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собою систему, що має власну будову і свої внутрішні перетворення, тому
діяльність кожної людини залежить від її місця в суспільстві й в окремій "групі",
від поведінки в обставинах, що складаються. Характер й особливості діяльності
визначаються потребами, а на вміст і структуру діяльності здійснюють вплив
психофізіологічні якості людини.

Заняття спортом теж вважається діяльністю людини, при цьому, спортивні
ігри відносяться до найбільш емоційних й відрізняються наявністю значної кількості
рухів. Величезну роль у навчанні й оволодінні навичками гри в ігровому виді спорту
відіграє комплекс психофізіологічних якостей гравця, і, в першу чергу, таких, як функції
слухового і зорового аналізаторів, оперативна пам'ять, концентрація й перемикання
уваги, емоційно-вольові якості, психомоторна реакція, нервово-психічна стійкість
тощо. Слід зазначити, що окрім того, що заняття (процес навчання й, власне, сама
ігрова діяльність) потребують від гравця розвитку психофізіологічних якостей, також
ігрова діяльність сприяє їх подальшому розвитку.

Дослідження виконувалось за планом науково-дослідної роботи кафедри
спортивного вдосконалення НТУУ "Київський політехнічний інститут".

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - аналіз взаємозв'язку психофізіологічних якостей гравця і

його координаційних здібностей в ігрових видах спорту.
Методи дослідження включали вивчення й аналіз літературних джерел.
Результати дослідження. Психофізіологічні якості є в кожній людині, які

формують поведінку її особистості. Менший або більший розвиток певних якостей
здійснює вплив на успішне навчання й оволодіння професійною діяльністю, тому
знати їх необхідно для того, щоб зрозуміти, який вплив вони можуть зробити на
виконання діяльності [5].

Кожна людина отримує при народженні певний набір біохімічних,
біомеханічних, антропометричних й нейрофізіологічних властивостей, які, з часом
розвиваються, що впливає на формування індивідуального рівня обміну речовин,
кістково-м'язового розвитку й властивості нервової системи, тобто людина стає
особистістю зі своїм стилем "поведінки" [1]. Важливість проблеми визначення й
описання психофізіологічних показників, що характеризують тип гравця, що пов'язана
з необхідністю користування властивостями нервової системи, психофізіологічними
якостями і проявами впродовж спортивної підготовки.

Спорт відрізняється проникненням психофізіології на всіх етапах спортивної
діяльності (навчання, вдосконалення, участь в змаганнях). Врахування рівня розвитку
психофізіологічних якостей дозволяє вдосконалювати навчально-тренувальний
процес, покращувати спортивні результати. Характерною особливістю спортивних
ігор є підвищене навантаження на функціональні системи організму, граничне
ускладнення виконання техніко-тактичних елементів і психоемоційне навантаження
на гравця впродовж гри, тобто, це розглядається як складові ігрової діяльності, таким
чином, слід відмітити наступне:

o наявність цих складових висуває підвищені вимоги до розвитку
психофізіологічних якостей гравця;

Разом з тим, потрібно відмітити, що техніка виконання таких вправ поки що вивчена
недостатньо, що і є основною причиною великої варіативності просторових і часових
показників, а також амплітуди згинально-розгинального руху в кульшових суглобах.

Висновки.
1. Вправи з протиобертанням виконуються пізнім відштовхуванням і найбільш

активними діями гімнасток у порівнянні з усією різноманітностю махових вправ.
2. Для вправ з протиобертанням характерна суттєво вища швидкість

переміщення, вища швидкість згинально-розгинальних рухів у кульшових суглобах і
вища активність м'язових зусиль в плечових суглобах у зв'язку з форсованою зміною
напрямку обертання.
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ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК РОЗВИТКУ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ І
КООРДИНАЦІЇ В СПОРТИВНИХ ІГРАХ

Мохунько О. Д.
НТУУ "КПІ", м. Київ, Україна

Актуальність проблеми. Певний рівень розвитку психофізіологічних якостей є
присутнім в кожній людині й вони здійснюють вагомий вплив на її поведінку. Особливо
це знаходить своє відображення на поведінці й грі у спортсменів ігрових видів спорту,
ігрова ситуація, яка швидко змінюється. Таким чином, простежується зв'язок між ігровими
ситуаціями, що складуються впродовж гри, й характером і психофізіологічними якостями
гравця (Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова, 2001; В. Г. Никитушкин, В. П. Губа, 1998).

