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Автомобільний спорт належить до групи тих видів спорту, де спор-
тивний результат визначається ступенем керування спортсменом від-
повідною технікою і обладнанням [3, 4]. Отже, йдеться про компонен-
ти складної антропотехнічної системи, яка характеризується відповід-
ними механізмами керування для досягнення конкретної мети [1,3]. 

Спеціалісти виділяють ієрархічність системи керування, визнача-
ючи відповідні рівні [1,2]. Зокрема тактичний рівень керування руха-
ми є планом досягнення мети, яка задається найвищим стратегічним 
рівнем керування. План у виптяді конкретного алгоритму рухів із ви-
значенням проміжних тактичних результатів і послідовності їхнього 
досягнення доводиться для реалізації на динамічні рівні. На тактич-
ному рівні здійснюється безперервний контроль і, у разі потреби, опе-
ративне корегування заданих алгоритмів зі зміною реальної змагаль-
ної ситуації. Оскільки тактичний рівень керування - це такий рівень 
керування складними спортивними цілеспрямованими рухами, які ре-
алізуються шляхом розбиття їх на простіші, з подальшим автоматич-
ним виконанням структурами нижніх рівнів. 

Щоби правильно вибрати тактику досягнення рухової мети і склас-
ти відповідний план дій, потрібно знати зовнішню змагальну ситуа-
цію і стан організму спортсмена. Таку функцію виконують моделі зо-
внішнього середовища і спеціальної підготовленості, які формуються 
і безперервно корегуються на підставі отриманої сенсорної інформа-
ції. Для кожної конкретної рухової мети моделі можуть трансформу-
ватися шляхом виділення найістотніших для її досягнення особливос-
тей і деталей. Використану інформацію переробляють так, що вона 
містить уже не кількісні, а узагальнені якісні характеристики спор-
тивних об'єктів чи процесів. 

В асоціативних ділянках кори головного мозку відбуваються ціле-
спрямовані технологічно пов'язані перетворення моделей зовнішньо-
го змагального середовища, тіла спортсмена і підготовленості з пере-
ходом від безпосередніх чуттєвих зображень до абстрактних. Під час 
складання тактичного плану досягнення окресленої конкретної мети 
його варіанти "програють" на моделях середовища і підготовленості, 
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а після вибору остаточного плану складається прогнозована модель 
майбутнього стану середовища і підготовленості. Коли під час вико-
наНня плану виникають розбіжності з прогнозом, на тактичному рів-
ні здійснюється оперативне корегування плану. 

Ми вже зазначали, що рівень тактичного керування відповідає за 
виконання цілеспрямованих осмислених рухів. Утім це не означає, 
що всі такі рухи виконуються свідомо під безпосереднім керуванням 
головного мозку. Навпаки, для цього рівня характерне прагнення до 
максимальної автоматизації рухів під час тренувань. При складанні 
планів виконання наступного завдання, передусім, використовуєть-
ся сформований у пам'яті природжений і набутий досвід розв'язання 
аналогічних завдань у формі готових алгоритмів дій. 

Стратегічний рівень керування рухом є вищим рівнем усієї ієрар-
хічної системи такого керування. На такому рівні визначається мета і 
здійснюється контроль за її реалізацією, разом із оперативним коре-
гуванням рухових дій і завдань залежно від ефективності процесу їх-
нього досягнення Після завершення дій оцінюють досягнуті резуль-
тати. На стратегічному рівні керування головна рухова мета поділя-
ється на окремі "підцілі", які послідовно знижуються до тактично-
го рівня. Робота тактичного рівня, як згадувалося раніше, починаєть-
ся кожного разу з формування моделей середовища, організму і під-
готовленості, орієнтованих на виконання рухових завдань, із залучен-
ням з пам'яті відпрацьованих раніше відповідних планів дій, у яких 
ця ціль може розбиватися на ще дрібніші тактичні "підцілі". 

Ефективність роботи стратегічного рівня характеризує рівень інте-
лекту спортсмена загалом. Вона визначається ступенем оптимальнос-
ті прийнятих рішень з урахуванням різних чинників, здатних вплива-
ти на них, тривалістю часового періоду прийняття рішень. 

На рис. 1 подано загальну функціональну схему ієрархічної сис-
теми керування руховими діями спортсмена. Зокрема, показано таке: 
механізм дій керування зверху донизу, який оминає окремі проміжні 
рівні (пірамідний шлях); канали зворотного зв'язку, спрямовані дого-
ри; впливи з боку стратегічного і тактичного рівнів на моделі середо-
вища й тіла. Стратегічний і тактичний рівні здійснюють корегування 
Н аданих моделей під наступне конкретне завдання. Моделі ж вико-
ристовуються також для прогнозування результатів запланованих дій. 
"ідкреслимо, що кожен рівень керування рухами реалізує належну 
ИомУ операцію шляхом поділу на дрібніші типові операції, що є в ар-
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сеналі наступного рівня, і послідовного передавання цьому рівню від-
повідних команд. 

Рис.1. Загальна функціональна схема ієрархічної системи 
керування рухами людини 
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Також треба підкреслити, що рівні керування функціонують послі-
довно та паралельно, доповнюючи і резервуючи один одного. Отже, 
важливими особливостями матеріальної реалізації розглянутої систе-
ми є її багатоканальність і надмірність. Отримання інформації, її об-
робка, запам'ятовування і трансформація в м'язові зусилля здійсню-
ються мільйонами паралельних каналів із пошарово побудованих ан-
с а м б л і в нейронів. І хоча ця інформація має характер ймовірності, та-
кий принцип паралельної обробки сигналів забезпечує складній біо-
механічній системі потрібну швидкодію і надійність. 
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ВОЗРАСТНЫЕ МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
УРОВНЯ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

МОТОКРОССМЕНОВ 
Владимир Градусов, Харьков, ХГАФК 

В работе рассматрено уровень общей физической подготовлен-
ности на этапах начальной, предварительной и углубленной базовой 
подготовки спортсменов, которые специализируются в мотоциклет-
ном кроссе. Исследования проводились с учетом возраста занимаю-
щихся, класса мотоциклов, на которых выступают гонщики. 

Цель. Определить уровень общей физической подготовленности 
спортсменов, специализирующихся в мотоциклетном кроссе с учетом 
возраста занимающихся и класса мотоциклов. 
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