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Враховуючи дедалі зростаюче соціальне зна-
чення спорту, аналізуючи важливість спортивних
досягнень для оцінки стану соціальної системи,
варто відзначити ту величезну відповідальність,
що лягає на плечі спортсмена, який захищає честь
держави на міжнародних змаганнях. Очевидно,
що розуміння такої відповідальності викликає у
психіці спортсмена різноманітні ланцюгові реак-
ції. Тобто одним із вирішальних факторів спортив-
ної діяльності є надійність спортсмена.
Теоретичні дослідження та практичний досвід

фахівців спорту засвідчують, що організм тренова-
ної людини має значні приховані резерви, виявити
які дуже складно. У спорті надійність спортсмена
оцінюють за результативністю змагальної діяль-
ності.
При оцінці надійності враховують вплив інфор-

маційних потоків, стан сенсорних систем, зовніш-

ні та внутрішні алгоритми організації функціо-
нальних систем, прогнозування працездатності
спортсмена [1].
В особистості спортсмена, у його спортивних

досягненнях, як у дзеркалі, відбивається резуль-
тат багатогранної роботи з фізичної, психічної,
технічної, тактичної та інших видів підготовки,
у якій разом зі спортсменами безпосередньо за-
діяні тренери, лікарі, фізіологи, морфологи, біо-
хіміки, психологи, а опосередковано — психофі-
зіологи. Психофізіологічний аналіз змагальної
діяльності дозволяє виявити закономірності внут-
рішніх і зовнішніх збурюючих впливів на орга-
нізм, розрахувати можливі відхилення в стабіль-
ності функціонування фізіологічних систем орга-
нізму [1].
Згідно з теорією надійності [4], її основні зав-

дання такі:
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— встановлення закономірностей виникнення
зривів, відмовлень, порушень тощо;

— вивчення впливу на надійність зовнішніх і
внутрішніх чинників;

— встановлення кількісних характеристик,
методів оцінки та розрахунків на надійність;

— розробка методів визначення надійності.
Прикладом високого рівня надійності функціо-

нування складної системи є живий організм. Де-
сятиріччями безперебійно працюють міліарди нер-
вових клітин, здійснюється складна адаптаційна
діяльність соматичної та вегетативної систем. При-
чому все це відбувається в умовах навколишнього
середовища, що змінюється, при впливах різнома-
нітних збиваючих і ушкоджуючих чинників. Орга-
нізм при цьому здійснює різноманітну діяльність,
забезпечує відновлення функцій.
При аналізі механізмів надійного функціону-

вання окремих компонентів фізіологічних систем
або організму в цілому можна виявити закономір-
ності, які дозволять визначити їх біологічну ва-
ріативність і значущість при фізичних та емоцій-
них напруженнях в умовах змагальної діяльнос-
ті [6]. Такі положення дозволяють припустити,
що надійність функціональної системи організму
спортсмена у процесі змагальної діяльності може
залежати від таких факторів:

— фізичних і морфологічних властивостей ок-
ремих компонентів організму та їх взаємодії;

— фізіологічних, біохімічних, біофізичних і
біохімічних змін цих властивостей;

— організацїї механізмів життєдіяльності при
дії на організм комплексу впливів випадкового
характеру;

— психофізіологічної підготовленості тощо.
Як фактор спортивної діяльності надійність

спортсмена містить комплекс різноманітних
психофізіологічних компонентів функціональних
можливостей організму, які забезпечують його
змагальну діяльність. До них належать, крім про-
фесійної підготовленості, аналітичні здібності,
вміння знаходити вірне рішення, швидкість аналі-
зу, вміння оцінювати складнощі та побічні впли-
ви, що виникають.
При виборі критеріїв оцінки надійності функ-