Психофізіологічні професійно значимі якості, що є особливостями людини,
здатні визначати реалізацію здібностей до ефективного навчання і подальшої
конкретної професійної діяльності - вказані якості формуються на основі медико-
біологічних, соціальних і психологічних чинників [4]. Будь-яка діяльність представляє
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o всі ці складові здійснюють вплив на психофізіологічні якості гравця;
o "діяльність" цих складових залежить від розвитку психофізіологічних якостей.
Змагальні ігри проходять у гострій спортивній боротьбі, тому часто перемогу

визначають лише секунди, це свідчить про те, що ігрова діяльність є не лише
"боротьбою" функціональних характеристик й техніко-тактичної підготовленості
гравців, але й розумовою і психологічною "боротьбою". Успіх в ігровій діяльності
залежить від цілого ряду умов, у тому числі й від особливостей процесів навчання
впродовж початкового етапу, вдосконалення своїх якостей протягом навчально-
тренувальних занять і їх регулярності, що, в сукупності, здійснює вплив на рівень
підготовленості до ігрової діяльності й  змаганням. Ці процеси необхідно будувати і
здійснювати на основі загальних педагогічних закономірностей, і з врахуванням
конкретних обгрунтованих  прийомів педагогічної дії, що є пристосованими до
індивідуально-типологічних   властивостей нервової системи кожного гравця. його
антропометричним особливостям тощо.

Координаційні здібності гравця є можливостями, що визначають його
готовність до оптимального управління й регулювання руховими діями - переміщення,
виконання технічних і техніко-тактичних прийомів [2]. Метою розвитку координаційних
здібностей гравця полягає в оптимізації рухової (у тому числі координаційною)
підготовленості, що повинно відбуватись із врахуванням і на основі його
психофізіологічних якостей. До завдань, які вирішуються впродовж розвитку
координаційних здібностей гравця, відносяться:

o систематичне засвоєння нових рухових дій (за допомогою спеціальних
координаційних вправ);

o вдосконалення і адекватне їх використання в різних ігрових ситуаціях з
метою розвитку навичок ведення гри.

Розвиток психофізіологічних якостей гравця є одним із пріоритетних напрямків
сучасної освіти в сфері підготовки гравця спортивних ігор, у зв'язку з чим, актуальною
постає проблема виявлення можливостей гравця - поєднання психофізіологічних
якостей, від яких залежить можливість досягнення більшого успіху у виконанні ігрової
діяльності. Зазначимо, що одними із основних індивідуально-типологічних особливостей
гравця ігрових видів спорту можна вважати такі психофізіологічні показники:

o поєднання основних властивостей нервової системи, що визначає час
реакції тощо;

o індивідуальна манера ведення спортивної боротьби, яка визначається
комплексом морфологічних, фізичних й психофізіологічних якостей;

o ефективність ігрової діяльності, що покращується при відповідності методів
навчання руховим навикам до індивідуально-типологічним особливостям гравця;

o визначення психофізіологічних особливостей гравця на початковому
етапі й  спортивного вдосконалення, що дозволить сформувати арсенал оптимальних
техніко-тактичних дій, які є індивідуальними для кожного гравця в залежності від
ігрового амплуа і стилю гри, це дозволить підвищити ефективність навчально-
тренувального процесу і змагальної діяльності в майбутньому.

Таким чином, фізіологічні й психологічні передумови для успішної підготовки
гравця до ігрової діяльності є взаємозалежними. Існує необхідність врахування

індивідуально-типологічних особливостей і психофізіологічних якостей впродовж
розвитку всіх фізичних якостей, на всіх етапах навчання і  особливо в період техніко-
тактичної підготовки, де рівень розвитку координаційних здібностей є найголовнішим.

Впродовж організації розвитку координаційних здібностей студентів у
навчальних відділеннях спортивних ігор слід враховувати їх фізіологічні можливості,
треба максимально використовувати і розвивати перспективні психофізіологічні
якості, але, при цьому, необхідно приділяти особливу увагу визначенню й дотримання
доступних меж працездатності студента, оскільки всяке перевантаження і перевтома
може негативно позначитись на його стані [3]. При відповідній організації навчально-
тренувального процесу студенти-гравці досягають значного рівня координації рухів,
набувають можливості розуміти й засвоювати виконання техніко-тактичних елементів,
їм доступне засвоєння знань з їх виконання, з виділенням в них закономірностей і
залежностей, вони можуть виконувати і аналізувати окремі частини з цілого руху,
аналізувати їх властивості користуючись зоровим сприйняттям, використовуючи свої
психофізіологічні якості.

Висновки.
1. Ігрова діяльність гравця в спортивних іграх висуває певні вимоги до

функціонального стану організму, розвитку фізичних і психофізіологічних якостей.
2. Для гравця необхідними є такі якості, як сильний врівноважений

темперамент, цілеспрямованість, рішучість, твердість, наполегливість, витриманість
й самостійність, адже від гравця вимагається вміння діяти цілеспрямовано й сміливо
приймати і реалізовувати у грі певні техніко-тактичні прийоми.

3. Спортивні ігри відрізняються необхідністю у м'язовій тренованості й
витривалості гравця, наявності здібності до координації рухів, вміння зосередитись,
спроможністю здолати психологічні навантаження, що є можливим завдяки розвитку
психофізіологічних якостей.

4. Психофізіологічні якості здійснюють вплив на виконання гравцем ігрової
діяльності, так само й заняття спортивними іграми впливають на розвиток і
вдосконалення психофізіологічних якостей.

Доцільним є проведення анкетування студентів, щодо впливу занять
спортивними іграми на їх психофізіологічні якості.
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