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ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНОВОЇ АДАПТАЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ 

СИСТЕМИ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ 
 
Метоя дослідженнѐ стало визначеннѐ термінових змін у функціональному 

стані центральної нервової системи волейболістів підліткового віку, ѐкі вивчалисѐ 
за допомогоя методик Е. Ландольта та «Реакції на рухомий об’юкт». Розглѐнуто 
окремі аспекти підготовки волейболістів-підлітків із урахуваннѐм адаптаційних 
реакцій нервової системи. Установлено, що обстежені мали високі кількісні 
показники розумової працездатності, ѐкі післѐ тренуваннѐ мали тенденція до 
зниженнѐ та низькі й середні ѐкісні результати роботи з деѐким підвищеннѐм післѐ 
фізичного навантаженнѐ, що необхідно враховувати длѐ підготовки спортсменів за 
випереджальним принципом. Перспективи подальших наукових досліджень 
полѐгаять у вивченні вікових та гендерних особливостей реакцій центральної 
нервової системи на тренувальні і змагальні навантаженнѐ. 

Ключові слова: центральна нервова система, волейболісти, підлітковий вік, 
функціональний стан, розумова працездатність. 

 
Постановка проблеми. В останні роки в сучасному волейболі 

спостерігаютьсѐ зростаннѐ вимог до функціонального стану центральної нер-
вової системи (ЦНС), фізичних і психологічних ѐкостей гравців, що обумов-
лено загостреннѐм спортивної конкуренції. Зростаять вимоги до системи 
підготовки, ѐка містить відбір, контроль і корекція тренувального процесу з 
урахуваннѐм індивідуальних особливостей спортсменів *1; 3; 4; 5; 7+.  

Рухові дії, що виконуятьсѐ волейболістами під час гри, потребуять 
швидкого перемиканнѐ з одних форм руху на зовсім інші за ритмом, 
характером і швидкістя. Обумовлено це специфікоя самого волейболу, 
ѐкий пред’ѐвлѐю дуже жорсткі вимоги до швидкості реакції, стійкості й 
інтенсивності уваги, точності та швидкості сприйнѐттѐ, а також вимагаю від 
волейболіста диференціації рухів та винѐткової точності *4; 6+. 

Незважаячи на вся динамічність волейболу в цілому, спортсмен 
часто приймаю вимушене початкове положеннѐ в очікуванні м’ѐча за умов 
готовності до страховки, прийому подачі, під час нападаячого удару тощо. 
Напружений стан протѐгом гри партнерів і суперників (незначне 
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пересуваннѐ по майданчику порівнѐно з іншими видами спортивних ігор) 
викликаю значне статичне напруженнѐ м’ѐзів. Під час статичних напружень 
м’ѐзів у гравців швидше розвиваютьсѐ стомленнѐ відповідних рухових 
центрів. Цікаво відзначити, що в захисті нервова напруга підвищуютьсѐ, а в 
нападі ‒ знижуютьсѐ *1; 5+. 

У зв’ѐзку з тим, що волейбол ю командноя гроя, кожен гравець 
повинен узгоджувати свої дії з діѐми гравців всіюї команди. Ці особливості 
змагань потребуять від волейболіста вміннѐ оріюнтуватисѐ в умовах, ѐкі 
швидко зміняятьсѐ, що висуваю значні вимоги до ЦНС, пов’ѐзані зі 
швидким перемиканнѐм від виконаннѐ одного руху до іншого. Дане 
перемиканнѐ поюднано зі зміноя процесів збудженнѐ й гальмуваннѐ в 
мінімально короткий час. Недостатнѐ рухливість процесів гальмуваннѐ і 
збудженнѐ призводить до їх зіштовхуваннѐ, порушеннѐ стереотипу, що був 
сформований раніше *3; 6]. 

