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Оцінка ефективнОсті засОбів фізичнОї реабілітації  
Юних футбОлістів з Ознаками стОмлення  

на ОснОві вивчення їх неЙрОдинамічних властивОстеЙ

заікіна г.л., бермудес в.п.
сумський державний педагогічний університет імені а.с. Макаренка

у статті представлено аналіз результатів оцінки ефективності програми реабілітації юних футболістів, 
що направлена на профілактику фізичної перевтоми, яка здійснювалася за динамікою змін показників 
нейродинамічних властивостей та функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи. По-
казано позитивний вплив засобів фізичної реабілітації за умов комплексного впровадження (лФК, фі-
зіотерапевтичних заходів, рухливих ігор з елементами психокорекції, дієтотерапії) на функціональний 
стан ссс юних футболістів, що підтверджується позитивною динамікою змін показників функціональної 
рухливості нервових процесів, сили нервових процесів, швидкості зорово-моторних реакцій, резервних 
можливостей організму за індексом руф’є до і після тренування.
ключові слова: нейродинамічні властивості, юні футболісти, фізична перевтома, стомлення, функціональ-
но-резервні можливості.

Постановка проблеми. як відомо, однією з най-
більш важливих спортивних задач є вирі-

шення питань оптимізації фізичної працездатності 
спортсменів на всіх етапах спортивної діяльності 
(в.К. Бальсевич, 2004, в.а. Барановський, 2006). Фа-
хівці у сфері спортивної медицини та корекційної 
педагогіки здійснюють пошук нових методів профі-
лактики і корекції різних порушень, що виникають 
в організмі спортсменів, етіологічним фактором яких 
є максимальні фізичні навантаження. виконання 
інтенсивних і тривалих навантажень у свою чергу 
сприяє розвитку перевтоми і зниженню адаптацій-
ного потенціалу. обмеження зон адаптації призво-
дить до зниження працездатності (л.х. опі, 2001; 
в.і. явелов, 2003). При цьому, проблема зниження 
працездатності, за словами а.а. ухтомського, «ви-
ходить далеко за межі фізіології і стає соціальною 
проблемою першорядного значення». 

таким чином, вирішення питань оптимізації фі-
зичної працездатності та профілактики перевтоми 
є актуальною задачею. особливо гостро вона по-
стає в спорті. розв’язання її повинне ґрунтуватися 
як на загальнобіологічних так і загальнопедагогіч-
них принципах, і внесок фахівців у її розв’язання 
можливий лише на основі глибокого вивчення різ-
них стадій патогенезу процесів стомлення, у тому 
числі і фізичного стомлення (Ю.в. височін, 2000). 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
слід відмітити, що в даний час накопичено до-
сить великий фактичний матеріал з етіології, па-
тогенезу і клініки порушень, що виникають під 
впливом фізичного навантаження різної інтен-
сивності, а також оцінки ефективності заходів, 
спрямованих на підвищення адаптаційних мож-
ливостей організму спортсмена на різних етапах 
спортивної діяльності. разом з тим, сучасні під-
ходи до відновлення і стимулювання працездат-
ності недостатньо враховують специфіку виду 
спорту і спрямованість тренувального процесу. 
Крім того, у практиці спорту в процесі вибору за-
собів відновлення, стимулювання працездатності 
та профілактики перевтоми мало враховується 
ряд важливих причин, що визначають ефектив-
ність їх використання. По-перше, часто застосо-
вуються засоби відновлення і профілактики, не-
адекватні готовності організму до їх застосування 

на конкретних стадіях відновлення. По-друге, 
залишається проблемним питання відповідності 
спрямованості тренувального процесу і спрямо-
ваності засобів відновлення і стимулювання пра-
цездатності (V.s. Mishchenko, M.M. Bulatova, 1993, 
а.Ю. дьяченко, 2004; в.с. Міщенко, о.М. лисен-
ко, в.Є. виноградов, 2007; а. suchanowski, 2010).  
на необхідність інтеграції відновлювальних і сти-
мулюючих впливів в тренувальний процес спортс-
менів вказують як вітчизняні так і зарубіжні авто-
ри (J.h. wilmore, d.l. costill, 1994; в. М. Платонов, 
2004; в.М. волков, 2004; в.і. дубровський, 2002; 
а.а. Бірюков, 2006; l. Burke, 2006 та ін.).

