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Постановка проблеми. На сьогодні вивчення пси-

хічних станів у прикладній галузі психологічної науки – 

психології спорту, незважаючи на безліч теоретичних і 

прикладних досліджень, має досить велику кількість не 

вирішених проблем. По-перше, це відсутність єдиної 

класифікації та структури психічних станів, в по-друге – 

відсутність більш-менш загальноприйнятого визначення 

самого поняття «психічний стан».  

Дослідженню психічних станів у спорті, особливо 

передстартових станів спортсмена, присвячена 

величезна кількість літератури. Проте, досліджень, які б 

розглядали передстартові стани в контексті 

передстартової мобілізації в спортивних одноборствах 

на сьогоднішній момент виявлене вкрай мало, хоча деякі 

автори досить обґрунтовано їх розглядали [2, с.137-141]. 

Аналіз останніх досліджень. На протязі багатьох 

років різними авторами були постійні спроби розкрити 

поняття «психічних станів» та класифікувати їх за 

різними принципами.  

 психічні стани, розроблені В.А. Ганзеном, 

Е.П.Ільїним, М.Д.Левітовим, А.Ц.Пуні, C.T.Рубінштейном, 

Ю.Е. Сосновніковой, В.Н. Юрченко й інших [3; 5; 6];  

 психічні стани у спорті, передстартові стани 

Т.А. Ганюшкіною, А.Ц. Пуні, Г.Н. Цингаловою, 

О.А. Черніковою і багатьох інших [3; 5; 6]; 

 передстартові стани бійців елітних військових 

підрозділів А.О. Кадочніковим, А.Е. Тарасом [2]. 

Мета роботи. Метою даної статті є визначення 

поняття стану передстартової мобілізації у спортивних 

обноборствах. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, спортивні 

одноборства − це вид спортивного змагання, в якому два 

учасники фізично протидіють один одному з метою 

виявити переможця у сутичці, використовуючи тільки 

фізичну силу або різне спортивне спорядження й/або 

ручну холодну зброю. Найпоширеніші з них: спортивна 

боротьба (вільна, жіноча, греко-римська), боротьба 

самбо та дзюдо, бокс, рукопашний бій, східні 

одноборства такі як, таекводндо, карате тощо. 

Для цих видів спорту характерна активна рухова 

діяльність із граничним проявом фізичних і психічних 

якостей, а також різнобічний прояв здатностей 

спортсмена. Спортивні досягнення залежать від власних 

рухових можливостей спортсмена. 

Найвищу працездатність у тренувальному циклі 

називають «спортивною формою». Однак це поняття 

може бути застосоване не тільки у відношенні 

спортивної, але й інших видів діяльності, у яких 

потрібне досягнення максимальної готовності на певний 

термін (до конкурсу, до іспиту, до захисту дисертації 

тощо). Дотепер дане поняття недостатньо визначене та 

викликає час від часу жваву дискусію, яка зводиться до 

того, чи є стан «спортивної форми» якісно іншим, ніж 

стан високої тренованості, чи ні. І.П. Байченко (1962) 

висунув гіпотезу, що стан «спортивної форми» 

відрізняється від стану високої тренованості, і головною 

ознакою першого є наявність у спортсменів підвищеної 

реактивності. Це означає, що спортсмен, що перебуває в 

стані «спортивної форми», на відміну від реакцій у 

попередньому стані високої тренованості на стандартне 

навантаження дає більшу, а не меншу, як варто було б 

очікувати, реакцію вегетативної системи. 

Безсумнівно, підвищена реактивність − не загальне 

явище, але воно все ж таки має місце, тому необхідно 

з'ясувати механізми її появу й роль у прояві тренованості. 

Підготовка до змагання викликає в людини нервово-

емоційну напругу. Переживання до майбутнього виступу, 

настроювання на показ граничного на даний момент 

результату може приводити до того, що емоційний 

компонент починає займати усе більш вагоме місце в 

керуванні поведінкою. Внаслідок цього емоційне 

збудження, яке звичайно проявляється в людини 

незадовго до змагань і під час їх, через стійку й інерційну 

домінанти стає постійним (стійким) станом. На цьому тлі 

виконання стандартного навантаження й дає високу 

реактивність, що виражається в тому, що на колишнє 

навантаження організм реагує більш марнотратно, 

більшими вегетативними зрушеннями. Дана надбавка 

У своїй статті автори проаналізували основні існуючі концептуальні підходи щодо визначення понять 

передстартової мобілізації спортсменів-одноборців. А.В. Алексєєв у своїй класифікації виділяє три групи 
психічних станів: нормальний, патологічний й мобілізаційний. Але автори припускають, що для спортивних 

одноборств найбільш підходить визначення цього поняття, яке дає А. Ц. Пуні. Цей стан не охоплює проміжки 
між змаганнями й може навіть перед деякими з них взагалі не виникати або проявлятися в слабкій формі. 