Аналіз актуальних досліджень свідчить, що різні аспекти підготовки 
волейболістів вивчалисѐ, в основному, стосовно висококваліфікованих 
спортсменів, у ѐких порівнѐно з гравцѐми нижчих розрѐдів, існуять 
достовірні відмінності в точності сприйнѐттѐ простору, успішності вирішеннѐ 
тесту на оперативне мисленнѐ, швидкості перемиканнѐ, обсѐзі й точності 
уваги, рухливості та лабільності нервових процесів. Виѐвлено також, що ю 
тенденції до різниці в часі реакції розслабленнѐ й напруги, а також у часі 
«центральної затримки» у складній реакції вибору й переробці знаків *4–7]. 

Існую також низка досліджень, присвѐчених вивчення характеристик 
вищої нервової діѐльності волейболістів різної кваліфікації. Однак, відмінність 
у методичних підходах вивченнѐ властивостей нервових процесів, різний 
контингент (вік, стать, кваліфікаціѐ та ін.) обстежених, локальність досліджень 
не даять до теперішнього часу можливості тіюя чи іншоя міроя скласти 
досить повну психофізіологічну характеристику не тільки волейболу, ѐк гри в 
цілому, а й окремим техніко-тактичним діѐм.  

Вивченнѐ літературних джерел дозволило виділити напрѐм діагнос-
туваннѐ психофізіологічного рівнѐ індивідуальних ѐкостей, що ґрунтуютьсѐ на 
положенні про провідну роль центральної нервової системи в детермінації 
особливостей поведінки й діѐльності лядини, вважаячи, що такий підхід 
найбільш ефективний в екстремальних умовах спортивної діѐльності. У 
дослідженнѐх у цілому показано, що ефективність тренувального та спортив-
ного процесу певноя міроя обумовлена індивідуально-типологічними 
особливостѐми властивостей нервової системи спортсменів [1; 2; 5].  

Найбільш високі вимоги у волейболі висуваятьсѐ до швидкості 
зорового сприйнѐттѐ і моторного реагуваннѐ, тому заслуговуять на увагу 
дослідженнѐ, спрѐмовані на вивченні сенсомоторних характеристик 
волейболістів [4; 6; 12]. 
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Дослідниками експериментально доведено, що волейболісти з 
високоя кваліфікаціюя маять більш високу швидкість зорово-рухових 
реакцій порівнѐно зі спортсменами нижчої кваліфікації. Установлено, що у 
волейболістів у процесі становленнѐ спортивної майстерності зміняютьсѐ 
швидкість та обсѐг зорового сприйнѐттѐ, інтенсивність і стійкість уваги, у зв’ѐзку 
з чим рекомендовано  розвивати спеціальні сторони інтелекту гравців, ѐкі 
пов’ѐзані з ігровим мисленнѐм, швидкістя й точністя реагуваннѐ на ігрові 
ситуації, що вклячаять випереджальні реакції *2; 6; 7; 10+. 

Аналіз літературних джерел щодо нових підходів та оптимізації 
тренувального процесу в підготовці волейболістів підліткового віку свідчить 
про комплекс проблем, що виникаять у період статевого дозріваннѐ, ѐкі 
зумовляять зміни функціонального стану організму та специфіку 
центральної регулѐції рухової діѐльності. Функціональний стан ЦНС на 
даному етапі розвитку практично набуваю зрілого рівнѐ, проте необхідно 
враховувати вікові й індивідуальні функціональні можливості підлітків *1; 2; 8; 
10–12+. Тому актуальним питаннѐм сучасної системи спортивної підготовки ю 
оптимізаціѐ та своючасне коригуваннѐ тренувального процесу шлѐхом 
контроля термінової адаптації ЦНС, ѐка характеризую процес 
функціонального пристосуваннѐ організму до здійсняваної ним роботи. 

На основі аналізу наукових робіт маюмо зазначити недостатня увагу 
питання визначеннѐ функціонального стану ЦНС волейболістів 
підліткового віку, тому виникаю необхідність досліджень у цьому напрѐмі, що 
зумовляю актуальність теми та мету роботи.  

Мета дослідженнѐ – визначити термінові зміни у функціональному 
стані центральної нервової системи волейболістів підліткового віку. 

Завданнѐ дослідженнѐ: 
1. На підставі аналізу літературних джерел вивчити інформація з 

питань оцінки функціональних можливостей центральної нервової системи 
підлітків. 

