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Дисципліна «Фізичне виховання» є важливою обов`язковою 

дисципліною у вищих навчальних закладах освіти всіх рівнів акредитації і 
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орієнтується на розвиток студента як особистості, індивідуальності та 
активного суб’єкта професійної діяльності. 

Серед 14 видів спорту, запропонованих студентам для вибору, 
спортивні ігри користуються незмінним попитом і зацікавленістю [1]. Спортивні 
ігри характеризуються високою швидкістю, розмаїтістю та несподіваною 
зміною атакуючих і захисних дій, напруженням тактичної боротьби та емоційної 
напруги. Різноманітні ігрові ситуацій висувають підвищені вимоги до об’єму, 
інтенсивності, стійкості, розподілу та перерозподілу уваги. Поза тим, спортивні 
ігри висувають високі вимоги до психіки гравців – відчуттям, сприйманню, уяві, 
пам’яті, розумовій діяльності, емоціям та вольовим якостям [2, 3]. 

В сучасній науковій літературі представлені дослідження, присвячені 
психофізіологічним та психічним особливостям студентів, що займаються 
різними видами спорту. Знання анатомо-фізіологічних, психофізіологічних, 
психологічних особливостей студента дозволять більш раціонально визначити 
його здібність до вирішення спеціальних завдань [4, 5, 6]. 

В той же час, недостатньо приділяється уваги психодіагностиці 
студентів, вивченню значення їх психофізіологічних особливостей та впливу 
цих особливостей на формування рівня працездатності та ефективності 
виконуваної роботи, підготовки до майбутньої професії. 

Робота виконана за планом НДР Національного технічного університету 
України «КПІ мені Ігоря Сікорського» в м. Києві.  

В процесі досліджень було проведено порівняльний аналіз та визначені 
особливості психофізіологічних станів студентів, які займаються на навчальних 
відділеннях футболу та баскетболу в НТУУ «КПІ мені Ігоря Сікорського». 

Завдання роботи: 
‒ оцінити психофізіологічний стан студентів;  
‒ виявити вплив занять визначеним видом спорту на психофізіологічний 

стан студентів. 
У дослідженнях брали участь студенти II курсу навчальних відділень 

футболу та баскетболу НТУУ «КПІ мені Ігоря Сікорського». Дослідження 
проводились на початку другого семестру. Вік студентів – 18-20 років.  

Під час дослідження проводилось анкетування, оцінювання 
психофізіологічного стану за допомогою блоку психофізіологічних тестувань. 
Статистичний аналіз проводився за допомогою програмного пакету Statistica 
6.0 та Excel. Були застосовані методи описової статистики. Для оцінювання 
достовірності відмінностей був використаний критерій Стьюдента. 

Дослідження об’єму короткострокової пам’яті проводились у двох 
напрямах: пам’ять на слова та пам’ять на числа. Студенту зачитували 20 слів 
(чисел) у певній послідовності, які він повинен відтворити у тій же 
послідовності на папері. Результат підраховувався за кількістю правильно 
відтворених слів (чисел): пропущене слово (число): -1 бал, слово (число) не на 
своєму місці:-0,5 балу. 

В результаті проведеного дослідження об’єму короткострокової пам’яті 
на слова можемо відзначити, що у студентів, які займаються на навчальному 
відділенні футболу кращі показники короткострокової пам’яті на вербальну 
інформацію. Футболісти показують кращі результати за всіма показниками 
цього тесту, але ця різниця не є достовірною у порівнянні з групою 
баскетболістів. 
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Тестування короткострокової пам’яті на числа дало такі результати: 
кращі показники короткострокової пам’яті на невербальну інформацію 
продемонструвала група, яка займається оздоровчим баскетболом. Група 
баскетболістів є більш щільною та має кращі результати за всіма показниками 
(окрім max). 

Загалом, якщо оцінювати результати тестувань на короткострокову 
пам’ять на вербальну та невербальну інформації серед студентів-
баскетболістів та футболістів, то виявляється, що результати тесту пам’яті на 
слова є достовірно кращими (р<0,05) від тесту пам’яті на числа незалежно від 
виду спорту. 

У тесті на концентрацію уваги досліджуваному було запропоновано 
заповнити бланк, який містить 100 фігур (квадрати, кола, трикутники та ромби), 
розташованих у довільному порядку. Задача апробованого: за одну хвилину 
проставити: у квадратах – крапки (·), у колах – плюси (+), у трикутниках – риски 

(–), у ромбах – нічого не ставити. Результат підраховувався за кількістю 
заповнених фігур (неправильно заповнена фігура не зараховувалась) та 
переводився у бали за шкалою: 

‒ 1 ранг – заповнені всі 100 фігур; 
‒ 2 ранг – 99 - 90 фігур; 
‒ 3 ранг – 89 - 80 фігур; 
‒ 4 ранг – 79-70 фігур; 
‒ 5 ранг – 69-60 фігур. 
В результаті проведеного аналізу тестування концентрації уваги двох 

груп студентів ми отримали такі дані: обидві групи мають високий рівень 
концентрації уваги, неоднорідні за своїм складом та не мають достовірної 
різниці між собою. 

Дослідження вибірковості уваги проводились за методикою 
Мюнстерберга. Студент повинен знайти серед набору літер 22 слова. Слова 
розташовані зліва-направо, на виконання завдання відводилася 1 хв. 
Результат підраховувався за кількістю знайдених слів. 

Для визначення рівня сприйняття та переробки зорової інформації був 
використаний тест Мюнстерберга. В результаті були отримані такі дані: рівень 

обох груп можна визначити як вищий за середній, показники x  та медіана вищі 

у групи баскетболістів, показники min та max вищі в групі футболістів, при 
майже однакових показниках стандартного відхилення та коефіцієнта варіації. 

За допомогою тесту «Виключення понять» вивчався рівень здатності до 
аналізу та класифікації. Досліджуваному було запропоновано 18 груп слів, по 
чотири слова у кожній. Його задача: визначити слово, яке не відповідає 
значенню (наприклад: рожевий, білий, блакитний, пухкий. Слово пухкий не є 
визначенням кольору). Результат підраховувався за кількістю правильно 
визначених груп слів та переводився у бали за шкалою: 

‒ 9 балів – без помилок; 
‒ 8 балів – 1 помилка; 
‒ 7 балів – 2 помилки; 
‒ 6 балів – 3-4 помилки; 
‒ 5 балів – 5-6 помилок; 
‒ 4 бали – 7-8 помилок; 
‒ 3 бали – 9 і більше помилок. 
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За допомогою тесту «Виключення понять» оцінювався рівень здатності 
до аналізу та класифікації зорової інформації, нами отримані такі результати. 
Рівень сприйняття та переробки зорової інформації обох груп можна оцінити як 
вищій за середній. Група студентів-баскетболістів має вищій показник медіани, 
нижчі показники min та max та є щільнішою від групи футболістів. 

За рівнем когнітивних функцій, визначених за допомогою тестування 
короткострокової пам’яті на слова та числа (середній рівень показників), тесту 
концентрації уваги, тесту Мюнстенберга та тесту «Виключення понять» обидві 
групи студентів мають вищі за середні та високі показники. Це обумовлене 
вимогами обраних видів спорту: успішна ігрова діяльність можлива при 
наявності у студента певних психологічних якостей та властивостей, 
необхідних для виконання ігрових функцій. 
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