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Анотація. Мета: встановити зв'язок когнітивних функцій із спеціальною
працездатністю кваліфікованих боксерів. Матеріал і методи. У дослідженні
використовувалися наступні методи: аналіз науково-методичної інформації та джерел
Інтернету; хронодинамометрія; психофізіологічні методи дослідження; методи
математичної статистики. Було обстежено 26 кваліфікованих боксерів, віком 18-24 років.
За індексом креатинфосфатної працездатності усіх боксерів було розподілено на дві умовні
групи. Перша група із високим рівнем працездатності (від 200 та вище ум. од.) та група із
низьким рівнем спеціальної працездатності (нижче 200 ум. од.). До першою групи
потрапило 12 осіб, до другої – 14 спортсменів. Результати: на основі аналізу науковометодичної інформації, джерел Інтернет і узагальнення передового практичного досвіду
було встановлено, що структура спортивних єдиноборств, і особливо боксу,
характеризується синхронізацією між сприйняттям та переробкою зовнішньої інформації
із моторною реалізацією в ході боксерського двобою. Для ефективного сприйняття
інформації, її аналізу та прийняття рішення щодо відповідного реагування на дії суперника,
необхідно активувати когнітивні функції, такі як: вербальний та невербальний інтелект та
пам'ять. Для вивчення особливостей зв’язків спеціальної працездатності із когнітивними
характеристиками було проведено кореляційний аналіз. Висновки. Результати
кореляційного аналізу між спеціальною працездатністю та показниками когнітивного
тесту «Встановлення закономірностей» дозволили виявити наявність достовірних зв’язків
у боксерів із високим рівнем спеціальної працездатності із показниками продуктивності,
точності та ефективності. У боксерів із зниженим рівнем спеціальної працездатності
спостерігається достовірний кореляційний зв'язок лише із показником продуктивності.
Аналіз результатів між спеціальною працездатністю та показниками когнітивного тесту
«Порівняння чисел» виявив відсутність кореляційних зв’язків у боксерів із високим рівнем
спеціальної працездатності. У боксерів із зниженим рівнем спеціальної працездатності
спостерігається наявність достовірних зв’язків із показниками ефективності, латентності
та стабільності. Проведений кореляційний аналіз між спеціальною працездатністю та
показниками когнітивного тесту «Пам'ять на слова» виявив лише один кореляційний зв'язок
між спеціальною працездатністю та показником швидкості у боксерів із зниженим рівнем
працездатності. У боксерів із високим рівнем спеціальної працездатності достовірних
кореляційних зв’язків в цих тестах не має.
Ключові слова: бокс, когнітивні функції, спеціальна працездатність, кваліфіковані
спортсмени, кореляційний аналіз.
Вступ. Високі спортивні результати
в значній мірі залежать від ефективної
реалізації
індивідуальних
програм
спортсмена
в
умовах
багаторічної
підготовки.
Потенційні
можливості,
зумовлені індивідуальними особливостями
спортсменів реалізуються лише за умов

наявності оптимального індивідуального
тренувального
процесу
підготовки
(Бойченко, і ін., 2020; Голоха, &
Романенко, 2021; Коробейніков, і ін., 2003;
Пашков, 2015; Тропін, Пономарьов, &
Кліменко, 2017; Tropin, and et. аl., 2021).
Особливе
значення
проблема
26