2. Вивчити та схарактеризувати зміни у функціональному стані 
центральної нервової системи волейболістів підліткового віку. 

Методи та організаціѐ дослідженнѐ. У роботі представлено 
результати обстежень 10 волейболістів у стані спокоя до фізичних 
навантажень та відразу післѐ тренуваннѐ з волейболу, ѐке відбувалосѐ 
протѐгом 90 хв. Середній вік обстежених був 15,3±0,15 років. Усі вони мали 
I дорослий розрѐд із волейболу. Дослідженнѐ проводилисѐ на базі дитѐчо-
янацької спортивної школи у м. Чорноморськ. 

Оцінка функціонального стану ЦНС проводиласѐ за допомогоя 
методики Е. Ландольта [9, с. 8+ та методики «Реакціѐ на рухомий об’юкт» [4]. 

Методика Е. Ландольта належала до групи коректурних тестів. У 
дослідженні застосовувалисѐ спеціальні бланки, що містили випадковий 
набір кілець із розривами, спрѐмованими в різні сторони. Обстежені 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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переглѐдали рѐд, викреслявали певні зазначені в інструкції кільцѐ. Длѐ 
характеристики надійності працездатності за показниками продуктивності 
й точності будували графіки, на осі абсцис ѐких завдавали час виконаннѐ 
тесту з кроком 2 хвилини, по осі ординат ‒ відповідну моменту 
виміряваннѐ величину продуктивності або точності. 

Методика «Реакціѐ на рухомий об’юкт» використовуютьсѐ длѐ 
виміряваннѐ врівноваженості нервових процесів збудженнѐ та гальмуваннѐ. 
На екрані монітора зображене коло, на ѐкому в різних точках знаходѐтьсѐ дві 
позначки, що зміняять положеннѐ від поѐви до поѐви рухомого об’юкту. Від 
першої позначки за годинниковоя стрілкоя з певноя швидкістя 
відбуваютьсѐ заливка кола. Обстежуваному необхідно натиснути на кнопку в 
той момент, коли заливка досѐгне другої позначки. Значеннѐ маю не стільки 
швидкість реагуваннѐ, скільки своючасність відповіді на сигнал. 

Математична обробка цифрових даних була здійснена за 
стандартними програмами (Microsoft Excel, Statistica-6.0). Достовірними 
вважалисѐ відмінності між середніми арифметичними значеннѐми, ѐкі не 
перевищували рівнѐ значущості (р < 0,05).  

Виклад основного матеріалу. Аналіз результатів обстеженнѐ свідчить, 
що загальна кількість переглѐнутих кілець за 10 хвилин волейболістами до 
тренуваннѐ (Qt) складала 1864,3±68,00, післѐ тренуваннѐ 1918,1±68,26  

( x  ± mx), число пропущених і неправильно закреслених кілець за 10 хвилин 
до тренуваннѐ (Nt) становило 29,6±5,08, післѐ тренуваннѐ – 15,8±3,37  
(р < 0,05).   

На підставі вищевказаних показників розраховувалисѐ швидкість 
переробки інформації та середнѐ точність роботи. Показник швидкості 
переробки інформації (S) опосередковано характеризую функціональну 
рухливість нервової системи, тобто швидкість поширеннѐ нервових 
імпульсів, a також їх взаюмного перетвореннѐ (швидкість зміни збудженнѐ 
гальмуваннѐм або навпаки). Швидкість руху нервового імпульсу маю прѐме 
відношеннѐ до умовно-рефлекторної, поведінкової діѐльності, поширеннѐ 
процесів по нейронам та комплексам кори й визначаю таку інтегральну 
характеристику мозку, ѐк швидкість центральної переробки інформації і 
швидкісні параметри процесу прийнѐттѐ рішеннѐ. 

Цей показник у обстежених до тренуваннѐ дорівнявав 1,55±0,05 у.о., 
післѐ тренуваннѐ ‒ 1,66±0,06 у.о. (р < 0,05), що за шкалоя стандартних 
балів оціняютьсѐ у 2 і 3 бали, відповідно. Швидкість переробки інформації 
підвищиласѐ на 6,62 %. Розрахована за формулоя величина S свідчить про 
низьку швидкість переробки інформації (інертність) волейболістами ѐк до, 
так і післѐ тренуваннѐ. 

