біоенергетичного стану 

м’язів, а також здатності спортсмена до сприйняття, 

аналізу і переробки інформації, і тому є важливим 

вивчення швидкісних можливостей сенсомоторних 

характеристик нервової системи [1; 4; 10]. Вивчення 

типологічних характеристик вищих відділів 

центральної нервової системи і сенсомоторних 

реакцій дає можливість володіти додатковою 

інформацію про спеціальну підготовленість 

футболістів. Однак при цьому, вивченню 

типологічних характеристик вищих відділів 

центральної нервової системи і сенсомоторних 

реакцій футболістів не приділяється належної уваги. 

Удосконалення ефективних методів управління 

тренувальним процесом та ігровою діяльністю 

футболістів потребує створення ефективного 

управління тренувальним процесом і змагальною 

діяльністю на підставі врахування індивідуально-

типологічних особливостей ВНД футболістів. 

З огляду на все вище перераховане, в основу 

роботи закладено дослідження і аналіз залежності 

індивідуально-типологічних властивостей вищих 

відділів центральної нервової системи і 

сенсомоторних реакцій та їхній зв’язок із 

біоенергетичними характеристиками, технічною і 

фізичною підготовленістю професійних футболістів. 

Мета дослідження - з’ясувати, які 

індивідуально-типологічні властивості вищих відділів 

центральної нервової системи є генетично 

закріпленими і встановити їхній зв’язок із 

показниками спеціальної підготовленості та 

біоенергетики футболістів. 

Завдання: 

1) визначити рівень спеціальної підготовки стану 

біоенергетичних систем у футболістів різної 

кваліфікації. 

2) вивчити особливості типологічних 

властивостей вищих відділів ЦНС. 
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3) з’ясувати значення спадкових середовищних 

факторів у формуванні індивідуально-типологічних 

властивостей футболістів. 

4) установити взаємозв’язок особливостей 

індивідуально-типологічних властивостей та 

спеціальної підготовки спортсменів. 

Методи дослідження: метод визначення 

функціональної рухливості, сили та врівноваженості 

нервових процесів, коефіцієнт спадковості 

Хольцингера, статистичні методи обробки даних. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У 13 

пар монозиготних (МЗ) і 12-дизиготних (ДЗ) 

близнюків, які спортом не займалися, і 26 

професійних футболістів за допомогою 

комп’ютерного пристрою «Діагност-1М» визначали 

типологічні властивості нервової системи: 

функціональну рухливість (ФРНП), силу (СНП) і 

врівноваженість (ВНП) нервових процесів, а також 

латентні періоди простих (ПЗМР), складних реакцій 

вибору одного (РВ1-3) і диференціювання двох (РВ2-

3) з трьох сигналів [12]. 

ФРНП визначали за результатами переробки 

складної зорової інформації в режимі «нав’язаного 

ритму», яка полягала в диференціюванні позитивних і 

гальмівних подразників (геометричних фігур). 

Кількісним показником ФРНП був максимальний 

темп переробки сигналів, при якому обстежуваний 

зробив не більше 5,0-5,5% помилок. Чим вище був 

темп переробки інформації, тим вище ФРНП. СНП 

визначалася за показником працездатності кори 

головного мозку, яку оцінювали за кількістю помилок 

(%), що їх припустилися під час виконання всього 

завдання. Визначення ВНП передбачало реєстрацію 

точності реакцій на рухомий об’єкт. ВНП визначалася 

за сумарною величиною відхилення реакцій, 

випередження або запізнювання. Чим менше час 

сумарного відхилення рухових реакцій (в мс), тим 

вище ВНП. 

Визначення значення спадкових і середовищних 

факторів у формуванні ФРНП, СНП, ВНП і ПЗМР, 

РВ1-3, РВ2-3 проводили за коефіцієнтом спадковості 

Хольцингера (Н). Обраховували коефіцієнти 

внутрішьокласової кореляції (r) для МЗ (rМЗ) і ДЗ 

близнюків (rДЗ), а потім визначали Н за формулою: Н 

= (rМЗ - rДЗ): (1 - rДЗ) [1; 15]. 