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. в той же час, як показує ана-
ліз, питання вибору позатренувальних засобів, 
спрямованих на мобілізацію функцій, корекцію 
стомлення і прискорення процесів відновлення, 
за змістом і спрямованістю окремих тренуваль-
них занять і їх поєднань в тренувальних циклах 
досліджені недостатньо. велика різноманітність 
видів спорту створює додаткові труднощі в роз-
робці системи таких впливів. вони мають бути 
пов’язані зі специфікою виду спорту і спортив-
ної дисципліни. у зв'язку з цим, проведення до-
сліджень для обґрунтування нових підходів до 
відновлення функціонального стану організму 
спортсменів та профілактики перевтоми з ураху-
ванням виду спортивної діяльності, у тому числі, 
і з залученням засобів фізичної реабілітації, за-
лишається актуальним. враховуючи багатоплано-
вість і складність даної проблеми, першочергову 
актуальність має розробка та оцінка ефективнос-
ті програми відновлення функціонального стану 
організму та профілактики фізичної перевтоми 
юних спортсменів на прикладі футболу.

Крім того, у наукових джерелах не знайдено да-
них щодо вивчення динаміки змін нейродинамічних 
властивостей юних футболістів з ознаками стом-
лення під впливом засобів фізичної реабілітації.

мета статті. розробити та експериментально 
перевірити ефективність засобів фізичної реабі-
літації юних футболістів з ознаками стомлення 
на основі вивчення динаміки змін їх нейродина-
мічних властивостей та адаптаційних можливос-
тей серцево-судинної системи. 



«Young Scientist» • № 11 (63) • November, 2018

Ф
ІЗ

И
Ч

Н
Е

 В
И

Х
О

В
А

Н
Н

Я
ТА

 С
П

О
РТ

543
виклад основного матеріалу. дослідження 

проведено на базі Комунального закладу сумської 
обласної ради «обласний ліцей-інтернат спортив-
ного профілю «Барса»», у якому прийняли участь 
27 футболістів чоловічої статі 14-15 років.

нейродинамічні властивості внд учнів вивча-
лися за допомогою комп’ютерної системи «діа-
гност-1», розробленої М. Макаренком та в. лизо-
губом [1, c. 290]. у ході дослідження було вивчено 
характер прояву сенсомоторного реагування за 
здатністю вищих відділів цнс забезпечувати 
максимально можливий для кожного учня рівень 
швидкої дії за безпомилковим диференціюван-
ням позитивних та гальмівних подразників, які 
зумовлені не лише високо генетично обумовле-
ними типологічними властивостями внд, але 
й властивостями психічних функцій (пам’яті, 
уваги, сприйняття та мислення) [2, с. 58].

визначення латентних періодів зорово-рухо-
вих реакцій різної складності проводилось у ре-
жимі «оптимального зв’язку»; у режимі «зворот-
ного зв’язку» – діагностування ФрнП та сили 
нервових процесів (працездатності головного 
мозку) на подразники різної модальності, в якос-
ті яких були використані геометричні фігури.

у ході діагностики використано п’ять підре-
жимів роботи: у підрежимі № 1 здійснена оцінка 
простої зорово-моторної реакції (ПзМр) на по-
дразники; у підрежимі № 2 – параметри склад-
ної сенсомоторної реакції вибору одного з трьох 
подразників (рв 1-3); підрежим № 3 передбачав 
оцінку параметрів складної сенсомоторної ре-
акції вибору двох з трьох подразників (рв 2-3); 
у підрежимі № 4 визначався рівень функціональ-
ної рухливості нервових процесів (ФрнП); сила 
нервових процесів (снП) визначалася у підре-
жимі № 5.

оцінка адаптаційного потенціалу ссс здій-
снювалася за індексом руф’є (ір) з використан-
ням загальноприйнятої проби руф’є. враховую-
чи той факт, що у дослідженні приймали участь 
діти 14-15 років, для характеристики результа-
тів була використана градація, яка розроблена 
і.о. Калиниченко на основі центильного методу 
з урахуванням віку і статі дітей [3, с. 152].

алгоритм програми фізичної реабілітації 
представлено у таблиці 1.

у футболі, як представнику ігрового виду спор-
ту, чітко простежується залежність глибини і ха-
рактеру стомлення від відносної потужності вико-
нуваної роботи незалежно від структури руху, що 
слід враховувати під час вибору відновних засобів.