Особи з інертноя нервовоя системоя зі швидкісноя роботоя 
справлѐятьсѐ погано. Індивідуальний підхід, спрѐмований на компенсація 
недостатньої рухливості, може складатисѐ у використанні різних 
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підготовчих прийомів, що дозволѐять виконувати окремі швидкісні дії, але 
в цілому інертність нервової системи обмежую можливість формуваннѐ 
швидкісно-рухових навичок (рис. 1).  
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Рис. 1. Швидкість переробки інформації волейболістів підліткового віку 
 
Показник середньої точності (Аt), ѐкий опосередковано характеризую 

диференційоване гальмуваннѐ в ЦНС та визначаю здатність лядини до 
безпомилкового виконаннѐ діѐльності, представлено на рис. 2.  
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Рис. 2. Середнѐ точність волейболістів підліткового віку 
 
До навантаженнѐ показник середньої точності становив  

0,87±0,01 у.о., післѐ тренуваннѐ – 1,93±0,01 у.о. (р < 0,05). Оцінка цього 
показника до тренуваннѐ відповідаю середньому рівня точності, а післѐ 
тренуваннѐ ‒ вище за середній рівень точності та зростання на 54,92 %.  

Аналіз отриманих даних за показником середньої продуктивності, 
ѐкий характеризую кількість роботи (інформації), виконаної (переробленої) 
в одиниця часу в обстежених за 10 хвилин (Pt) показав, що в середньому 
по групі волейболістів продуктивність розумової роботи відповідала 
високому рівня та післѐ тренуваннѐ підвищиласѐ на 3,11 % (рис. 3). 
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Рис. 3. Середнѐ продуктивність волейболістів підліткового віку 
 
Особи з високим рівнем функціональної рухливості нервової системи 

маять високу швидкість протіканнѐ розумових процесів та процесів 
переробки інформації, що становить основу длѐ їх високої продуктивності, 
здатності виконувати велику кількість роботи в одиниця часу. Амплітуда 
коливань показників продуктивності (Рmax–Рmin) представлена на рис. 4.  
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Рис. 4. Амплітуда коливань показників середньої продуктивності 

волейболістів підліткового віку 
 
Амплітуда коливань показників продуктивності до тренуваннѐ 

дорівнявала 105,22±17,89 у.о., післѐ тренуваннѐ – 209,98±42,69 у.о. (р < 
0,05), що свідчить про зростаннѐ на 49,89 % та високу варіативність 
показників розумової продуктивності підлітків. 

Важливоя характеристикоя функціонального стану ЦНС ю показник 
коефіціюнту витривалості (Кр), ѐкий визначаю здатність лядини до 
тривалого підтриманнѐ виѐвленого рівнѐ продуктивності без ознак утоми, 
що знижую швидкість діѐльності, а також побічно характеризую силу 
нервового збуджувального процесу, витривалості нервових клітин до 
тривалої дії подразника. Результати розрахунку цього показника 
представлені на рис. 5. 
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Рис. 5. Коефіціюнт витривалості волейболістів підліткового віку 
 
Отримані результати свідчать, що коефіціюнт витривалості 

обстежених, ѐкий опосередковано характеризую силу нервового 
збуджувального процесу, витривалості нервових клітин до тривалої дії 
подразника, становив до навантаженнѐ 85,96 %, післѐ навантаженнѐ – 
96,48 %. Це відповідаю низькому рівня витривалості й характеризую швидку 
втомляваність і зниженнѐ продуктивності праці. 

Коефіціюнт точності (Та) визначаю здатність лядини до тривалого 
підтриманнѐ встановленого рівнѐ точності (Аt) без ознак втоми, ѐка знижую 
безпомилковість роботи. ак і Кр, коефіціюнт точності характеризую 
витривалість розумової діѐльності, але з точки зору підтримки безпомил-
ковості роботи. Особи, ѐкі схильні допускати в силу своїх нейрофізіологічних 
особливостей велику кількість помилок, найменш ефективні будуть у 
діѐльності, що висуваю підвищені вимоги до точності роботи. Цей показник у 
обстежених післѐ тренуваннѐ залишавсѐ без значних змін.  