Спортивна форма пов'язана з максимальною мобілізацією спортсмена на показ високого результату, причому 

мобілізація повинна підкріплюватися його фізичною, технічною й тактичною підготовленістю.  
Ключові слова. передстартові психічні стани, передстартова мобілізація, спортивні одноборства, 
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зв'язана не з дорожчанням фізичної роботи, а з 

перенадмірністю регулювання через підвищений 

емоційній фон. Таким чином, у людини, що готується до 

змагань, енергетична вартість роботи змінюється у зв'язку 

з посиленням його психічної активності. 

На користь такого тлумачення феномена підвищеної 

реактивності свідчить дослідження, проведене 

Е.П. Ільїним зі співавторами (1979). У студентів 

вимірялися енерговитратні при виконанні степ-тесту у 

двох станах − спокійному й при емоційному збудженні 

(безпосередньо перед іспитом). В останньому випадку 

енерговитратно на виконання однієї й тієї ж механічної 

роботи були на 50% більше. Таким чином, було 

виявлено подібне з феноменом підвищеної реактивності 

явище, яке не мало ніякого відношення до стану 

«спортивної форми». Однак цей феномен може 

з'являтися й у спортсменів за якийсь час до змагань. 

Очевидно, чим більше хвилювання й тривожність 

спортсмена при підготовці до змагань, тим більше 

шансів виявити в них згаданий феномен. І тому зовсім 

слушне зауваження А.Б. Гандельсмана й В.В. Васильєвої 

(1967), що пояснення стану «спортивної форми» треба 

шукати в ранніх передстартових станах спортсмена, 

тобто у впливі емоцій. 

Очевидно, що феномен підвищеної реактивності не 

можна розглядати як критерій «спортивної форми» і 

очікувати від спортсмена рекордних результатів щойно 

він з'явиться. 

Справа в тому, що стан підвищеної емоційності, що 

триває довгий час, невигідний для організму. Поведінка 

людини втрачає пластичність. Включення на повну 

потужність у процес регуляції симпатоадреналінової 

системи може підвищити працездатність спортсмена до 

рівня, який недоступний йому у звичайних умовах. 

Однак розрядка виниклого домінантного осередку 

(установки на результат) може з'явитися навіть з 

неадекватного приводу, тому що, згідно із 

фізіологічними законами саморегуляції система, що 

перебуває в напруженому стані, прагне звільнитися від 

надлишку збудження. Не випадково найбільша кількість 

зривів гальмівних реакцій спостерігається у спортсменів 

у ті періоди, коли йде гостра боротьба за місце в збірній 

команді. Тоді спостерігаються й невротичні реакції 

тривожного очікування, неадекватні форми поведінки й 

реагування на ситуацію. 

Отже, стан «бути у формі», бути готовим виявити всі 

свої можливості, передбачає підготовленість людини до 

діяльності (наявність умінь, розвинених якостей, 

фізичний стан) і його настрой на максимальну 

мобілізованість (готовність до діяльності). 

У психологічній літературі є різне розуміння й 

термінологічне позначення цього психологічного 

компонента спортивної форми. А.Ц. Пуні говорить про 

готовність до змагання, болгарський психолог спорту 

Ф.Генів − про мобілізаційну готовність [5, с.47, 49; 6, 

с.104];. Незважаючи на розбіжності, можна констатувати, 

що автори мають на увазі досить стійкий, що триває кілька 

днів, стан, що відбиває виникнення цільової домінанти, що 

направляє свідомість людину на досягнення високого 

результату, і готовність боротися з будь-якими 

труднощами на майбутніх змаганнях. Стан готовності не 

охоплює проміжки між змаганнями й може навіть перед 

деякими з них взагалі не виникати або проявлятися в 

слабкій формі. У той же час це й не оперативний стан, як 

стартове або передстартове хвилювання, що виникає за 1-

2 дня до змагань або за кілька годин. Настроюватися 

психологічно спортсмен може кілька тижнів, і чим ближче 

день змагання, тим виразніше будуть проявлятися в нього 

ознаки змагальної домінанти. 