Фізичну підготовленість футболістів визначали 

за показниками тестових завдань на прояв спритності, 

швидкісних, швидкісно-силових здібностей і 

витривалості. Рівень технічної підготовленості 

оцінювали за допомогою контрольних вправ (ведення 

та вкидання м’яча, удари по воротах на точність) і 

комплексної вправи [6; 10]. Біоенергетичні показники 

визначали за допомогою експрес-діагностики 

функціонального стану і резервних можливостей 

організму з використанням комп’ютерного пристрою 

«D&K-Тест» [3]. Експертну оцінку ігрової діяльності 

футболістів проводила група досвідчених тренерів 

[10]. 

Отриманий статистичний матеріал обробляли за 
допомогою комп’ютерної програми Microsoft Excell. 

Результати показали, що середні значення 
типологічних властивостей вищих відділів 
центральної нервової системи в групах МЗ і ДЗ були 
практично однаковими, за винятком різниці в 
показниках рівня ФРНП, які були трохи вище у МЗ 
близнюків (р <0,05). Виявили, що внутрішньопарна 
схожість в групах МЗ і ДЗ близнюків для показників 
типологічних властивостей вищих відділів 
центральної нервової системи характеризуються 
більш високим рівнем кореляції у МЗ, ніж у ДЗ пар, 
що свідчить про виражений генетичний вплив на ці 
показники (р<0,05). Про диференційований вплив 
генотипових і середовищних факторів на показники 
індивідуально-типологічних властивостей нервової 
системи свідчить коефіцієнт спадковості Хольцингера 
(Н), який при значенні більше 0,5 вказує на відносну 
перевагу, а більше 0,6 – є критерієм абсолютної 
переваги генетичних факторів [2; 11; 12]. У наших 
дослідженнях коефіцієнт Н був високим (0,65) тільки 
для одного з показників – ФРНП. Трохи нижча (0,56-
0,52) кореляція була для ВНП і СНП. Ще нижче 
значення Н були для ПЗМР і РВ1-3 і РВ2-3 (0,29-
0,20), що свідчить про переважання залежності цих 
показників від зовнішнього середовища [7]. 

Таким чином, результати досліджень, проведених 
з однією і тою самою групою близнюків, показали, що 
участь генетичних факторів і факторів середовища у 
формуванні особливостей сенсомоторики та 
індивідуально- типологічних властивостей вищих 
відділів центральної нервової системи проявляється в 
різних співвідношеннях. Виявлена виражена спадкова 
обумовленість для ФРНП (70%), і відносна перевага 
генотипичних факторів (50%) – для ВНП і СНП. Для 
показників ПЗМР і РВ1-3, РВ2-3 встановлено 
перевагу фенотипичних факторів. Для них коефіцієнт 
за Хольцингером не перевищував 30%. 

Виявлена нами висока залежність від генотипу 
ФРНП дозволила нам перейти до дослідження 
залежності спеціальної підготовленості і 
біоенергетики футболістів високого рівня кваліфікації 
від індивідуально-типологічних властивостей 
нервової системи. Ми вивчали зв’язок показників 
фізичної, технічної підготовленості, біоенергетики та 
експертної оцінки ігрової діяльності гравців із ФРНП. 
Оскільки було виявлено, що за деякими показниками 
біоенергетики, фізичної, технічної та ігрової 
підготовки, з ФРНП футболістів була встановлена 
кореляційна залежність (r = 0,30-0,38). 

Для перевірки виявлених зв’язків, за результатами 
дослідження ФРНП, футболістів розділили на 3 групи: 
середній, вище середнього і нижче середнього рівні. У 
відповідних групах футболістів аналізували і 
порівнювали показники біоенергетики, фізичної, 
технічної та ігрової підготовленості. 

У процесі аналізу результатів встановили, що 
футболісти з рівнем ФРНП вище середнього в більшості 
випадків характеризувалися кращими показниками 
систем енергозабезпечення, фізичної, технічної та ігрової 
підготовленості порівняно з гравцями із середнім і нижче 
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середнього рівнями індивідуально-типологічних 
властивостей ЦНС. За показниками біоенергетики – поріг 
анаеробного обміну (ПАНО) – між групами футболістів із 
рівнем ФРНП вище і нижче середнього встановлені 
достовірні відмінності (р<0,05). Ці відмінності показників 
енергозабезпечення футболістів підтверджуються 
наявністю кореляції між ПАНО і ФРНП, її величина 
склала r = 0,35 (р<0,05). Достовірні відмінності між 
групами футболістів із різним рівнем ФРНП були 
виявлені і за результатами фізичної та технічної 
підготовки (стрибок у довжину з місця та ведення м’яча 
30 м) (r = 0,33-0,38, р<0,05). Аналіз експертних оцінок 
ігрової діяльності футболістів в групах із різним рівнем 

ФРНП показав, що під час оцінювання ігрової діяльності 
гравців кращими результатами характеризувалися 
футболісти з рівнем ФРНП вище середнього. Відповідно, 
гравці з середнім і нижче середнього рівнем ФРНП 
отримали нижчі оцінки. У них показник кореляційного 
зв’язку склав r = 0,30 (р<0,05). 