Аналіз характеру динаміки продуктивності у процесі виконаннѐ завдан-
нѐ і зіставленнѐ її зі змінами точності дозволѐять зробити висновок про на-
дійність роботи, ѐка визначаю ймовірність підтримки необхідної ефективності 
діѐльності протѐгом заданого часу і без наѐвності ознак утоми (рис. 6). 
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1 ‒ до тренуваннѐ; 2 ‒ післѐ тренуваннѐ 

Рис. 6. Співвідношеннѐ змін продуктивності та динаміки точності 
волейболістів підліткового віку 

 
Динаміка рівнѐ продуктивності волейболістів підліткового віку до 

тренуваннѐ післѐ деѐкого зниженнѐ поступово стабілізуваласѐ з 4-ї до  
8-ї хвилин. Закінченнѐ роботи характеризувалосѐ падіннѐм продуктивності 
нижче початкового рівнѐ. Післѐ тренуваннѐ продуктивність знижуваласѐ та 
потім стабілізуваласѐ з 6-ї до 8-ї хвилин роботи. Динаміка рівнѐ точності 
порівнѐно з вихідними даними поступово мала тенденція зниженнѐ та з  
6-ї до 8-ї хвилин підвищуваласѐ, а післѐ знижуваласѐ до початкового рівнѐ. 
Післѐ тренуваннѐ точність підвищуваласѐ з 2-ї до 8-ї хвилин, а на останній 
хвилині незначно знижуваласѐ. 

Отримані показники дозволѐять констатувати, що до тренуваннѐ 
обстежені мали низький рівень показнику надійності, післѐ тренуваннѐ – 
середній, що підтверджуютьсѐ вищезазначеноя характеристикоя 
співвідношеннѐ змін продуктивності й динаміки точності обстежених. 

Узагальненнѐ результатів дослідженнѐ продуктивності, витривалості, 
точності та надійності дозволило оріюнтовно судити про інтегральний рівень 
працездатності обстежених підлітків-волейболістів, ѐкий за аналізом цих 
показників знаходивсѐ на середньому рівні до тренуваннѐ та післѐ нього. 

За допомогоя тесту «Реакціѐ на рухомий об’юкт» виміряваласѐ 
врівноваженість нервових процесів збудженнѐ та гальмуваннѐ. Під час 
виконаннѐ цього тесту обстежені до тренуваннѐ мали 6 випадків 
випереджень із середнім показником -22,5±8,03 м/c та 4 випадків 
запізнень ‒ 17,25±5,25 м/c (р < 0,05). Післѐ тренуваннѐ волейболісти 
підліткового віку мали 5 випадків випереджень ‒ 22,8±6,34 м/c та 
5 випадків запізнень ‒ 22,8±4,87 м/c (р < 0,05). Обробка результатів указую 
на переважаннѐ реакцій на випередженнѐ до тренуваннѐ, що доводить 
домінуваннѐ сили збудженнѐ над силоя гальмуваннѐ нервових процесів у 
підлітковому віці. Післѐ тренуваннѐ спостерігаласѐ однакова кількість 
випадків випереджень і запізнень, ѐка свідчить, що домінуваннѐ процесів 
збудженнѐ знизилосѐ на 24,34 %. 
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Інтерпретаціѐ результатів дослідженнѐ ґрунтуютьсѐ на вимірі 
працездатності нервового субстрату (нервової системи), тобто базової, 
первинної працездатності, що лежить в основі будь-ѐкої діѐльності. 
Особливості ціюї базової працездатності проѐвлѐятьсѐ в нашому дослідженні 
побічно, через діѐльність, сутність ѐкої полѐгаю у сприйнѐтті й переробці 
інформації відповідно до певних правил.  

З оглѐду на отримані результати в досліджуваній групі волейболістів 
підліткового віку, слід зазначити їх високі кількісні показники розумової 
працездатності, ѐкі післѐ тренуваннѐ мали тенденція зниженнѐ та низькі й 
середні ѐкісні результати роботи з деѐким підвищеннѐм післѐ фізичного 
навантаженнѐ.  

