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conduct this analysis (with the help of the "aces" method). Determination of statistically significant differences by 

Student's t-test showed the advantage of "low-anxiety" persons for most parameters of emotional intelligence (p <0.005 

and 0.01). It turned out that they have a better ability to understand and verbally describe their emotions, recognize 

them, understand their causes, control them. They are better able to cause and maintain the desired emotions, control 

unwanted, control the external manifestations of emotions. "Low-anxiety" persons better understand other people's 

emotions and manage them more successfully, analyze the emotional states of other people by external manifestations 

(facial expressions, gestures, sound of the voice). They are more sensitive to the internal states of others, are able to 

evoke certain emotions in them, reduce the intensity of unwanted emotions and may be prone to manipulating people. 

The obtained results can be used to create emotional intelligence training, as well as in the process of professional 

selection of teachers. 

Keywords: emotional intelligence, anxiety, future teachers, low-anxiety persons, high-anxiety persons. 
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ВПЛИВ СЕРОЛОГІЧНИХ МАРКЕРІВ ГРУП КРОВІ НА РОЗВИТОК ОСНОВНИХ ПСИХІЧНИХ 

ФУНКЦІЙ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ  

Присвячується пам’яті професора Леоніда Прокоповича Сергієнка 

У статті досліджено вплив серологічних маркерів груп крові на розвиток основних психічних функцій 

(увага, сприйняття, мислення) юних спортсменів. У дослідженні взяли участь спортсмени-підлітки 13–16 ро-

ків (n=139), які згідно з класифікацією видів спорту за Дембо (1980) були розподілені на дві групи: група А – 

швидкісно-силові види спорту (n=74); група Б – види спорту на витривалість (n=65). Контрольну групу склали 

учні 13–16 років (n=106), які не займалися спортом. Дослідження психічних функцій проводилося за загальнови-

знаними та науково обґрунтованими методиками. Встановлено факт можливого використання груп крові в 

генетичному прогнозуванні розвитку уваги, сприйняття часу та логічного мислення учнівської молоді. 

Ключові слова: психічні функції, дослідження, юні спортсмени, учні, підлітковий вік. 

 

Вступ та сучасний стан досліджуваної про-

блеми 

Із практики спорту відомо, що, незважаючи на 

науково обґрунтовану методику проведення навчаль-

но-тренувальних занять, далеко не всі юні спортсмени 

досягали в майбутньому високих спортивних резуль-

татів через природний «відсів» (Шварц, Хрущев, 

1984; Волков, 1997; Шинкарук, 2001; Hastie, Sinelni-

kov, Guarinoc, 2009 та ін.). І лише невелика кількість 

обдарованої молоді досягала запланованих результа-

тів. У досягненні омріяного важливу роль відіграють 

психологічні аспекти проведення спортивного відбо-

ру. Останній (спортивний відбір) передбачає досяг-

нення спортсменами певних психологічних якостей і 

властивостей особистості, які в комплексі з іншими 

властивостями організму забезпечують отримання як 

спортивного, так й оздоровчого ефекту від тренувань 

(Визитей, 2005; Ніколайчук, 2005; Шутов, 2005; Ро-

дионов, 2006 та ін.). 

Із доступних літературних джерел (Лукавенко, 

2002; Корягина, 2006; Солошенко, Недогонова, 2011; 

Макуц, 2015; Лебедєв, Тюрін, 2016; Dalton, 
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McNaugghton, Davoren, 1997; Atkinson, Speirs, 1998) 

знаходимо, що для ефективного виконання спортсме-

нами тривалих і достатньо інтенсивних фізичних, а в 

деяких випадках й розумових навантажень (останні 

потребують від спортсменів швидкої і точної оцінки 

ситуацій, вміння мислити і приймати рішення в умо-

вах настання фізичної та емоційної втоми організму 

тощо), головними складовими їх тренувальної та зма-

гальної діяльності залишаються основні психічні про-

цеси, зокрема увага, сприйняття, мислення, пам’ять.  

