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Вступ. Оцінка фізичного та психофізіологічного стану спортсменів набуває 
юливого значення на етапі базової підготовки [1, 3, 4] в періоди активного 
логічного та психічного розвитку.

Інтенсивні тренувальні навантаження та змагальна діяльність достатньо впливають 
всі системи організму юного спортсмена, в тому числі на фізичне і психічне 
ров’я. Слід відзначити, що це питання неодноразово порушувалось у наукових працях 
івців зі спортивних одноборств [2], бо практика містить найбільше інформації лише 

підготовки спортсменів на етапах поглибленої спеціалізації та максимальної 
тізації індивідуальних здібностей.

У зв’язку з тим, що спортивні одноборства, як і бойові містецтва, сьгодні, мають 
який авторитет у підлітків та юнаків, розробка системи контролю фізичного та 
хофізіологічного стану юних спортсменів є актуальною для теорії та практики 
ітолітньої спортивної підготовки.

Методика. Для визначення ін ф орм ативності показн и ків  ф ізичного та 
хофізіологічного стану юних одноборців розроблена комплексна програма, яка 
тіть такі методи дослідження: теоретичний аналіз, узагальнення світового досвіду, 
ігогічні експерименти, спостереження, анкетування, тестування, математичну 
истику та факторний аналіз.

Для оцінки фізичного стану розроблена картка самоконтролю, у зміст якої входять 
юказників, котрі дозволяють якісно та кількісно характеризувати самопочуття 
ггсмена під час та після сну, тренування, прийому їжі, відпочинку, змагальної 
ьності.

Психофізіологічний стан вимірювався за допомогою приладу ДПФІ-1М, за 9 
зниками: латентний час простої рухової реакції (ЛЧРР) та складної (ЛЧСРР), сила 
ової системи за даними психофізіографії.
У дослідженнях брали участь спортсмени 14-15 років, які спеціалізувалися з вільної 

тьби, більшість із них входила до складу збірної команди України (п = 61). 
Результати досліджень. Факторний аналіз свідчить, що застосовані комплексна 

рама дозволяє оцінити фізичний та психофізіологічний стан юних спортсменів на 
% (табл. 1). П ерш ий фактор має вклад 22,3 %, а найбільш  вагомим з 

офізіологічних показників є середнє значення 3-ої спроби вимірювання латентного 
складної рухової реакції (ЛЧСРР) -  0,814.
Слід відмітити, що тренування в одноборствах, в основному, проявляються в 

з атакуючих діях, що потребує швидкого аналізу обставин і техніко-тактичних дій.За 
зниками фізичного стану-бажання проводити наступне тренування (0,696). 
Важливе значення має накопичення енергетичного потенціалу під час відпочинку, 
ентрація енергетичних ресурсів організму, зумовлена виміром та оцінкою бажання 
датись, в сукупності з правильною оцінкою і добором засобів протиборства є
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запорукаю успішного завершення спортивного поєдинку.
Слід відзначити і наявність показників з вкладом у структуру на рівні 0,644 

що зміцнює позицію  вимірю вання складної рухової реакції та енергетичк 
забезпечення систем організму юних спортсменів. Такими показниками є : 1-ий (О.с. 
та 3-ій вимір ЛЧСРР; бажання активного руху (0,651), а також показник якості та 
пасивного відпочинку.

Показники, які відображають енергетичне забезпечення та реакцію спорте?-: 
в складних ситуаціяхварто об’єднати в один фактор — “фізичний та психофізіологі 
потенціал”.

Вклад другого фактора структури становить 14,7 %, а найбільш ваго 
коефіцієнтом є показник самопочуття після тренування (0,662). Близьким до нье: 
ЛЧСРР у 2-ій спробі (0,531) і кількість помилок (0,566). Складні рухові р е ї 
взаємопов’язані з концентрацією уваги юного борця, а помилка в спортивному по 
призводитьдо втрати очок чи поразки.