Із метою наочної демонстрації відмінностей між 
групами футболістів за показниками 
нейродинамічних функцій, біоенергетики, ігрової та 
спеціальної підготовленості, ми розробили профілі 
максимальних модельних характеристик гравців і 
порівняли їх із середніми значеннями для груп із 
різним рівнем ФРНП (рис. 1). 

 

 
                       Вище середнього                                   Середній                                     Нижче середнього 

Рис. 1. Профілі нейродинамічних, біоенергетичних показників, експертно 

ї оцінки і спеціальної підготовленості футболістів з різним рівнем ФРНП 

модель              підготовленість гравців 

 

Як видно, профілі нейродинамічних, 

біоенергетичних показників, спеціальної 

підготовленості та експертної оцінки футболістів у 

групах із різним рівнем ФРНП були різні. Найбільш 

наближеними до модельних характеристик виявилися 

результати у групі футболістів із середнім і вище 

середнього рівнем ФРНП. Найбільші відмінності 

результатів від модельних були виявлені у гравців, у 

яких рівень ФРНП був нижче середнього. Футболісти 

з середнім рівнем ФРНП займали проміжне 

становище. Це вказує на особливості прояву 

нейродинамічних, біоенергетичних властивостей і 

результатів фізичної, технічної та ігрової підготовки 

футболістів із різним рівнем індивідуально-

типологічних властивостей нервової системи. 

Таким чином, встановлено, що у футболістів 

показники біоенергетичного метаболізму, фізичної та 

технічної підготовленості перебували в залежності від 

ФРНП. Наявність зв’язку між генетично 

детермінованими індивідуально-типологічними 

властивостями вищих відділів центральної нервової 

системи з характеристиками біоенергетичного 

метаболізму, фізичної, технічної підготовленості та 

експертної оцінки ігрової діяльності дозволили нам 

зробити висновок, що типологічні властивості 

основних нервових процесів (ФРНП) виявляють 

генетичний вплив на виконання тестових завдань з 

фізичної й технічної підготовки футболістів, їхній 

біоенергетичний потенціал і створюють умови для 

ефективної ігрової діяльності. З урахуванням наших 

даних і теоретичного аналізу наукових джерел, є 

підстави зробити припущення про те, що футболісти з 

високим рівнем ФРНП мають достатні резервні 

можливості організму у спеціальній підготовленості, 

що забезпечує досягнення високих результатів в 

ігровий діяльності. 

Висновки. 1. Результати досліджень з 

близнюками виявили участь генетичних факторів і 

факторів середовища у формуванні індивідуальних 

типологічних властивостей вищих відділів 

центральної нервової системи і особливостей 

сенсомоторики. Виявлена виражена спадкова 

обумовленість для ФРНП (70%), і відносна перевага 

генотипічних факторів (50%) – для ВНП і СНП. Для 

показників сенсомоторних реакцій встановлено 

перевагу фенотипічних факторів –  (30%). 

2. У футболістів високого рівня кваліфікації 

показники біоенергетичного метаболізму, фізичної та 

технічної підготовленості, а також експертної оцінки 

ігрової діяльності знаходилися в залежності від 

генетично детермінованої властивості – 

функціональної рухливості нервових процесів. 

3. Виявлено зв’язок індивідуально-типологічних 

властивостей вищих відділів центральної нервової 

системи з фізичною, технічною підготовленістю, 

біоенергетичним метаболізмом і експертною оцінкою 

ігрової діяльності. Ці дані мають прогностичну 

цінність і можуть використовуватися під час відбору 
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перспективної молоді та оптимізації спортивного 

тренування футболістів високого рівня кваліфікації. 