Дослідженнями останнього часу встановлено 

асоціативні взаємозв’язки між серологічними марке-

рами груп крові системи АВО і можливостями розви-

тку рухових якостей, морфофункціональних і психіч-

них властивостей переважно високо тренованих 

спортсменів (Сергієнко, 2007; Strikalenko, Serhiynko, 

Serhiynko, 2003; Strikalenko, Serhiynko, 2003; 

Lyshevskа, Shepoval, 2017), а також розвитку й перебі-

гу деяких захворювань серцево-судинної системи лю-

дей різного віку (Fox, Webber, Thurmon, 1986).  

Разом з тим, в наших попередніх дослідженнях 

(Хорошуха, 2014) висвітлено факт специфічного 

впливу спрямованості навчально-тренувального про-

цесу на основні властивості психічних функцій юних 

спортсменів підліткового віку. Результатом таких до-

сліджень є встановлення факту придбання одних (в 

даному випадку) психічних якостей та «втрати» ін-

ших в процесі адаптації до фізичних навантажень різ-

ного характеру. 

Враховуючи вище висвітлене, актуальним і не-

вирішеним залишається питання щодо впливу сероло-

гічних маркерів груп крові на розвиток згаданих пси-

хічних функцій юних спортсменів, які спеціалізують-

ся в видах спорту різної тренувальної спрямованості. 

Мета статті – проаналізувати та узагальнити да-

ні наших багаторічних наукових досліджень, що сто-

суються впливу серологічних маркерів груп крові на 

розвиток основних психічних функцій спортсменів-

підлітків, які спеціалізуються в різних видах спорту. 

Завдання: 

- визначити можливість використання сероло-

гічних маркерів груп крові за системою АВО в гене-

тичному прогнозуванні розвитку основних психічних 

функцій учнівської молоді; 

- встановити прогностичну значущість груп 

крові щодо окремих властивостей психофізіологічних 

характеристик підлітків. 

Методи дослідження: 

теоретичні – аналіз наукової та науково-

методичної літератури з проблем дослідження мож-

ливостей використання серологічних маркерів груп 

крові в генетичному прогнозуванні розвитку психіч-

них ознак людини, а також узагальнення власних ре-

зультатів досліджень з цієї проблеми. 

емпіричні: 

– педагогічне спостереження; 

– педагогічний експеримент – психофізіологічні 

дослідження основних психічних функцій людини 

(увага, сприйняття часу, логічне мислення); 

аналітичні: 

– методи статистики. 

У дослідженні взяли участь юні спортсмени 

(хлопці) 13–16 років (n=139) Броварського вищого 

училища фізичної культури (експериментальна гру-

па), які згідно з класифікацією видів спорту за 

О. Г. Дембо (1980) були розподілені на дві групи: 

група А (n=74) – швидкісно-силові види спорту (бокс, 

вільна боротьба); група Б (n=65) – види спорту на ви-

тривалість (лижний спорт, велоспорт). Контрольну 

групу склали учні 13–16 років загальноосвітнього 

навчального закладу № 3 м. Бровари, які не займалися 

спортом (n=106).  

Дослідження функції уваги проводилося за коре-

ктурним тестом В. Я. Анфімова з використанням бук-

веної таблиці. Визначали наступні показники, що ха-

рактеризують функцію уваги: кількість переглянутих 

знаків (А, од.), кількість правильно викреслених букв 

(В, од.), кількість здійснених помилок за весь час ро-

боти (КПо, од.), а також зосередженість (концентра-

ція) уваги, що оцінювалась за такими її складовими, 

як швидкість перегляду знаків, коефіцієнти правиль-

ності та ефективності роботи (Лущак, 2001). Дослі-

дження функції сприйняття часу проводилося за ме-

тодикою В. Л. Маришука і співавт. (1990). Визнача-

лися такі критерії: сума похибок, здійснених обстежу-

ваним та точність сприйняття часу. Прототипом ви-

щезазначеного метода є метод D. Zakay, R. A. Block 

(2004), що передбачає визначення помилки сприйнят-

тя відрізку часу шляхом реєстрації так званого коефі-

цієнту суб’єктивної оцінки тривалості, як відношення 

суб’єктивної оцінки тривалості часу до фактичної. 

