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У зв’язку з незрілістю функціональних систем, наявністю 

критичних й сенситивних періодів розвитку діти і підлітки 

найбільш чутливі до фізичних навантажень, що у свою чергу 

потребує оцінки особливостей адаптації організму до фізичних 

навантажень в цьому віці, пошуку найбільш інформативних 

критеріїв діагностики функціонального стану організму, що 

дозволить суттєво покращити ефективність управління 

навчально-тренувальним процесом без шкоди здоров’ю юних 

спортсменів. 

Метою роботи було визначення стану адаптаційних 

реакцій зовнішнього дихання під впливом тривалої м’язової 

діяльності, формування психофізіологічних функцій та їх 

взаємозв’язок.  

Об’єктом дослідження були учні (хлопчики) ІХ – ХІ класів 

спеціалізованої школи здорового образу життя № 26  

м. Луганська, учні ліцею спортивного профілю олімпійського 

резерву та дитячої і юнацької спортивних шкіл.  

Дослідження рівня функціональної рухливості (ФРНП) та 

сили нервових процесів (СНП) показало, що в контрольних 

класах в середньому 51,6 % підлітків та юнаків від загального 
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числа обстежених мали середній рівень функціональної 

рухливості й сили нервових процесів. В спортивних класах 

також, більшість учнів мали середній рівень зазначених 

нервових процесів (48,4 %). Учні контрольної групи, що 

володіли високим рівнем ФРНП і СНП становили 22,6 %, а в 

спортивній групі їх кількість була значно більшою (38,7 %). В 

спортивних класах була і менша кількість осіб, які мали низький 

рівень основних нервових процесів (12,9 %). В контрольній 

групі їх кількість була більшою і становила 25,8 %.  

Про вплив тривалих фізичних навантажень на формування 

нейродинамічних та психофізіологічних характеристик 

організму наголошували в своїх роботах ряд дослідників. Слід 

відзначити, що показники функціональної рухливості мають 

найбільш тісне відношення до протікання умовних реакцій, 

тобто до поведінкової функції. Припускають, що саме швидкість 

поширення нервових процесів по нейронним комплексам кори є 

однією із суттєвих детермінант тої характеристики, яку слід 

назвати як швидкість центральної обробки і від якої залежать 

швидкісні параметри процесу прийняття рішення. Спорт, у свою 

чергу, висуває перед організмом задачі, для розв’язання яких 

необхідна перебудова відповідної функціональної системи. 

На основі зіставлення рівня функціональної рухливості, 

сили основних нервових процесів з показниками дихальної 

системи були отримані дані, які свідчать про те, що фізичні 

тренувальні навантаження в обстежуваних групах, залежно від 

типологічної градації викликають неоднакову мобілізацію 

захисних пристосувань системи дихання, які позначаються на 

змінах економічності роботи. У групах з високим рівнем ФРНП і 

СНП виявлені вищі показники економічності роботи системи 

дихання, ніж в групах з середньою і низькою функціональною 

рухливістю і силою основних нервових процесів. Встановлені 

кореляційні зв’язки між рівнем функціональної рухливості 

основних нервових процесів і показниками економічності 

зовнішнього дихання (r = 0,35; r = 0,64 при Р < 0,01 та Р < 0,001). 

Тенденція до прямого кореляційного зв’язку між 

функціональною рухливістю і показниками рівнів резерву 
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зовнішнього дихання виявилась слабшою (r = 0,34 і 0,35 при  

Р < 0,05).  

Отже, на основі аналізу одержаних даних ми можемо 

стверджувати, що період старшого шкільного віку 

характеризується подальшим формуванням нейродинамічних та 

психофізіологічних функцій, що проявляється в розвитку 

властивостей основних нервових процесів. Одержані показники 

дозволяють прийти до висновку про те, що між становленням 

адаптивних реакцій, які відбуваються в регуляції дихальної 

системи під впливом тривалих фізичних навантажень і 

комплексом показників нейродинамічних властивостей 

безумовно існує кореляційний зв’язок. Під впливом тривалих 

фізичних тренувань у підлітків та юнаків інтенсивніше 

розвиваються індивідуально-типологічні властивості ВНД, 

нейродинамічні й психомоторні функції, які складають 

фізіолого-психологічну основу успішності оволодіння навиками 

спортивної майстерності. 
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Повреждение периферической нервной системы приводит 

к нарушению не только функции скелетной и 

поперечнополосатой мускулатуры, но и к нарушению  

трофики, включая структурные изменения сосудов 

гемомикроциркуляторного русла. Инвалидность от последствий 

травм периферических нервов нижних конечностей составляет 

5 %, стойкая потеря трудоспособности – 11 %, а 30 % больных 

вынуждены сменить профиль трудовой деятельности. Не 

вызывает сомнения необходимость исследования процессов 
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