Ці особливості термінової адаптації центральної нервової системи 
волейболістів необхідно враховувати длѐ підвищеннѐ ефективності 
комплектуваннѐ команд, управліннѐ тренувальним і змагальним 
процесами, своючасної профілактики стресових станів і станів нервово-
психічної напруги, формуваннѐ специфічних ѐкостей особистості, ѐкими 
завжди обумовлена успішність та стабільність змагальної діѐльності. 

Високі вимоги до змагальної діѐльності спортсменів, довготривалий і 
творчий процес їх підготовки, наростаяче напруженнѐ спортивної 
боротьби й екстремальність її умов породжуять нові завданнѐ та пов’ѐзані 
з ними труднощі підготовки. Гра в нападі з першої передачі, вихід гравцѐ з 
задньої лінії до сітки длѐ організації атак, організаціѐ різних варіантів 
захисних дій гравців нападу зумовляю високі вимоги до вміннѐ швидко й 
точно оріюнтуватисѐ і оцінявати дії партнерів та суперників в ігровій 
обстановці, самостійно приймати ефективні тактичні рішеннѐ, розгадувати 
задуми суперника й передбачити результати. Одніюя з важливих 
особливостей рухової діѐльності волейболістів ю вміннѐ здійснявати точні і 
диференційовані просторові, тимчасові м’ѐзові дії.  

В умовах спортивної боротьби побудова підготовки спортсменів за 
випереджальним принципом ю вирішальним фактором, це підтверджуютьсѐ 
результатами дослідженнѐ термінової адаптації функціонального стану ЦНС, 
що проведені в межах даної роботи. Урахуваннѐ цих особливостей надасть 
можливість найбільш ефективно розвивати психофізіологічну, фізичну, 
технічну, тактичну й теоретичну підготовленість гравців на основі завчасного 
формуваннѐ передумов поліпшеннѐ витривалості, продуктивності, 
точності, надійності та працездатності ЦНС, що буде сприѐти розкриття 
потенційних можливостей яних спортсменів.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
1. Аналітичний оглѐд літературних джерел свідчить про актуальність 

вивченнѐ термінових змін у функціональному стані центральної нервової 
системи волейболістів підліткового віку у зв’ѐзку з недостатньоя 
розробленістя означеної проблеми. 
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2. Дослідженнѐ функціонального стану центральної нервової системи 
волейболістів підліткового віку виѐвило її інертність за показниками 
швидкості й витривалості переробки інформації, ѐкі були на низькому рівні ѐк 
до, так і післѐ тренуваннѐ, що характеризую швидку втомляваність та 
зниженнѐ працездатності. Аналіз співвідношеннѐ змін продуктивності й 
динаміки точності виѐвив низьку надійність розумової працездатності 
обстежуваних до тренуваннѐ, ѐка післѐ тренуваннѐ підвищиласѐ до 
середнього рівнѐ.  

3. Вивченнѐ результатів за тестом «Реакціѐ на рухомий об’юкт» 
демонструю переважаннѐ реакцій на випередженнѐ, що доводить 
домінуваннѐ сили збудженнѐ над силоя гальмуваннѐ нервових процесів у 
підлітковому віці, ѐкі післѐ тренуваннѐ знизилисѐ на 24,34 %. 

4. У цілому, отримані результати, за даними вивченнѐ термінових 
змін у функціональному стані центральної нервової системи волейболістів 
підліткового віку, характеризуятьсѐ неоднозначноя динамікоя її 
критеріїв. Слід зазначити їх високі кількісні показники розумової 
працездатності, ѐкі післѐ тренуваннѐ мали тенденція до зниженнѐ, та 
низькі й середні ѐкісні результати роботи з деѐким підвищеннѐм післѐ 
фізичного навантаженнѐ, що підкоряютьсѐ залежністя реакції від вихідного 
стану, і ѐку необхідно враховувати при побудові тренувального процесу. 