ціонального стану спортсмена важливо врахову-
вати: вплив інформаційних потоків на успішність
змагальної діяльності; стан основних сенсорних
систем; з’ясування зовнішніх і внутрішніх алго-
ритмів організації функціональних систем. Ана-
ліз надійності включає і прогнозування праце-
здатності спортсмена, для чого здійснюється:
збір інформації про закономірності діяльності
фізіологічних систем; оцінка якісних і кількісних
характеристик поточної інформації; імітаційне
моделювання проходження передбачуваних про-
цесів і ситуацій; прогнозування можливих поми-
лок [3].
Якщо з будь-якої причини при роботі в склад-

ній функціональній системі виникає збій окре-

мого компонента, знижується якість її функціо-
нування, і подальша діяльність стає неефектив-
ною або навіть неможливою.
Відмовлення можуть поставити раптово і фор-

муватися поступово, вони поділяються на залеж-
ні і незалежні від інших функціональних систем.
Тому за аналізом причин і джерел відмовлень
виділяють ті, що зумовлені недостатньою підго-
товленістю організму до відповідної діяльності,
і ті, що визначаються прихованими дефектами
окремих елементів функціональних систем, які
проявляються лише при певних умовах наванта-
жень.
Залежно від методів усунення відмовлень їх

можна поділити на дві категорії:
— недовідновлювальні, тобто такі, при яких

стан організму після відмовлення не дозволяє зо-
всім або тривалий час виконувати задану роботу;

— відновлювальні, при яких стан організму,
його працездатність можуть бути відновлені
шляхом використання педагогічних, психологіч-
них, психофізіологічних та інших засобів.
За ступенем впливу відмовлення можуть під-

розділятися на повні (коли організм не в змозі
продовжувати роботу) і часткові (коли знижуєть-
ся, нижче заданого, рівень функціонування однієї
або кількох систем організму).
Відмовлення спортсменів на змаганнях, як

правило, є наслідком помилок, допущених при
плануванні тренувального процесу, у регламен-
тації фізичних навантажень і додержанні режиму
життя спортсмена, при застосуванні психологіч-
них засобів, пристосуванні до змін соціальних
умов життєдіяльності.
Дослідження надійності завжди передбачає

аналіз відмовлень, тобто виявлення причин, ви-
значення чинників, що впливають на їх появу,
тощо. Відмовлення можуть зумовлюватися груби-
ми помилками у плануванні та недодержанням ре-
жиму тренування, неохайністю, слабким медико-
біологічним і психологічним контролем. Такі від-
мовлення можна усунути шляхом підвищення
рівня культури і технології тренувального проце-
су, успіхів у розробці більш ефективних методів
тренування, покращання контролю [7].
Безперервне збільшення факторів, що визна-

чають ступінь тренувального впливу (кількість
тренувань у мікроциклі, інтенсивність і обсяг фі-
зичних вправ, режими чергування роботи і відпо-
чинку тощо), постійне ускладнення техніки спор-
тивних вправ сприяють накопиченню загальної
кількості відмовлень у різних системах. У зв’яз-
ку з цим застосовуються спеціальні засоби, спря-
мовані на підвищення надійності систем у ціло-
му. Тому виникає насущна потреба у розв’язан-
ні завдань із підвищення ефективності функціону-
вання організму при мінімізації або оптимізації
загальних витрат (енергетичних, психологічних,
людських і матеріальних). Для розв’язання цієї
проблеми необхідно провести такі заходи:
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— оптимально розподіляти людські і матері-
альні ресурси між різними засобами підвищення
надійності на ранніх етапах підготовки спортсме-
нів, тобто при тренуванні дітей, коли, по суті,
проектується процес становлення майбутнього
висококваліфікованого спортсмена;

— оптимізувати методики навчання спортив-
ній техниці з урахуванням можливостей її модер-
нізації і, таким чином, підвищити надійність сис-
тем організму;

— обґрунтувати оптимальну технологію тре-
нувальних режимів;