© Коробейнікова Л.Г., Тропін Ю.М., Коробейніков Г.В., Го Шенпен

ЄДИНОБОРСТВА EDINOBORSTVA ЕДИНОБОРСТВА 2021 №4(22)
індивідуалізації підготовки має у видах
спортивних єдиноборств, так як в групі
цих видів спорту високого спортивного
результату можна досягнути різними
способами
ведення
поєдинку
(Коробейніков, Аксютін, & Смоляр, 2015;
Лукяненко, & Воликов, 2015; Тропін, &
Пашков, 2015; Iermakov, Tropin, &
Ponomaryov, 2015; Korobeinikova, and et.
аl., 2020).
Однак, у підготовці кваліфікованих
спортсменів недостатньо враховувати
тільки індивідуальні характеристики та
спроможність виконання тренувальних
навантажень.
У
спортивних
єдиноборствах, поряд із цією проблемою,
істотний вплив на результативність мають
чинники формування ефективної тактики і
техніки атакуючих і захисних дій, причому
індивідуальний техніко-тактичний арсенал
формується або під впливом тренера, або
стихійно в умовах змагань, в яких
спортсмен постійно реалізує певні технічні
дії (Коробейніков, і ін., 2020; Романенко,
2004; Tropin, & Boychenko, 2014; Aksiutin,
2015; Tropin, and et. аl., 2018). Однак, при
цьому виникає потреба у зворотному
зв’язку, відповідному поточному контролі
за ефективністю тренувального процесу та
показниками
функціонального
стану
кваліфікованих спортсменів (Бойченко,
Алексеева,
&
Алексенко,
2013;
Коробейников, і ін., 2021; Романенко,
Голоха,
&
Веретельникова,
2018;
Chernenko, and et. аl., 2020; Podrigalo, and
et. аl., 2019).
У зв'язку з цим, розробка системи
поточного контролю за спеціальною
працездатністю кваліфікованих боксерів є
актуальним науковим напрямом для теорії
і методики спортивного тренування.
Зв'язок дослідження з науковими
програмами, планами і темами. Робота
виконана відповідно до Зведеного плану НДР
Національного
університету
фізичного
виховання і спорту України за темою 2.19
«Технології
психолого-педагогічного
супроводу та розвитку суб’єктів спортивної
діяльності»
(номер
держреєстрації
0118U002068).

Мета дослідження – встановити
зв'язок когнітивних функцій із спеціальною
працездатністю кваліфікованих боксерів
Матеріали та методи дослідження.
У дослідженні використовувалися наступні
методи:
аналіз
науково-методичної
інформації
та
джерел
Інтернету;
хронодинамометрія;
психофізіологічні
методи дослідження; методи математичної
статистики.
Для
оцінки
спеціальної
працездатності
використано
хронодинамометр «Спудерг» (Кlychko, &
Savchyn,
2019).
Рівень
спеціальної
працездатності вивчали за тестом виконання
ударів боксера на протязі 8 с з максимальною
швидкістю.
Когнітивні функції вивчалися за
допомогою апаратно-програмного устрою
«Мультипсихометр-05».
Застосовано
методики: оцінка вербального, невербального
інтелекту та пам’яті на слова.
Оцінка
вербального
інтелекту
здійснювалась за тестом «Встановлення
закономірностей». Даний тест призначений
для
вивчення
особливостей
процесу
мислення
(активності,
кмітливості)
і
оперативної пам'яті. Особливості тестування
є у визначені одне слово з п’яти,
представлених у закодованому вигляді. За 6
хвилин спортсмену пропонується виконати
25 завдань. За результатами тесту
визначаються показники: продуктивність;
швидкість; точність; ефективність.
Невербальний інтелект визначався за
тестом «Порівняння чисел». Завдання тесту
«Порівняння чисел» є у оцінці особливості
мобілізації когнітивних ресурсів людини.
Процедура
проведення
передбачала
виконання послідовного порівняння чисел за
величиною. Один за одним, в центрі дисплею
пред'являлися числа від 2 до 9. Завдання
полягало у порівнянні поточної цифри із
попередньою. Довжина тесту – 128 сигналів,
тривалість виконання – від 1,5 до 4 хвилин, в
автотемпі. За результатами тесту визначалися
показники: ефективність, латентність реакції,
точність та стабільність.
Тест «Пам'ять на слова» призначався
для оцінки обсягу та стійкості короткочасної
пам'яті
на
вербальні
подразники.
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Дослідженому протягом 1 хвилини необхідно
було запам'ятати набір з 30 різних слів. Після
закінчення часу на екрані послідовно
з'являлися пронумеровані комбінації з 5 слів.
Випробуваному необхідно впізнати те слово,
яке було представлено для запам'ятовування,
і вказати його натисканням відповідної
клавіші У кожній пропонованій комбінації
слів могло бути тільки одне слово з тих, що
запам'ятовувались. На виконання методики
відводилося 4 хвилини. За результатами
тестування
визначались
показники:
продуктивність, швидкість, точність та
ефективність.
Математичну обробку отриманих
результатів проводили з використанням
комп’ютерного пакету «Statistica 6.0».
Оскільки показники, які аналізувалися, не
підлягали закону нормального розподілу, для
визначення статистичної значущої різниці
між вибірками використовували критерій
знакових рангових сум за Вілкоксоном. Для
демонстрації розподілу даних був задіяний
інтерквартильний розмах, що вказував на
першу квартиль (25 % персентиль) та третю
квартиль (75 %).
Було обстежено 26 кваліфікованих
боксерів, членів збірної команди міста Києва,
віком 18-24 років. Усі спортсмени дали згоду
на проведення наукових обстежень та
використання результатів досліджень у
наукових цілях, згідно рекомендацій до
етичних комітетів з питань біомедичних
досліджень.
За
індексом
креатинфосфатної
працездатності
усіх
боксерів
було
розподілено на дві умовні групи. Перша
група із високим рівнем працездатності (від
200 та вище ум. од.) та група із низьким
рівнем спеціальної працездатності (нижче
200 ум. од.). До першою групи потрапило 12
осіб, до другої – 14 спортсменів.
Результати дослідження та їх
обговорення. На основі аналізу науковометодичної інформації, джерел Інтернет і
узагальнення
передового
практичного
досвіду було встановлено, що дослідження
психофізіологічних
характеристик
у
кваліфікованих єдиноборців дає можливість
оцінити якість системи сприйняття і
переробки
інформації
(Аксютін,
&