у ході дослідження, як зазначено вище, ви-
вчались індивідуально-типологічні властивості 
вищої нервової діяльності (нейродинамічні влас-
тивості) та функціонально-резервні можливості 
ссс організму до і після впровадження програ-
ми відновлення та профілактики. Причому ви-
вчались зміни показників даних властивостей 
до і після тренування. нейродинамічні власти-
вості вивчалися за показниками функціональної 
рухливості нервових процесів (ФрнП), сили не-
рвових процесів (снП), швидкості реагування на 
подразники різної складності – латентним пері-
одом (простої зорово-моторної реакції (ПзМр), 
реакції вибору одного з двох подразників  
(рв 1-3) та двох з трьох подразників (рв 2-3)), 
а також кількості помилок, що здійснили юні 
спортсмени під час виконання завдань (табл. 2).

як видно з таблиці, за усіма досліджуваними 
показниками встановлені вірогідні відмінності до 
і після тренування: збільшення латентних пері-
одів ПзМр, рв 1-3 та рв 2-3, кількості помилок 
під час дослідження зорово-моторних реакцій різ-

таблиця 1
програма профілактики фізичної перевтоми у юних спортсменів засобами фізичної реабілітації

елемент програми частота проведення місце проведення відповідальний
Лікувальна фізична культура з дихальною гімнастикою  

(протягом року – 3 рази на тиждень)
1. Поступова релаксація
2. вправи після релаксації
1) вправа № 1
2) вправа № 2
3) вправа № 3
4) вправа № 4
5) вправа № 5
3. дихальна гімнастика:
1) вправа «долоні» (розминка)
2) вправа «Пагончики»
3) вправа «насос»
4) вправа «Кішка»
5) вправа «обніми плечі»

Понеділок, середа, п’ятниця.
тривалість 30-45 хв

зал лФК, 
спортивний зал інструктор з лФК

Фізіотерапія (щодня ввечері після тренувань з футболу)
хлоридно-натрієві ванни 10-20 хв через день домашні умови батьки
хвойні ванни 10-15 хв через день домашні умови батьки

Рухливі ігри з елементами психокорекції (2 рази на тиждень 30-45 хвилин)

гра № 1 «виштовхування з кола» 8-10 хв спортивний зал, реабілітолог, 
психолог

гра № 2 «М’яч капітана» 10 хв спортивний зал реабілітолог, 
психолог

гра № 3 «Боротьба в квадратах» 8-10 хв спортивний зал реабілітолог, 
психолог

гра № 4 «скакуни» 5-7 хв спортивний зал реабілітолог, 
психолог

Дієтотерапія
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ної складності, збільшення часу переробки сигна-
лів при дослідженні ФрнП, а також зменшення 
кількості перероблених сигналів при досліджен-
ні снП. зважаючи на те, що прості сенсомоторні 
реакції характеризують, перш за все, швидкість 
розповсюдження збудження по нейронним лан-
цюгам та рівень збудливості центральних апара-
тів відповідних рефлекторних дуг, можна зробити 
висновок про розвиток істинного стомлення юних 
футболістів, яке виникає як реакція на надмірне 
фізичне навантаження. зменшення снП та спо-
вільнення ФрнП підтверджують даний факт.

отримані дані підтверджують не лише прояв 
стомлення центральних механізмів регуляції, а 
і зниження Фс периферичної нервової системи. 
адже, під час виконання складного для нервової 
системи завдання (рв 2-3), утворюється функ-
ціональна система, у якій кількість робочих ак-
тів об’єднує цикли не тільки збудливого проце-
су, але і гальмівного, тому повільніша реакція на 
таке завдання, а також нижча якість отриманого 
результату, свідчать про зниження ефективності 
функціонування периферичної нервової системи, 
її витривалості до дії збудливих і гальмівних по-
дразників, що і спостерігається після тренуваль-
ного процесу у юних футболістів. 

результати проби руф’є, отримані до і після 
тренування до впровадження програми профілак-
тики фізичної перевтоми, представлені у таблиці 3.

як видно з таблиці, у юних футболістів вста-
новлено високі резервно-функціональні можли-
вості організму, що підтверджується величиною 
індексу руф’є. отримані результати свідчать 
про високий рівень фізичної працездатності, що 
є очевидним у професійних спортсменів.