— обґрунтувати оптимальні часові режими й
інструментальні обсяги медико-біологічного і
психологічного контролю в обслуговуванні
спортсмена залежно від віку і кваліфікації;

— обґрунтувати оптимальну надійність сис-
тем у цілому.
До додаткових впливів на організм належать

фактори зовнішнього середовища (вологість, тем-
пература, барометричний тиск, склад повітря
тощо) і зміни режиму роботи, спричинені переро-
бітком, стомленням, ритмом та ін. Причому одні
з них можуть бути постійними або змінюватися
за певними законами, інші — випадковими і не-
стаціонарними.
Проблема надійності досягнення високих ре-

зультатів у спорті включає і таку властивість сис-
тем і організму в цілому, як довготривалість збе-
реження необхідної ефективності функціонуван-
ня. Критерієм довготривалості є ресурс.
Здатність організму зберігати необхідну пра-

цездатність протягом визначеного інтервалу ча-
су визначається як безвідмовність. Забезпечення
функції з найменшими витратами та імовірністю
відмовлень, швидкою відновлюваністю характе-
ризує ефективність функціональної системи [2].
Психофізіологічна проблема надійності про-

фесійної діяльності спортсмена включає такі про-
цеси: відчуття, сприйняття, орієнтація, прийнят-
тя рішення та його реалізація.

1. Відчуття. Забезпечується відповідними сен-
сорними системами, при цьому діапазон сприй-
няття може бути обмеженим.

2. Сприйняття. Те, що сигнал передається до
мозку, ще не гарантує однозначного сприйняття
цієї інформації. Результат сприйняття залежить
від стимулу або від дії сигналу в сукупності ін-
формації, що надходить, тобто від оцінки його
значення.

3. Увага. Інформаційні сигнали, як правило,
надходять не через зручні проміжки часу і не ре-
гулярно. Це має важливе значення, тому що, згід-
но зі встановленим фактом, у людини існує тіль-
ки один канал прийняття рішень, і вся інформа-
ція поступово повинна проходити через цей ка-
нал. Тому якщо різна інформація до мозку над-
ходить по кільком каналам, її обробка здійсню-
ється послідовно: поки не прийнята одна, інша не
обробляється. Хоча концепція єдиного каналу

прийняття рішення загальновідома, першою ре-
акцією багатьох людей є спроба суперечити, і во-
ни стверджують, що в дійсності можуть викону-
вати кілька дій одночасно. Ретельна перевірка
показала, що така людина просто дуже швидко
переключається з одного джерела інформації на
інше.
Лабораторні дослідження також підтверджу-

ють цей факт. Так, в експерименті різноманітні за
змістом повідомлення направлялись у праве і лі-
ве вухо досліджуваного. Виявилося, що коли він
слухає те, що йому говорять в одне вухо, то прак-
тично нічого не може сказати про те, що йому го-
ворять у друге вухо. Це справедливо і для інших
сенсорних систем. Насправді людина може вико-
нувати в певний момент тільки одну дію, тому
що її центральний апарат для прийняття рішень
обмежує швидкість, з якою може оброблюватись
інформація. Поки одна інформація проходить по
каналу прийняття рішення, інша, що надійшла
одночасно з першою, вимушена чекати своєї чер-
ги в короткостроковій пам’яті. Залежно від типу
вищої нервової діяльності та здібностей, одна
людина може оброблювати кожну інформацію
швидко і неякісно, інша — зосередитися на одно-
му джерелі інформації і не звертати увагу на інші
джерела. Люди можуть плутати інформацію, яка
отримана по двох і більше каналах, можуть на-
віть робити спробу позбутися її шляхом ігнору-
вання усіх вхідних сигналів.