Коробейніков, 2014; Мирошниченко, Тропін,
& Коваленко, 2020; Tropin, and et. аl., 2019;
Korobeynikov, and et. аl., 2021). Спроможність
спортсмена в умовах двобою адекватно
сприймати інформацію про положення
суперника та його дії, а також оперативно
реагувати,
виконуючи
технічні
дії
здійснюється за рахунок психофізіологічних
властивостей (Макаренко, Лизогуб, &
Безкопильний, 2004; Романенко, і ін., 2021;
Скирта, і ін., 2014; Тропін, і ін., 2018;
Podrigalo, L., and et. аl., 2019; Starosta, 2017).
Структура спортивних єдиноборств, і
особливо
боксу,
характеризується
синхронізацією
між
сприйняттям
та
переробкою зовнішньої інформації із
моторною реалізацією в ході боксерського
двобою. Для ефективного сприйняття
інформації, її аналізу та прийняття рішення
щодо відповідного реагування на дії
суперника, необхідно активувати когнітивні
функції, такі як: вербальний та невербальний
інтелект
та
пам'ять
(Аксютін,
&
Коробейніков, 2014; Коробейніков, Аксютін,
& Смоляр, 2015).
Вербальний інтелект пов'язаний із
сприйняття
вербальної
інформації,
насамперед, від тренера – секунданта, що дає
можливість спортсмену коректувати свої дії,
узгоджуючи із інформацією від тренера.
Не вербальний інтелект пов'язаний із
сприйняттям зовнішніх чинників, пов’язаних
із дією суперника та оперативно реагувати на
ситуації, що складаються в умовах двобою.
Пам'ять, як функція, що пов’язана із
запам’ятовуванням та вилученням із
довгострокової ланки алгоритмів рухового
реагування на дії суперника.
Серед існуючих методів оцінки
вербального інтелекту нами було обрано тест
«Встановлення закономірностей».
Для вивчення особливостей зв’язків
спеціальної працездатності із когнітивними
характеристиками
було
проведено
кореляційний аналіз.
В таблиці 1 представлено результати
кореляційного аналізу між спеціальною
працездатністю та показниками когнітивного
тесту «Встановлення закономірностей» у
кваліфікованих боксерів.
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Таблиця 1
Кореляційний аналіз між спеціальною працездатністю та показниками
когнітивного тесту «Встановлення закономірностей» у кваліфікованих боксерів (n=26)
Показники
Продуктивність
Швидкість
Точність
Ефективність

Високий рівень працездатності
(n=12)
-0,56
-0,03
-0,54
-0,58

Низький рівень працездатності
(n=14)
-0,55
-0,04
-0,006
-0,06

Примітка: жирним виділено достовірні коефіцієнти кореляції (p<0,05).