Перспективи подальших досліджень. В 

подальшому планується проведення комплексу 

досліджень, спрямованих на аналіз взаємозв’язку з 

іншими різновидами підготовленості та розробку на 

основі отриманих результатів індивідуальних 

тренувальних програм для футболістів. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И СОСТОЯНИЕ БИОЭНЕРГЕТИКИ 

 ФУТБОЛИСТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ  

ВЫСШИХ ОТДЕЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Совершенствование эффективных методов управления тренировочным процессом и игровой 

деятельностью футболистов возможно на основании учета индивидуально-типологических особенностей 

высшей нервной деятельности футболистов. Функциональная подвижность, сила, уравновешенность нервных 

процессов и показатели сенсомоторики как генетически консервативные показатели могут определять 

эффективность разновидностей подготовки футболистов. Цель исследования – выяснить, какие индивидуально-

типологические свойства высших отделов центральной нервной системы генетически закреплены, и установить 

их связь с показателями специальной подготовленности и биоэнергетики футболистов. Нейродинамические 

показатели 26 профессиональных футболистов определяли с помощью компьютерного устройства «Диагност-

1М», а биоэнергетические – с помощью экспресс-диагностики функционального состояния и резервных 

возможностей организма «D&K-Тест». В результате исследований у футболистов высокого уровня 

квалификации показатели биоэнергетического метаболизма, физической и технической подготовленности, а 

также экспертной оценки игровой деятельности находились в зависимости от генетически детерминированного 

свойства – функциональной подвижности нервных процессов (ФПНП). Установлено, что футболисты с 

уровнем ФПНП выше среднего в большинстве случаев характеризовались лучшими показателями систем 

энергообеспечения, физической, технической и игровой подготовленности, чем игроки со средним и ниже 

среднего уровнями индивидуально-типологических свойств ЦНС. По показателям биоэнергетики порога 

анаэробного обмена, физической и технической подготовленности, между группами футболистов с уровнем 

ФПНП выше и ниже среднего установлены достоверные различия. Анализ экспертных оценок игровой 

деятельности футболистов в группах с разным уровнем ФПНП показал, что более высокими баллами 

характеризовались футболисты с уровнем ФПНП выше среднего. Эти данные имеют прогностическую 

ценность и могут использоваться при отборе перспективной молодежи и оптимизации спортивной тренировки 

футболистов высокого уровня квалификации. 

Ключевые слова: функциональная подвижность нервных процессов; биоэнергетический метаболизм; фи-

зическая, техническая подготовка; экспертная оценка игровой деятельности. 
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SPECIALIZED TRAINING AND BIOENERGY STATE OF FOOTBALL PLAYERS WITH 

 DIFFERENT TYPOLOGICAL PROPERTIES OF THE HIGHER PARTS OF THE NERVOUS SYSTEM 

It is possible to improve the methods of control over footballers’ training process and play activity in case individ-

ually typological features of the higher parts of the nervous system are taken into account. Functional mobility, strength, 

balanced state of the nervous processes and indicators of sensorimotor reaction as genetically unchanged indicators may 
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determine the effectiveness of football players training. The aim of the research is to find out, what individually typo-

logical features of the higher parts of the central nervous system are genetically fixed, and establish their connection 

with the indicators of special preparedness and bioenergy of football players. Neurodynamic indicators of 26 profes-

sional football players were determined with the use of computing device “Diagnost-1M”, and bioenergy state – using 

instant diagnosis of the functional state and reserve capacity of the body “D&K-Test”. Research results as well as expert 

analysis of footballers’ play activity have shown that the indicators of their bioenergetic metabolism, physical and tech-

nical preparedness are based on genetically determined properties – functional mobility of the nervous processes 

(FMNP). Football players with above average level of FMNP are characterized by the best performance of energy sup-

ply systems, physical, technical and play activity compared to the players with average and below average levels of 

individually typological features of the CNS. As for the bioenergy indicators (anaerobic metabolism threshold), physi-

cal and technical preparedness, significant differences were observed between the players with above and below aver-

age level of FMNP. Expert analysis of football players’ play activity in groups with different levels of FMNP showed 

that better performance was demonstrated by the players with the above average level of FPNP. The data obtained has 

prognostic validity and can be used in the process of youth players’ selection and optimization of sports training of 

professional footballers.  
Keywords: functional mobility of the nervous processes; bioenergy metabolism; physical, technical preparedness; 

expert analysis of play activity. 
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