Після тренування показники індексу руф’є як 
у 14-річних так і 15-річних футболістів вірогідно 
підвищилися, що свідчить про зниження рівня 

фізичної працездатності та функціонально-ре-
зервних можливостей організму у цілому. даний 
факт є ознакою фізичної втоми організму, що ви-
никла під впливом тренувальних занять.

Після впровадження програми реабілітації зно-
ву були оцінені показники резервно-функціональ-
них можливостей організму футболістів за пробою 
руф’є, а також нейродинамічні властивості. ре-
зультати проби руф’є представлені у таблиці 4.

як видно з таблиці, після тренування як 
у 14-річних так і 15-річних спортсменів спосте-
рігається закономірне підвищення індексу руф’є, 
що є ознакою розвитку втоми у відповідь на фі-
зичне навантаження. але вірогідних відміннос-
тей до і після тренувального процесу не встанов-
лено, що підтверджує факт позитивного впливу 
засобів фізичної реабілітації на організм юних 
футболістів. тобто після тренування під впливом 
програми організм швидко відновлюється, що за-
побігає виникненню явища перевтоми.

слід відмітити, що вихідні показники індексу 
руф’є у спортсменів як чотирнадцяти так і п’ят-
надцяти років стали вищими, хоча і не вірогідно. 
даний факт створює передумови для припущення, 
що засоби фізичної реабілітації, підвищують функ-
ціонально-резервні можливості організму у цілому.

Позитивний вплив розробленої і впровадженої 
програми на організм юних спортсменів підтвер-
джується і позитивною динамікою змін нейроди-
намічних властивостей, результати дослідження 
яких представлені у таблиці 5.

як видно з таблиці, після впровадження за-
собів фізичної реабілітації, показники нейроди-
намічних властивостей юних футболістів після 
тренування змінюються не вірогідно у порівнянні 
з вихідними рівнями, що свідчить про відсутність 
надмірного напруження організму під впливом 
тренувального процесу.

таблиця 2
нейродинамічні властивості внд футболістів 14-15 років до і після тренування (м±m)

показник до тренування (n=27) після тренування (n=27)
ФрнП, t виконання, с 75,38±0,9* 98,82±1,66*
снП, кільк. сигн. 547,51±8,06* 510,48±8,21*
лП ПзМр, мс 306,91±5,37* 344,87±6,72*
Помилки, абс. числа 0,14±0,20* 2,98±0,22*
лП рв 1-3, мс 405,75±5,73* 478,14±6,88*
Помилки, абс. числа 1,57±0,17* 2,59±0,29*
лП рв 2-3 436,63±4,46* 521,81±4,42*
Помилки, абс. числа 2,78±0,28* 4,43±0,28*

Примітка: * – вірогідні відмінності між показниками нейродинамічних властивостей до і після тренування (р<0,01-0,05)

таблиця 3
результати проби руф’є у футболістів 14-15 років до і після тренування (м±m)

показник
14 років (n=18) 15 років (n=9)

до тренування після тренування до тренування після тренування
індекс руф’є 4,45±1,28* 6,95±2,15* 3,37±0,97* 6,45±1,06*

Примітка: * – вірогідні відмінності між показниками до і після тренування в межах однієї вікової групи (р<0,01-0,05)

таблиця 4
результати проби руф’є у футболістів 14-15 років до і після тренування  

після впровадження засобів фізичної реабілітації (м±m)

показник
14 років (n=18) 15 років (n=9)

до  тренування після тренування до тренування після тренування
індекс руф’є 5,35±1,34 5,85±0,98 3,77±1,23 4,25±2,18



«Young Scientist» • № 11 (63) • November, 2018

Ф
ІЗ

И
Ч

Н
Е

 В
И

Х
О

В
А

Н
Н

Я
ТА

 С
П

О
РТ

545

Під впливом засобів фізичної реабілітації після 
тренування швидкість функціональної рухливості 
нервових процесів уповільнилась лише на 5,83%, 
у той час як до впровадження програми ці змі-
ни складали 31,00%. зменшення сили нервових 
процесів до програми складали 6,76%, у той час 
як після її впровадження, ці зміни склали лише 
1,15%. Подібна динаміка спостерігається і за по-
казниками латентних періодів зорово-моторних 
реакцій різної складності: лП ПзМр до програми 
реабілітації збільшувався на 12,37% під впливом 
тренування, після – на 7,94%; лП рв 1-3 до про-
грами – на 17,84%, після – на 6,16%, лП рв 2-3 до 
програми – на 19,51%, після – на 8,55%.