Проведений
аналіз
встановив
наявність
достовірних
кореляційних
зв’язків у боксерів із високим рівнем
спеціальної працездатності із показниками
продуктивності, точності та ефективності
(табл. 1). Зворотний зв’язок між
спеціальною
працездатністю
та
показниками,
як
означають
якість
переробки вербальної інформації на
перший погляд є суперечливим фактом.
Однак, імовірно цей результат відображає
характер зв’язків вербального інтелекту із
спеціальною
працездатністю
кваліфікованих боксерів.
Безперечно,
вербальний інтелект має значення в
умовах тренувального процесу боксерів.
Однак, виникає питання оптимальності

вербальної інформації. Для ефективного
виконання спеціальних дій у боксі
спортсмену необхідна лише та інформація,
яка пов’язана з процесом двобою.
У боксерів із зниженим рівнем
спеціальної працездатності спостерігається
достовірний кореляційний зв'язок лише із
показником продуктивності.
Таким чином, для боксерів із
високим рівнем спеціальної працездатності
вербальний інтелект має значення для
ефективного тренувального процесу.
В таблиці 2 представлено результат
кореляційного аналізу між спеціальною
працездатністю
та
показниками
когнітивного тесту «порівняння чисел» у
кваліфікованих боксерів.

Таблиця 2
Кореляційний аналіз між спеціальною працездатністю та показниками
когнітивного тесту «порівняння чисел» у кваліфікованих боксерів (n=26)
Показники
Ефективність
Латентність рішення
Точність
Стабільність

Високий рівень працездатності
(n=12)
-0,01
0,02
0,25
-0,03

Низький рівень працездатності
(n=14)
0,56
0,59
0,02
0,64

Примітка: жирним виділено достовірні коефіцієнти кореляції (p<0,05).

Аналіз
виявив
відсутність
кореляційних зв’язків між працездатністю
та показниками невербального інтелекту у
боксерів із високим рівнем спеціальної
працездатності (таблиця 2).
У боксерів із зниженим рівнем
спеціальної працездатності спостерігається
наявність
достовірних
зв’язків
із
показниками ефективності, латентності та
стабільності (таблиця 2).

Отриманий результат вказує на
значимість невербального інтелекту для
забезпечення тренувального процесу у
боксерів із зниженим рівнем спеціальної
працездатності. Наявність прямого зв’язку
працездатності із показником латентності
вказує
на
уповільнення
швидкості
переробки
невербальної
інформації
(табл. 2).
Таким чином, для боксерів із
зниженим
рівнем
спеціальної
29

© Коробейнікова Л.Г., Тропін Ю.М., Коробейніков Г.В., Го Шенпен

ЄДИНОБОРСТВА EDINOBORSTVA ЕДИНОБОРСТВА 2021 №4(22)
працездатності важливим є саме чинник
невербальної інформації.
В таблиці 3 наведено результати
кореляційного аналізу між спеціальною

працездатністю
та
показниками
когнітивного тесту пам'ять на слова у
кваліфікованих боксерів.

Таблиця 3
Кореляційний аналіз між спеціальною працездатністю та показниками
когнітивного тесту пам'ять на слова у кваліфікованих боксерів (n=26)
Показники
Продуктивність, ум.од.
Швидкість, ум.од.
Точність, ум.од.
Ефективність, ум.од.

Високий рівень працездатності
(n=12)
0,14
0,37
0,14
0,13

Низький рівень працездатності
(n=14)
0,05
-0,56
0,11
0,08

Примітка: жирним виділено достовірні коефіцієнти кореляції (p<0,05).