У цьому стані мобілізуються саме ті функції 

(психічні й фізіологічні), які забезпечують досягнення 

результату в даному виді спорту. В.В. Медведєв (1968), 

наприклад, знайшов, що волейболісти, для яких 

сприйняття ситуації на ігровому майданчику відіграють 

велику роль, у стані спортивної форми сприймали схему 

розташування гравців на майданчику значно точніше, 

ніж коли вони були не у формі. У гімнастів же, що 

перебувають в «спортивній формі», збільшення в обсязі 

й точності сприйняття була досить незначною. Це можна 

пояснити тим, що для них обсяг і точність зорового 

сприйняття багатьох об'єктів у просторі не відіграють 

істотної ролі. 

Пуні (1973) підкреслює необхідність впевненості 

спортсмена для формування готовності до змагання. 

Очевидно, що оптимальний рівень впевненості, 

найбільшою мірою сприяє успішній діяльності 

спортсмена. Наявність деякої непевності свідчить про 

адекватність відбиття людиною труднощів змагальної 

боротьби (несприятливі погодні умови, несправне 

технічне оснащення тощо). У той же час при завищеній 

або заниженій впевненості, як правило, відзначається 

неадекватність мотиваційних установок і рівня домагань 

спортсменів, які приводять до неповної мобілізації їх 

можливостей (в одному випадку через те, що спортсмен 

не вважає потрібним «викладатися», а в іншому − тому 

що вважає таку мобілізацію неможливої або пошуки). 

Очевидно, співвідношення «впевненості-непевності» 

у різних людей індивідуально, звідси й часта поява 

несподіваних для самого спортсмена рекордів. Отже, 

при діагностиці стану готовності до змагання надавати 

почуттю впевненості вирішальне значення чи навряд 

доцільне. Однак ураховувати його, зіставляючи з 

реальними можливостями спортсмена, корисно, тому що 

воно свідчить про мобілізаційну настроєність. 

Об'єктивно ж у них на піку готовності було 

незрівнянне менше, чим при спаді, випадків з перевагою 

гальмування по «внутрішньому» балансу й значно 

більше випадків з урівноваженістю й перевагою 

збудження, що свідчить про велику потребу в руховій 

активності в стані «спортивної форми», про енергетичну 

«зарядженість» спортсменів. 

Аналогічні зрушення в стані «спортивної форми» 

спостерігалися й по «зовнішньому» балансу, що 

свідчить про підвищене емоційне тло в спортсменок на 

піку їх готовності до змагання. 

Нарешті, стан готовності до змагання пов'язане з 

вольовою мобілізацією «духовних» сил. Це готовність 

виявити максимум вольового зусилля, не допустити 

розвитку несприятливого емоційного стану, направити 

свідомість не на переживання значимості змагання й 

очікування успіху або невдачі, а на контроль своїх дій і 

дій суперника. Вольова мобілізація повинна сприяти, 
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якщо буде потреба й включенню в регуляцію емоційного 

механізму за участю симпатоадреналовой системи, щоб 

процес регулювання наблизився до екстремального. 

Необхідно враховувати, що переживання людиною 

майбутньої змагальної діяльності й без того можуть 

активізувати симпатоадреналінову систему, яка починає 

домінувати над вольовим контролем. Це таїть у собі 

певну небезпеку, тому що робота функціональних 

систем стає нестабільною й довільно погано 

регульованої. Тому М. Буаже, говорячи про стан 

«спортивної форми», відзначав, що лише одиницям 

вдається підтримувати максимальну енергію, сто 

спортсменів залишаються поза бажаною формою, і сто 

інших впадають у стан перетренованості. 

А.Ц. Пуні (1959) розділив передстартові стани 

спортсмена за рівнем активації (емоційного збудження) 

на три види: стан лихоманки, бойового збудження й 

апатії [5, с.37-43; 6, с.79];. 

Передстартова лихоманка, вперше описана 

О.А. Черніковою (1937), пов'язана із сильним емоційним 

збудженням. Вона супроводжується неуважністю, 

нестійкістю переживань (одні переживання швидко 

переміняються іншими, протилежними по характеру), 

що в поведінці приводить до зниження критичності, до 

примхливості, упертості й брутальності у відносинах із 

близькими, друзями, тренерами. Зовнішній вигляд такої 

людини відразу дозволяє визначити його сильне 

хвилювання: руки й ноги тремтять, на дотик холодні, 

риси особи загострюються, на щоках з'являється 

плямистий рум'янець. При тривалім збереженні цього 

стану людей втрачає апетит, нерідко спостерігаються 

розлади кишечнику, пульс, подих і артеріальний тиск 

підвищений і нестійкий. 