Крім того, під впливом засобів фізичної ре-
абілітації підвищилися резервно-функціональ-
ні можливості ссс організму юних футболістів. 
так, до впровадження програми реабілітації під 
впливом тренування індекс руф’є підвищився 
на 56,18% та 91,39% у 14-річних та 15-річних 

спортсменів, що свідчить про перенапруження 
організму під впливом фізичного навантаження; 
після впровадження програми ці зімни відповід-
но ставили 9,34% та 12,32%.

висновки і пропозиції. встановлено позитив-
ний вплив засобів фізичної реабілітації за умов 
комплексного впровадження (лФК, фізіотера-
певтичних заходів, рухливих ігор з елементами 
психокорекції, дієтотерапії) на функціональний 
стан юних спортсменів, що підтверджується 
позитивною динамікою змін показників функ-
ціональної рухливості нервових процесів, сили 
нервових процесів, швидкості зорово-моторних 
реакцій, резервних можливостей ссс організму 
за індексом руф’є до і після тренування.

Перспективою подальших досліджень є оцінка 
вегетативного супроводу фізичної діяльності юних 
футболістів під час тренування та розробка програм 
відновлення їх функціонального стану з урахуван-
ням особливостей варіабельності серцевого ритму.

таблиця 5
нейродинамічні властивості внд футболістів 14-15 років до і після тренування  

після впровадження засобів фізичної реабілітації (м±m)
показник до тренування (n=27) після тренування (n=27)

ФрнП, t виконання, с 74,28±0,87 78,61±1,58
снП, кільк. сигн. 526,21±6,05 520,16±10,37
лП ПзМр, мс 300,31±7,27 324,17±8,41
Помилки, абс. числа 0,18±0,25 2,01±0,76
лП рв 1-3, мс 401,52±8,16 426,25±7,38
Помилки, абс. числа 1,42±0,18 1,89±0,27
лП рв 2-3 426,63±5,16 463,11±3,52
Помилки, абс. числа 2,28±0,16 3,26±0,63
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Оценка ЭффективнОсти средств физическОЙ реабилитации 
ЮнЫх футбОлистОв с признаками утОмления  
на ОснОве изучения их неЙрОдинамических свОЙств

аннотация
в статье представлен анализ результатов оценки эффективности программы реабилитации юных 
футболистов, которая направлена на профилактику физического переутомления, что осуществля-
лась по динамике изменений показателей нейродинамических свойств и функционально-резервных 
возможностей сердечно-сосудистой системы. Показано положительное влияние средств физической 
реабилитации в условиях комплексного внедрения (лФК, физиотерапевтических мероприятий, под-
вижных игр с элементами психокоррекции, диетотерапии) на функциональное состояние ссс юных 
футболистов, что подтверждается положительной динамикой изменений показателей функциональной 
подвижности нервных процессов, силы нервных процессов, скорости зрительно-моторных реакций, 
резервных возможностей организма по индексу руфье до и после тренировки.
ключевые слова: нейродинамические свойства, юные футболисты, физическое переутомление, уста-
лость, функционально-резервные возможности.
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deVeLOpment Of speed-pOwer quALities in first-grAders  
with use Of AthLetics And mOBiLe gAmes

summary
the article presents an analysis results evaluation of the effectiveness program for the rehabilitation of 
young footballers aimed at the prevention of physical exhaustion, which was carried out in accordance 
with the dynamics of changes in the parameters neurodynamic properties and functional-reserve capa-
bilities of the cardiovascular system. the positive effects physical rehabilitation facilities in the conditions 
of complex implementation (exercise therapy, physiotherapy, movable games with elements of psychocor-
rection, diet therapy) on the functional state of the cardiovascular systemof young players is demonstrat-
ed, which is confirmed by the positive dynamics of changes in the parameters functional mobility of the 
nervous processes, the strength nervous processes, the speed visual-motor reactions, reserve capacity of 
the body by the ruffie index before and after training.
keywords: neurodynamic properties, young football players, physical fatigue, fatigue, functional and re-
serve capabilities.