Проведений кореляційний аналіз
виявив лише один кореляційний зв'язок
між спеціальною працездатністю та
показником швидкості у боксерів із
зниженим рівнем працездатності (табл. 3).
Означений факт свідчить про можливість
підвищення рівня працездатності шляхом
прискорення швидкості запам’ятовування
вербальних символів.
Доповнені отримані раніше дані з
проблематики
психофізіологічного
контролю (Алексєєв, Ананченко, &
Голоха, 2021; Міщенко, і ін., 2017;
Первачук, і ін., 2017; Тропін, & Бойченко,
2018; Korobeynikov, and et. аl., 2019;
Tropin, & Shatskikh, 2017) і оцінки
спеціальної працездатності (Коробейніков,
і ін. 2014; Пашков, 2015; Ровний,
Романенко, & Пятисоцкая, 2016; Kiprich, &
Berinchik, 2015; Korobeynikov, and et. аl.,
2020) в різних видах єдиноборств.
Висновки.
1. На основі аналізу науковометодичної інформації, джерел Інтернет і
узагальнення передового практичного
досвіду було встановлено, що дослідження
психофізіологічних
характеристик
у
кваліфікованих
єдиноборців
дає
можливість оцінити якість системи
сприйняття і переробки інформації.
Спроможність спортсмена в умовах
двобою адекватно сприймати інформацію
про положення суперника та його дії, а
також оперативно реагувати, виконуючи