Дослідження функції логічного мислення проводилося 

за методикою «числові ряди», яку було запропонова-

но М. В. Макаренком і співавт. (1987). Кількісними 

показниками оцінки згаданої функції були наступні: 

1) кількість вірних відповідей, угаданих обстежува-

ним за час роботи; 2) швидкість мислення (в умовних 

одиницях); 3) загальна оцінка стану логічного мис-

лення (в балах).  

Дані про групи крові бралися з медичних карток 

обстежуваних. Особи без наявності інформації щодо 

групи крові не залучалися до тестувань. 

Результати досліджень та їх обговорення 

Із даних досліджень Л. П. Сергієнка (2007) та ра-

ніше проведених нами досліджень (Khoroshukha, 

Putrov, Sushchenko et al., 2018), знаходимо наступне: 

1) генетична схильність до розвитку психічних ознак 

переважно дорослих людей, про яку говорив 

Л. П. Сергієнко, має також місце й серед юних спорт-

сменів підліткового віку. Так, було знайдено, що у 

спортсменів з 0 (I) групою крові (незалежно від спе-

цифіки виду спорту) реєструються достовірно кращі 

значення інтегрального показника функції уваги – 

коефіцієнта ефективності роботи (Ке), порівняно з 

тими особами, які мають A (II) групу крові. За більші-

стю показників, що характеризують властивості уваги 

не знайдено вірогідних відмінностей між індивідами з 

A (II), B (III) та AB (IV) групами крові. Вище висвіт-

лене наводить на думку, що найкращий асоціативний 

зв’язок з різними властивостями уваги мають спортс-

мени-підлітки з 0 (I) групою крові, відповідно, найгі-

рші – з A (II) групою; 2) той факт, що у спортсменів з 
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різною спрямованістю тренувального процесу (згідно 

із класифікацією видів спорту за О. Г. Дембо) не 

знайдено достовірних відмінностей в показниках зга-

даної психічної функції, що є беззаперечним свідчен-

ням специфічного впливу фізичних навантажень на 

функції організму людей різного віку і професійної 

зайнятості (Дембо, 1980; Булич, Муравов, 2003; Хо-

рошуха, 2014; Fournier, Ricci, Taylor, et al., 1982 та 

ін.); 3) серед представників контрольної групи – учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів, які не займа-

ються спортом, найкращий асоціативний зв’язок з 

різними властивостями уваги мають все ті ж особи з 

0 (I) групою крові, а найгірші – з A (II) групою. 

Аналізуючи зміни вище зазначених показників 

функції сприйняття часу в залежності від серологіч-

них маркерів груп крові у юних спортсменів 13–16 

років (без врахування спрямованості їх тренувального 

процесу), варто зазначити, що генетична схильність 

до розвитку згаданої психічної ознаки учнівської і 

студентської молоді, подібно до раніше згаданої фун-

кції уваги, має місце. Так, незважаючи на те, що за 

всіма показниками, що характеризують властивості 

сприйняття часу, не знайдено вірогідних відмінностей 

між індивідами з 0 (I), A (II), B (III) та AB (IV) група-

ми крові, однак відмічається тенденція до зменшення 

показника суми похибок в сприйнятті відрізків часу у 

підлітків з B (III) групою крові порівняно з іншими 

особами (Khoroshukha, Putrov, Sushchenko, et al., 

2019). Те ж саме спостерігається серед спортсменів з 

однотипною (на швидкість, силу чи витривалість) 

спрямованістю тренувального процесу. Так, у осіб з 

B (III) групою крові, одні з яких переважно розвива-

ють швидкісно-силові якості (група А), а інші – якість 

витривалості (група Б), відмічається тенденція до 

зменшення показника суми похибок відрізків часу. В 

цілому це наводить на думку, що найкращий асоціа-

тивний зв’язок з властивостями сприйняття часу мо-

жуть мати юні спортсмени з B (III) групою крові. Од-

нак, той факт, що у спортсменів з різною спрямовані-

стю тренувального процесу не знайдено достовірних 

відмінностей в показниках згаданої психічної функції, 

є ще одним підтвердженням специфічного впливу 

фізичних навантажень на функціональні можливості 

організму людини (Хорошуха, 2014; Fournier, Ricci, 

Taylor et al., 1982 та ін.). 