Передстартова апатія протилежна лихоманці. Вона 

виникає або при небажанні людини виконувати 

майбутню діяльність через часту її повторюваність 

(«приїлася»), або у випадку, коли при великому бажанні 

здійснювати діяльність, як наслідок, відбувається 

«перегоряння» через емоційне збудження, що 

довгостроково тривало. Апатія супроводжується 

зниженим рівнем активації, гальмуванням, загальною 

млявістю, сонливістю, сповільненістю рухів, погіршенням 

уваги й сприйняття, порідшанням пульсу, ослабленням 

вольових процесів. 

Бойове збудження (або «бойова готовність»), з 

погляду А.Ц. Пуні, є оптимальним передстартовим 

станом, під час якого спостерігаються бажання й 

настрой людини на майбутню боротьбу. Емоційне 

збудження середньої інтенсивності допомагає 

мобілізації й зібраності людини.  

А.В. Алексєєв у своїй класифікації виділяє три групи 

або категорії психічних станів: нормальний, 

патологічний й мобілізаційний [1, с.14; 2, с.27-28]. 

Щоб легше орієнтуватися в досить великому 

різноманітті психічних станів, зручніше за все, усе це 

різноманіття підрозділити на три основні категорії, на 

три головні групи. 

Перша група − норма. Норма − це такий стан організму, 

при якому усі органи й системи функціонують цілком 

успішно згідно із законами природи: мозок мислить 

логічно, серцево-судинна система, завдяки гарній роботі 

здорового серця, а також артеріальних і венозних судин, 

забезпечує високу якість кровообігу, легені легко й вільно 

вдихають повітря з його киснем і видихають зайвий 

вуглекислий газ, шлунково-кишковий тракт повністю 

переробляє з'їдені продукти, печінка надійно знешкоджує 

отрутні з'єднання і т.д. Таким чином, мова йде про якісне 

функціонування всіх органів і систем, яке здійснюється при 

звичайному, нормальному, не напруженому режимі 

життєдіяльності організму, що забезпечує високо-

продуктивну роботу психічного апарата − головного мозку. 

Друга група − хворобливі відхилення від психічної 

норми. Або, інакше кажучи, психічна патологія. Термін 

«патологія» походить від давньогрецького слова 

«патос», що означав «страждання». Причин для 

виникнення всіляких страждань у сучасному світі 

цілком достатньо. Однак треба відразу ж сказати, що, що 

розвиваються при цьому патологічні стани лише в 

рідких випадках досягають такої гостроти й ваги, при 

яких потрібна спеціальна психотерапевтична допомога. 

Психологічні прояви, спостережувані у спортсменів-

одноборців, найчастіше досить тонкі, своєрідні, а їх 

симптоматика визначається специфікою спортивної 

діяльності. 

Треба добре усвідомити, що всі подібні відхилення 

від норми, зв'язані, у першу чергу, з порушеннями в 

психічному апарату в головному мозку. Вони можуть 

бути короткочасними й пройти самі по собі, але можуть 

і зафіксуватися надовго. Однак при цьому ні, як 

правило, поразки глибоких психічних механізмів, що 

визначають сутність особистості людини − вона 

залишається психічно нормальною у загальноприйня-

тому значенні цих слів. Тому, якщо з подібними 

відхиленнями від норми звернутися за допомогою до 

психолога в загальній психологічній мережі, той не 

зможе виявити специфічне відхилення від норми та 

порахує, що той не потребує психологічної допомоги. А 

проте, явно патологічні, але зумовлені специфікою 

спортивної діяльності, відхилення від норми, заважають 

спорсменам успішно займатися своєю справою [1, с.48-

51; 4, с.67].  

Третя група − мобілізований стан організму. Для 

нього характерно високоактивне функціонування тих 

органів і систем, якими має бути здійснена яка-небудь 

важка діяльність, наприклад, показати потрібний 

результат або виграти бій. Розв'язок подібних важких 

завдань, специфічних для рукопашного бою, вимагає 

включення в найвищу активність відповідних резервних 

сил організму, що ніколи не спостерігається при його 

звичайному нормальному стані. 

Говорячи про психічну мобілізацію, необхідно 

уточнити наступні обставини. Хоча пускові механізми, 
що включають організм як у патологічний, так і в 

мобілізаційний стан, а також забезпечують норму, 

перебувають у психічному апараті одноборців, у їхньому 

головному мозку, проте правомірніше говорити не про 

чисто психічні, а про психофізичні стани. 