технічні дії здійснюється за рахунок
психофізіологічних властивостей.
Структура спортивних єдиноборств,
і особливо боксу, характеризується
синхронізацією між сприйняттям та
переробкою зовнішньої інформації із
моторною реалізацією в ході боксерського
двобою. Для ефективного сприйняття
інформації, її аналізу та прийняття
рішення щодо відповідного реагування на
дії суперника, необхідно активувати
когнітивні функції, такі як: вербальний та
невербальний інтелект та пам'ять.
2. Результати кореляційного аналізу
між спеціальною працездатністю та
показниками
когнітивного
тесту
«Встановлення
закономірностей»
дозволили виявити наявність достовірних
зв’язків у боксерів із високим рівнем
спеціальної працездатності із показниками
продуктивності, точності та ефективності.
У боксерів із зниженим рівнем спеціальної
працездатності
спостерігається
достовірний кореляційний зв'язок лише із
показником продуктивності.
Аналіз результатів між спеціальною
працездатністю
та
показниками
когнітивного тесту «Порівняння чисел»
виявив відсутність кореляційних зв’язків у
боксерів із високим рівнем спеціальної
працездатності. У боксерів із зниженим
рівнем
спеціальної
працездатності
спостерігається наявність достовірних
зв’язків із показниками ефективності,
латентності та стабільності.
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Проведений кореляційний аналіз
спрямовані на взаємозв'язку когнітивних
між спеціальною працездатністю та
функцій
з
показниками
змагальної
показниками когнітивного тесту «Пам'ять
діяльності кваліфікованих боксерів.
на слова» виявив лише один кореляційний
Конфлікт
інтересів.
Автори
зв'язок між спеціальною працездатністю та
відзначають, що не існує ніякого
показником швидкості у боксерів із
конфлікту інтересів.
зниженим рівнем працездатності. У
Джерела фінансування. Ця стаття
боксерів із високим рівнем спеціальної
не отримала фінансової підтримки від
працездатності достовірних кореляційних
державної, громадської або комерційної
зв’язків в цих тестах не має.
організації.
Перспективи
подальших
досліджень у даному напрямку будуть
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Аннотация. Коробейникова Л.Г., Тропин Ю.Н., Коробейников Г.В., Го Шенпен.
Связь когнитивных функций со специальной работоспособностью квалифицированных
боксеров.
Цель:
установить
связь
когнитивных
функций
со
специальной
работоспособностью квалифицированных боксеров. Материал и методы. В исследовании
использовались следующие методы: анализ научно-методической информации и источников
Интернета; хронодинамометрия; психофизиологические методы исследования; методы
математической статистики. Было обследовано 26 квалифицированных боксеров, возраст
18-24 года. По индексу креатинфосфатной работоспособности все боксеры были разделены
на две условные группы. Первая группа с высоким уровнем работоспособности (от 200 и
выше усл. ед.) и группа с низким уровнем специальной работоспособности (ниже 200 усл.
ед.). В первую группу вошло 12 человек, во вторую – 14 спортсменов. Результаты: на основе
анализа научно-методической информации, источников Интернет и обобщение передового
практического опыта было установлено, что структура спортивных единоборств, и
особенно бокса, характеризуется синхронизацией между восприятием и переработкой
внешней информации с моторной реализацией в ходе боксерского поединка. Для
эффективного восприятия информации, ее анализа и принятия решения относительно
соответствующего реагирования на действия соперника, необходимо активировать
когнитивные функции, такие как: вербальный и невербальный интеллект, память. Для
изучения особенностей связей специальной работоспособности с когнитивными
характеристиками был проведен корреляционный анализ. Выводы. Результаты
корреляционного анализа между специальной работоспособностью и показателями
когнитивного теста «Установление закономерностей» позволили выявить наличие
достоверных связей у боксеров с высоким уровнем специальной работоспособности с
показателями производительности, точности и эффективности. У боксеров с низким
уровнем специальной работоспособности наблюдается достоверная корреляционная связь
только с показателем производительности. Анализ результатов между специальной
работоспособностью и показателями когнитивного теста «Сравнение чисел» обнаружил
отсутствие корреляционных связей у боксеров с высоким уровнем специальной
работоспособности. У боксеров с низким уровнем специальной работоспособности
наблюдается наличие достоверных связей с показателями эффективности, латентности и
стабильности.
Проведенный
корреляционный
анализ
между
специальной
работоспособностью и показателями когнитивного теста «Память на слова» обнаружил
только одну корреляционную связь между специальной работоспособностью и показателем
скорости у боксеров с пониженным уровнем работоспособности. У боксеров с высоким
уровнем специальной работоспособности достоверных корреляционных связей в этих
тестах нет.
Ключевые слова: бокс, когнитивные функции, специальная работоспособность,
квалифицированные спортсмены, корреляционный анализ.
Abstract. Korobeynikova L., Tropin Y., Korobeynikov G., Go Shenpen. Link of cognitive
functions from special training of qualified boxers. Purpose: to establish links of cognitive
functions from special training of qualified boxers. Material and methods. Preceding victorious
methods have been used: analysis of scientific-methodical information and dzherel to the Internet;
chronodynamometry; psychophysiological methods of education; methods of mathematical
statistics. There were 26 qualified boxers in bulo, 18-24 years old. According to the index of
creatine phosphate preceding of all boxers, there were two different groups. The first group with a
high level of performance (from 200 and above conventional units) and a group with a low level of
special performance (below 200 conventional units). Before the first group, 12 individuals were
consumed, before the other – 14 athletes. Results: on the basis of the analysis of scientificmethodical information, the Internet connection and communication of the advanced practical
information in the field of sports was established, and the structure of sports martial arts, and
especially boxing, is characterized by the call of synchronization between the two sportsmen and
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the conversion For an effective reception of information, analysis and acceptance of the solution of
a similar response to the supernatural, it is necessary to activate cognitive functions, such as:
verbal and non-verbal intelligence and memory. A correlation analysis was carried out for the
development of the peculiarities of the links in the special prasezdatnost and the cognitive
characteristics. Conclusions. The results of a correlation analysis between special training and
indicators of the cognitive test «Establishing Regularities» allowed for the emergence of reliable
links among boxers because of the high level of precision of special performance indicators and
efficiency. Boxers due to the decrease in the level of special praise rate help to achieve a reliable
correlation without being an indicator of productivity. An analysis of the results in the field of
special training and indicators of the cognitive test «Correspondence of numbers» has shown the
prevalence of correlation in boxers due to the high level of special training. Boxers due to the
decrease in the level of special performance help to promote the appearance of reliable links due to
the indicators of efficiency, latency and stability. Carrying out a correlation analysis between
special training and indicators of the cognitive test «Memory for words» has shown in the absence
of one basic connection between special training and performance indicators among boxers due to
low reduction. Boxers from the highest level of special prazdatnosty reliable correlation links in the
tests are not possible.
Keywords: boxing, cognitive functions, special performance, qualified athletes, correlation
analysis.
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