4. Рішення. Коли спортсмен розуміє, що від
нього вимагається при сприйнятті певної інфор-
мації, рішення приймається нескладно.
Але можуть виникати ситуації, коли прий-

няти вірне рішення не так просто. На підсвідо-
мому рівні може виникнути «оцінка переваг»,
коли здійснюється аналіз виходу рішення і
його наслідків. У цьому випадку формується
комплекс вегетативних зрушень, які свідчать
про ступінь напруженості психофізіологічного
стану.

5. Дія, або реалізація. Це заключна частина
обробки інформації, при якій теж виникають по-
милки. Вони можуть бути результатом того, що
змінюється ситуація, розподіл сил, співвідношен-
ня позитивних і гальмівних дій, виникає необхід-
ність реалізувати різні стратегії, комбінації, так-
тичні дії тощо. Цей етап завершується тільки то-
ді, коли мозок отримує інформацію зворотного
зв’язку про результативність.
Отже, повна і послідовна обробка інформації

до дії, тривалість якої може бути менше секунди,
складається з кількох етапів, на кожному з яких
є вірогідність допуститися помилки. Певну роль
у виникненні відмовлень відіграє вірогідність
хибних передбачень. Люди, схильні інтерпрету-
вати інформацію, що надходить, так, щоб при
цьому звести до мінімуму різного роду хвилю-
вання. Об’єктивні факти наявні, але спортсмен
може не помічати їх. На мозок у процесі напру-
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женої психоемоційної спортивної діяльності
впливає значний потік інформації, яку він не
завжди встигає обробити. Тому у такій ситуації
сприймається тільки її частина.
Певний вплив на можливість виникнення тех-

нічної помилки має властивість набувати різних
навичок. У деяких обставинах цей факт може
ускладнювати досягнення результату, якщо не-
обхідно змінити засвоєну схему поведінки. З най-
більшою вірогідністю повернення до вироблених
навичок відбувається тоді, коли спортсмен пере-
буває у стані емоційного стресу.
Одним із головних чинників у проблемі надій-

ності спортсмена є мотивація, яка активізує нер-
вові центри [5].
Важливу роль при аналізі надійності спорт-

смена відіграє наявність стану стомлення, що
розвивається під впливом змагальної діяльності,
а також у результаті додаткового впливу на ор-
ганізм компонентів обставин, які склалися (чис-
ленних інформаційних подразників, змін шуму,
температури, вологості тощо).
Перераховані чинники свідчать про те, що для

забезпечення надійності спортсмена необхідна
певна психофізіологічна підготовка [7], до якої
повинен входити комплекс спеціальних засобів і
підходів, вплив яких має бути спрямованим на
досягнення кінцевого позитивного результату.
Фізіологічною основою такої підготовки, у

першу чергу, є формування системи нервових
зв’язків, які утворюють функціональні системи
організму і спеціалізовані динамічні стереотипи.
При цьому виникають певні зв’язки відповідних
реакцій на зовнішні та внутрішні подразники,
формуються адекватні їх значенню вегетативні
прояви. До компонентів психофізіологічної під-
готовки також включаються різноманітні засоби
і прийоми, які формують певні вміння та навич-
ки. Її комплексність ґрунтується на найбільш
важливих компонентах — сенсорному, руховому
і вегетативному.

Сенсорний — включає формування вибіркової
спрямованості уваги, її обсягу, розподілу і пере-
ключення.
Руховий — спрямований на зменшення кілько-

сті зайвих рухових дій, їх амплітуди, зростання
швидкості основних і коригуючих рухів, розви-
ток спеціальної фізичної витривалості.
Вегетативний — разом із динамічним стерео-

типом сприяє утворенню своєрідного вегетатив-
ного стереотипу.
Усі перелічені компоненти такої підготовки

залучаються до неї за принципом сприяння досяг-
ненню необхідного позитивного результату.
Таким чином, професійна надійність у спорті

є комплексною проблемою, що базується на кон-
цептуальних знаннях теорії основних властивос-
тей нервової системи, адаптаційних можливостях
організму спортсмена, змісті психофізіологічної
підготовки.
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