І насамкінець, доказом того, що найкращий асо-

ціативний зв’язок з властивостями сприйняття часу 

мають особи з B (III) групою крові, є дані досліджень 

контрольної групи – школярів, які не займаються спо-

ртом. Із матеріалів дослідження контрольної групи 

знаходимо, що достовірно кращі значення показників 

функції сприйняття часу реєструються у індивідів з 

B (III) групою крові порівняно з їх однолітками, які 

мали 0 (I) та A (II) групи крові та набагато кращі, хоча 

й недостовірні, середні значення показників цієї фун-

кції порівняно з представниками AB (IV) групи крові 

(Khoroshukha, Putrov, Sushchenko, et al., 2019). 

Аналізуючи характер змін різних показників фу-

нкції логічного мислення у юних спортсменів 13–16 

років та їх однолітків – учнів загальноосвітніх навча-

льних закладів, які не займаються спортом, в залеж-

ності від серологічних маркерів груп крові системи 

АВО, необхідно відмітити, що генетична схильність 

до розвитку психічних ознак людини, про яку говори-

лося раніше, має місце. Так, за даними досліджень 

спортсменів (без врахування спрямованості їх трену-

вального процесу), а також учнів-неспортсменів, був 

встановлений факт, який вказує на те, що найкращий 

асоціативний зв’язок з різними властивостями логіч-

ного мислення мають особи з A (II) та 0 (I) групами 

крові, а найгірші – з AB (IV) та B (III) групами. Як 

свідчать результати наших попередніх досліджень 

(Khoroshukha, Putrov, Sushchenko, et al., 2019), різні 

властивості функції логічного мислення більш вира-

жено проявляться у дорослому чи юнацькому віці, 

ніж у підлітковому. 

Однак, результати наших досліджень не узго-

джуються з такими, які раніше наводив Л. П. Сергієн-

ко (2007). Він приходить до висновку, що «…люди з 

AB (IV) групою крові мають найбільшу схильність до 

високого розвитку мислення. Визначити найгірший 

асоціативний зв’язок тут напевне не можна» (Сергієн-

ко, 2007: 104-105). На нашу думку, питання щодо мо-

жливості чи неможливості використання серологіч-

них маркерів груп крові в генетичному прогнозуванні 

розвитку функції мислення, як й інших психічних 

ознак людини (увага, пам’ять, сприйняття), залиша-

ється дискусійним, а тому потребує подальших дослі-

джень в цьому напрямі. 

Цікавими у цьому сенсі можуть бути дані наших 

попередніх досліджень (Хорошуха, 2011), в яких 

приймали участь дорослі індивіди – викладачі закла-

дів вищої освіти. Усі обстежувані були розподілені на 

дві групи: група А – викладачі гуманітарних та при-

родничо-географічних дисциплін (українська та іно-

земна філологія, біологія, географія) і, відповідно, 

група В – викладачі точних дисциплін (математика, 

фізика, інформатика). За усіма показниками функції 

логічного мислення група педагогів точних дисцип-

лін, як і очікувалося, на високому 0,1% рівні статис-

тичної значимості мала кращі значення згаданої фун-

кції, ніж представники групи А. Виходячи з вище ви-

світленого, нам представилась можливість провести 

анкетоване опитування викладачів точних дисциплін, 

які працюють у загальноосвітніх навчальних закладах 

(ЗНЗ) різного рівня акредитації та вишах на предмет 

визначення у них груп крові. В опитуванні прийняло 

участь 713 осіб (чоловічої і жіночої статі), які були 

мешканцями 20 областей України. На підставі анке-

тованого опитування педагогів встановлено, що най-

більшу схильність до високого розвитку логічного 

мислення мають особи з А (II) групою крові (48,2 %), 

дещо меншу – індивіди з О (I) групою (28,3 %) та 

найменшу – представники АВ (IV) (7,2 %) і В (III) 

(16,3 %) груп крові. 

Особливий інтерес можуть також викликати сві-

дчення щодо можливостей формування колективу 

працівників різного профілю (як, наприклад, педаго-

гічних працівників) з урахуванням серологічних мар-

керів їх груп крові. Як показали результати анкетова-

ного опитування викладачів точних дисциплін різних 

за рівнем акредитації навчальних закладів, є колекти-
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ви, які сформовані (причина невідома) за однією чи 

двома групами крові (Хорошуха, 2014). Висвітлене, 

на нашу думку, може бути інформацією для роздуму 

практичних психологів, соціологів та тих, хто ціка-

виться даною проблемою. Підтвердженням цього мо-

жуть бути наступні приклади. 