Перспективи подальших досліджень у цьому напрѐмі полѐгаять у 
вивченні вікових та статевих особливостей у функціональному стані 
центральної нервової системи волейболістів. 
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РЕЗЮМЕ 
Босенко Анатолий, Долгиер Евдокиѐ. Особенности срочной адаптации 

центральной нервной системы волейболистов.  
Целья исследованиѐ ѐвилось определение срочных изменений в 

функциональном состоѐнии центральной нервной системы волейболистов 
подросткового возраста, которые изучались с помощья методик Е. Ландольта и 
«Реакции на движущийсѐ объект». Рассмотрены некоторые аспекты подготовки 
волейболистов-подростков с учетом адаптационных реакций нервной системы. 
Установлено, что обследованные имели высокие количественные показатели 
умственной работоспособности, обладаящие тенденцией к снижения после 
тренировки, и низкие и средние качественные результаты работы с некоторым 
повышением после физической нагрузки. Учет особенностей срочной адаптации 
центральной нервной системы волейболистов может быть основой построениѐ 
подготовки спортсменов по опережаящему принципу. Перспективы научных 
исследований заклячаятсѐ в изучении возрастных и гендерных особенностей 
реакций центральной нервной системы на физические загрузки. 

Ключевые слова: центральнаѐ нервнаѐ система, волейболисты, 
подростковый возраст, функциональное состоѐние, умственнаѐ работоспособность. 

 

SUMMARY 
Bosenko Anatolii, Dolgier Yevdokiia. Features of urgent adaptation of teen volleyball 

players’ central nervous system. 
The aim of the work was to study urgent changes in the functional state of teen 

volleyball players’ central nervous system under the influence of work load. We examined 
10 volleyball players 15.3 ± 0.15 years old having the first adult sports rank systematically 
training for 4–6 years, at rest before and after a 90-minute training with an average level of 
muscle load, ending in a two-way game. Adaptation reactions of the central nervous system 
were studied using E. Landolt’s proof-reading test and the instrumental test “Reactions to a 
moving object”. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/08966273/56/5
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It has been found out that in the study group both before and after training a low 
speed of information processing and endurance rate was registered that testifies to inertia 
and fast fatigue of adaptation of teen volleyball players’ central nervous system. 

The investigation of the ratio changes in productivity and the accuracy of the mental 
work of teen volleyball players revealed a low level of the reliability indicator before training 
and an average level after training that indicates a positive effect of the performed muscular 
load on the dynamics of the psychophysiological characteristics of young volleyball players. 

An analysis of the results of productivity studies, endurance, accuracy and reliability 
of work capacity allowed to assess indirectly the integral functional level of the nervous 
system of the adolescents surveyed that was defined as the average in operational rest and 
in the early period of restitution. 

The study of the results of the test “Reactions to a moving object” demonstrates the 
predominance of responses to anticipation that proves the dominance of excitation processes 
in adolescents over inhibition showing a tendency to strike a balance after training. 

The examined volleyball teenagers had high quantitative indicators of mental 
performance that declined after training and were combined with a low and medium level of 
its quality. This criteria as well as reliability improved after moderate physical work. The 
established features of urgent adaptation of the responsible departments of the nervous 
system of young volleyball players should be taken into account when completing teams and 
managing sports activities that can be a guide for training athletes on a leading principle and 
it will help teen volleyball players to create the prerequisites for increasing the endurance, 
productivity, accuracy and reliability of the central nervous system. 

Prospects for further research are to study the age and gender features of adaptation 
of the central nervous system depending on the specific physical loads and in conjunction 
with the activities of other executive and regulatory systems. 

Key words: central nervous system, volleyball players, adolescents, functional state, 
mental performance. 
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INFLUENCE OF THE ORGANISM BIORHYTMICS OF THE QUALIFIED WOMEN-
RUNNERS FOR SHORT DISTANCES ON THEIR MOVEMENT ABILITIES DYNAMICS 

 

The article presents peculiarities of dynamics of subjective assessments of functional 
state and manifestation of motor capacities during ovarian menstrual cycle of athletes-
runners for short distances. It is shown that level of manifestation of motor capacities of 
athletes varies in accordance with the phases of the cycle for specific biological cycle, each 