Таке навантаження є подвійним, бо напруга нервової системи при реалі 
фізичних здібностей призводить до швидкої втрати енергетичного потенп. 
Використання в тренувальному процесі на етапі базової підготовки інтенси 
навантажень та умов, близьких до змагальних призводить до зниження функції нер 
системи і відображається на самопочутті. Ці висновки дозволяють інтерпрету 
другий фактор як “психофізіологічна втома” .

У третьому факторі (14,2 %) вагомі показники, що відображують самопочу 
під час тренування: потовиділення -  0,658, та середнє значення тепінг-тесту -0.

Інтенсивність рухів під час виконання тепінг-тесту характеризує не тіл 
рухливість нервової системи, але і її “надійність”, що пов’язано з процесом об’ 
речовин, зокрема з активним потовиділенням під час тренування.

Показники максимальної рухової активності та реакції організму на неї мо: 
показники об’єднати у фактор “урівноваженості нервових процесів”. У цьому ф 
достатньо інформативними єпоказники фізичного стану: больові відчуття (0 -  
самопочуття після тренування (0,486), пробудження від сну (0,484). Загалом 
свідчать про недостатнє відновлення до і після фізичних навантажень.

Дальший, четвертий фактор, становить 9,5 % у загальній структурі фізич» 
психофізіологічного стану юних одноборців. У цьому факторі вагомимиє показ 
апетиту (0,562) та стомлення (0,327).

Забезпечення організму юного спортсмена калорійним харчуванням пов' 
енергетичним потенціалом, який спрямований на виконання завдань тренува: 
процесу та зм агальної діяльності. Проте інтенсивні тренування та змаг 
навантаження, під час розвитку юних одноборців та недостатнє харчування призве.

до втоми та перевтоми. Толі иілнолтенют може бути лолгим, ЩО ЛОВ ’яЗЗНО 3 Т

фактором, як “загальне фізичне втомлення”.
Пятий фактор (7,5 %) свідчить що показник ЛЧРР на звук (0,485) та пробуджена* 

від сну (0,400) взаємопов’язані.
Показники ЛЧРР на звуковий подразник характеризують ступінь збуджена 

нервової системи, який впливає на процеси відновлення організму в час нічноп 
відпочинку. Цей фактор варто інтерпретувати як “рухливість нервових процесів”. 

Визначення інформативних показників дозволить розробити оцінку 
( х ± 2в ) психофізіологічного стану (табл. 2) та картку самооцінки ю н ім  

одноборцями свого фізичного стану.
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Висновки.
Проведені дослідження з визначення інформативності показників фізичного та 

нхофізіологічного стану юних борців, що проходять тренування на попередньому 
ші базової підготовки свідчать:

- структура фізичного та психофізіологічного стану юних одноборців складається
з п ’яти факторів, сума дисперсії яких становить 68,2 %;

- у факторах, які складають структуру, показники психофізіологічного та
фізичного стану взаємопов’язані, що свідчитьпроїх високу інформативність; 
показників фізичного стану, яку роблять самостійно юні спортсмени;

- інформативними показниками самооцінки фізичного стану слід вважати:
кількість та якість нічного відпочинку, бажання рухатись, самопочуття після 
тренування, питний режим;

- з психофізіологічних показників найбільш інформативними є: 1, 2, 3 спроби
латентного часу складної рухової реакції (ЛЧСРР), кількість помилок при 
проведенні виміру ЛЧСРР та середнє значення показників тепінг-тесту; 

Аналіз проведених досліджень показує, що інформативна значущість самооцінки 
вічного стану юними спортсменами та його урахування дасть можливість проводити 
зекції тренувальних та змагальних навантажень на етапі попередньої базової
[ГОТОВКИ.
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At study of the information importance of parameters physical and psychophysiological of a 
dition of the young fighters 14-15 years, their high interrelation in common structure consisting of 
: factors (68,2 %) is established. The greatest information has the estimation of a physical condition, 
ch the sportsmen carry out independently on the following parameters: quantity and quality of night 
, desire to move and to train, condition after dream and after training, drinking mode, as allows to 
■ect training and competitive loadings during base preparation.