Отже, приклад перший. Серед 8 викладачів точ-

них дисциплін (математика) Києво-Святошинської 

класичної гімназії (м. Боярка, Київська обл.) 5 осіб 

мали 0 (I) групу крові, три – А (II) групу (табл. 1).  

Таблиця 1 

Групи крові викладачів точних дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів України  

(вибіркові дані) 

№ 

з/п 

Назва навчального закладу Дисципліна Кількість 

викладачів 

Група крові 

0 (I) А (II) 

1 Києво-Святошинська класична гімназія 

(м. Боярка, Київська обл.) 
Математика 8 5 3 

2 Ірпінський ЗНЗ № 12 

(м. Ірпінь, Київська обл.) 

Математика 2 0 2 

Фізика 2 0 2 

3 Мирогощанського ЗНЗ 

(смт. Мирогоща, Рівненська обл.) 

Математика 4 3 1 

Фізика 2 1 1 

Інформатика 2 1 1 

 

Приклад другий. Серед чотирьох викладачів точ-

них дисциплін Ірпінського ЗНЗ № 12 (м. Ірпінь, Київ-

ська обл.) усі мали А (II) групу крові. 

Приклад третій. Серед 8 викладачів вище згада-

них дисциплін Мирогощанського ЗНЗ (смт. Мирого-

ща, Рівненська обл.), подібно до першого прикладу, 5 

індивідів мали 0 (I) групу крові, три, відповідно,  

А (II) групу. 

Висновки 

На основі результатів багаторічних досліджень 

приходимо до висновку, що використання серологіч-

них маркерів груп крові за системою АВО є можли-

вим в генетичному прогнозуванні розвитку основних 

психічних функцій учнівської молоді (спортсмени та 

школярі, які не займаються спортом). В цілому нами 

встановлено наступне: 1) особи з О (I) та AB (IV) гру-

пами крові мають найкращі асоціативні зв’язки з різ-

ними властивостями уваги, а особи з A (II) групою 

крові – найгірші; 2) підлітки з B (III) групою крові 

мають найкращі асоціативні зв’язки з властивостями 

сприйняття часу, тоді як найгірший зв’язок продов-

жує залишатися нез’ясованим; 3) індивіди з A (II) та 

0 (I) групою крові мають найкращі асоціативні зв’язки 

з різними властивостями логічного мислення, а інди-

віди з В (III) та особливо з AB (IV) групою – найгірші. 
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INFLUENCE OF SEROLOGICAL MARKERS OF BLOOD GROUPS ON THE DEVELOPMENT OF 

MAIN MENTAL FUNCTIONS OF YOUNG ATHLETES  

Dedicated to the memory of Professor Leonid Sergiyenko 

The influence of serological markers of blood groups on the development of basic mental functions (attention, 

perception, thinking) of young athletes aged 13–16 years has been researched in this article. From the available litera-

ture sources it was found that for the effective performance by athletes of long and sufficiently intense physical and, in 

some cases, mental loads, one of the necessary conditions for their training and competitive activities are basic mental 

processes, including attention, perception, thinking, memory. The aim of the work is to analyze and summarize the data 

of our multi - year research of the influence of serological markers of blood groups of the ABO system on the develop-

ment of basic mental functions of adolescent athletes who specialize in various sports. The study involved adolescent 

athletes of a specialized sports institution (Brovary Higher School of Physical Culture) (n=139), which according to the 

classification of sports by A. Dembo (1980) were divided into two groups: group A – speed and power sports (n=74); 

group B – endurance sports (n = 65). The control group consisted of students aged 13–16 (n=106) of secondary schools 

who did not play sports. The study of mental functions was conducted according to generally accepted and scientifically 

grounded methods. As a result of the conducted research the fact of possible use of blood groups in genetic forecasting 

of development of attention, perception of time and logical thinking of student's youth has been established. 

Keywords: mental functions, research, young athletes, students, adolescence. 
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