Наприклад, одноборець напередодні змагань 

поставив перед собою завдання − бути в бою гранично 

агресивним. Якщо слідом за таким «самонаказом» у 

нього не почнуть сильніше битися серце, не поглибиться 

подих, м'язи не стануть більш працездатними, у крові не 



   
68 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, December # 10, 2016 
 

збільшиться кількість норадреналіну й глюкози, не 

загостряться зір і слух, не активізується діяльність інших 

систем організму, то поставлене психічне завдання, не 

«підтримане» фізичним станом організму, просто не 

зможе бути реалізоване. От чому надалі буде 

використовуватися термін «психофізичний», а не 

«психічний» стан організму. Приводиться проста схема, 

що ілюструє це положення (дивитись рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис .1. Схема психофізичних станів 

Практика показує, що дана схема значно полегшує 

орієнтування в тих численних і різноманітних 

психофізичних станах, які спостерігаються в 

спортсменів у процесі навчально-тренувальних занять і 

під час виступів на змаганнях [2, с.49,51].  

Ремобілізація − особливий процес, що став предметом 

досить актуальних в останні десятиліття досліджень. 

Процес ремобілізації полягає у різкому вимиканні 

організму з великої, часом надмірної психофізичної 

напруги й недотриманні правил про необхідність 

поступового переходу від великої напруги до звичайного, 

повсякденного функціонування всіх органів і систем. Цей 

перехід з високої мобілізованості до звичайних, звичних 

навантажень, вірніше всього назвати «ремобілізацією» 

(латинська частка «ре» означає «назад»). За неправильно 

проведеної ремобілізації в організмі розвивається, якщо 

вдатися до порівняння, щось подібне тому, що 

відбувається з пасажирами швидко їдучого автобуса, 

якщо він різко гальмує − усіх кидає вперед, збиваючи з 

ніг і травмуючи. Так і в організмі спортсмена, виведеного 

на рівень найвищої мобілізованості, усі системи 

працюють у такому напруженому режимі, що їх не можна 

вимикати відразу, тому що слідом за цим відразу ж 

виникають своєрідні порушення, навіть «поломки» у 

діяльності тих або інших органів і систем. 

Висновки. Отже, у своїй статті ми проаналізували 

основні існуючі концептуальні підходи щодо визначення 

понять передстартової мобілізації спортсменів. 

Гіпотетично ми припускаємо, що для спортивних 

одноборств найбільш підходить визначення цього 

поняття, яке дає А.Ц. Пуні, передстартова мобілізація 

спортсмена − це стійкий, що триває кілька днів, стан, 

який відбиває виникнення цільової домінанти, що 

направляє свідомість людини на досягнення високого 

результату, і готовність боротися з будь-якими 

труднощами на майбутніх змаганнях. 

Цей стан не охоплює проміжки між змаганнями й 

може навіть перед деякими з них взагалі не виникати або 

проявлятися в слабкій формі. У той же час це й не 

оперативний стан, як передстартова лихоманка, що 

виникає за 1-2 дня до змагань або за кілька годин. 

Настроюватися психологічно спортсмен може кілька 

тижнів, і чим ближче день змагання, тим виразніше 

будуть проявлятися в нього ознаки змагальної 

домінанти. Спортивна форма пов'язана з максимальною 

мобілізацією спортсмена на показ високого результату, 

причому ця мобілізація повинна підкріплюватися його 

фізичною, технічною й тактичною підготовленістю. 

Однак це хоча й стабільний, але все-таки тимчасовий 

стан спортсмена (його тривалість визначається багатьма 

факторами, у тому числі й індивідуальними 

особливостями: одні спортсмени можуть перебувати в 

мобілізованому стані кілька тижнів, інші − кілька днів). 

У світлі вищевикладеного можна зробити два висновки: 

по-перше, протягом сезону спортсмен може кілька раз 

входити й виходити зі спортивної форми; по-друге, вона 

властива як майстрам спорту, так і спортсменам-

розрядникам, тому що останні теж можуть 

мобілізуватися на змагання низького рівня й показати 

там кращий для себе у сезоні результат. 
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DEFINITION OF PRE-MOBILIZATION IN MARTIAL ARTS 

In his article, the authors analyzed the main existing conceptual approaches to definitions prelaunch mobilizing athletes of 

martial arts. A. Alekseev in its classification identifies three groups of mental states: normal, abnormal and mobilization. But 

the authors suggest that sports martial arts most suitable definition of this concept, which gives Pune A. Ts. This condition 

does not cover the gaps between tournaments and maybe even to some of them do not occur or manifest in weak form. Shape 

associated with the maximum mobilization athlete to show high results, and to mobilize it must be supported by physical, 

technical and tactical preparedness. 

Key words. Prelaunch mental states, pre-mobilization, martial arts,"Shape". 

  


