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Дослідження рівня морфофункціонального стану юних 
велосипедисток 12-14 років, які спеціалізуються в БМХ

Пруднікова М.С., Чуб О.О.
Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Розглянуто морфологічний і 
функціональний стан юних ве-
лосипедисток 12-14 років, як 
займаються екстремальним 
видом велоспорту (БМХ). На-
ведено морфофункціональний 
стан юних велосипедисток 12-
13 років, що спеціалізуються 
у велосипедному мотокросі. 
Показано медико-біологічний 
контроль, який дозволив ви-
явити рівень функціонального 
стану юних велосипедисток 
12-14 років за типом статури.

Прудникова М.С., Чуб О.О. Исследование 
уровня морфофункционального состояния 
юных велосипедисток 12-14 лет, которые 
специализируются на БМХ. Рассмотрено 
морфологическое и функциональное состоя-
ние юных велосипедисток 12-14 лет, которые 
занимаются экстремальным видом велоспорта 
(БМХ). Проведено исследование на протяже-
нии двух макроциклов морфофункционально-
го состояния юных велосипедисток 12-14 лет, 
специализирующихся в велосипедном мото-
кроссе. Показан медико-биологический контр-
оль, который позволил выявить уровень функ-
ционального состояния юных велосипедисток 
12-14 лет по типу телосложения.

Prudnikova М.С., Chub О.О. Research 
of a level of morphofunctional state 
of young bicyclists at the age of 12-14 
years specialized at BMX. The morpho-
logical and functional state of young bicy-
clists is considered 12-14 years, engag-
ing in the extreme type of the cycle racing 
(ВМХ). Research is conducted during two 
year cycles of the морфофункциональ-
ного state of young bicyclists 12-14 years, 
specialized in bicycle мотокроссе. Physi-
cian-biology control which allowed educing 
the level of the functional state of young 
bicyclists 12-14 years on the type of build 
is shown.

Ключові слова:
юні велосипедисти, функціо-
нальний стан, макроцикл.

юные велосипедистки, функциональное со-
стояние, макроцикл.

young bicyclists, functional state, year 
cycle.

Вступ.1

Досягнення значних спортивних результатів не-
можливо без наукового підходу до організації ціле-
спрямованого тренувального процесу, особливо в 
нових видах олімпійської програми (БМХ). Наведено 
аналіз публікації, в яких визначено, що при підготов-
ки юного спортсмена необхідно керуватися функці-
ональним станом, який залежить в значній мірі від 
многогранних явищ [3, 5].

У зв’язку з цим, проводяться дослідження в цикліч-
них видах спорту по різним напрямках підготовки. За 
останні роки в жіночому велоспорті відбулися значні 
зміні в підготовці юних велосипедисток з урахуван-
ням морфофукнціонального стану [2, 5, 6, 8]. Тому по-
шук нових резервів юного організму в теперішній час, 
особливо в екстремальних видах спорту є актуальною 
проблемою.

Дані дослідження використовувалися відповідно 
до Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфе-
рі фізичної культури і спорту Міністерства України 
у справах сім’ї, молоді та спорту на 2006-2010 рр. за 
темою 2.1.9.2 п «Удосконалення системи підготовки 
спортсменів в циклічних видах спорту в різних струк-
турних утвореннях багаторічної спортивної підготов-
ки» (номер державної реєстрації 0106U011987).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – дослідження морфофункціо-

нального стану юних велосипедисток 12-13 років.
Завдання дослідження:

Визначити морфологічний стан юних велосипедис-• 
ток 12-13 років.
Виявити зміни функціонального стану юних вело-• 
сипедисток 12-14 років по етапам річного циклу 
тренувань.
У експерименті прийняли участь 30 юних велоси-• 
педисток м’язового (експериментальна група 1) і 
торакального (експериментальна група 2) типа ста-
тури в віку 12-13 років. Для визначення морфофунк-
ціонального стану використовувались вимірювання 
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АТ, ЧСС, АМЕ, PWC170, МПК, також для визначен-
ня і оцінки типа статури використовувалися описо-
ві признаки та класифікація по В.Г. Штефко и А.Д. 
Островському.
Тренувальний процес в експериментальних групах • 
будувався по загальноприйнятої методики трену-
вання в велосипедному спорті.

Результати дослідження.
Доведено, що морфологічний стан юних велосипедис-

ток 12-13 років, які приходять займатися екстремальним 
видом велоспорту (БМХ) більшою мірою відповідають 
м’язовому (експериментальна група 1) і торакальному 
(експериментальна група 2) типам статури.

Дослідження функціонального стану упродовж 
річних макроциклів проводилися у дівчат з м’язовим 
і торакальним типом статури. Сістоличний артеріаль-
ний тиск зростав і на етапі змагань склав відповідно 
в експериментальній 1-123,4 мм рт.ст., в експеримен-
тальній 2-122,6 мм рт.ст (табл. 1).

При цьому діастоличний артеріальний тиск в екс-
периментальній 1 групі максимально підвищився на 
етапі змагань і склав відповідно 74,5 мм рт.ст., в той 
же час, в експериментальній групі 2 максимальні зна-
чення зафіксовані на спеціально-підготовчому етапі – 
73,0 мм рт.ст., а на етапі змагань показник знизився до 
72,7 мм рт.ст.

Підвищення показників частоти серцевих скоро-
чень (ЧСС) в тренувальному процесі велосипедисток 
12-13 років спостерігалося на етапі змагань і склало 
в експериментальній 1-81,3 уд хв- 1, в експеримен-
тальній 2-81,7 уд хв- 1, що на 0,6 уд хв- 1 більше по 
відношенню до загально-підготовчого етапу.

Спеціалізований тест PWC170 на велоергометрі дав 
об'єктивну оцінку рівню підготовленості велосипедис-
ток 12-13 років. Показники в експериментальній групі 
1 підвищилися на 22,4 кгм хв- 1 і в експериментальній 
2 на 26,2 кгм хв- 1 відносно загально-підготовчого ета-
пу. При цьому на першому етапі виявлена статистич-
на значимість в експериментальній групі 1 відносно 
експериментальної групи 2 (р<0,05).
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Таблиця 1
Динаміка показників функціонального стану серце-судинної і дихальної систем  

організму велосипедисток 12-13 років

Показники
Групи Оцінка статистичної

значимості
ЕГ1

n=15
ЕГ2

n=15 t p

Загально-підготовчий етап
АТ сіст., мм рт.ст. 122,3+2,68 121,6+2,29 t1,2=0,19 р1,2>0,05
АТ діаст., мм рт.ст. 73,7+2,79 72,3+3,38 t1,2=0,30 р1,2>0,05
ЧСС, уд мин-1 80,7+0,76 81,1+3,38 t1,2=0,42 р1,2>0,05
АМЕ, усл.ед. 163,9+0,92 162,1+0,85 t1,2=0,89 р1,2>0,05
PWC170, кгм мин-1 765,7+1,29 758,1+1,436 t1,2=2,50 р1,2<0,05
МСК, л 3,4+0,05 3,3+0,08 t1,2=0,50 р1,2>0,05

Спеціально-підготовчий етап
АТ сіст., мм рт.ст. 122,7+2,65 122,1+2,82 t1,2=0,17 р1,2>0,05
АТ діаст., мм рт.ст. 74,3+2,59 73,0+3,71 t1,2=0,29 р1,2>0,05
ЧСС, уд мин-1 81,3+1,09 81,6+1,17 t1,2=0,17 р1,2>0,05
АМЕ, усл.ед. 168,5+1,18 166,9+1,28 t1,2=0,92 р1,2>0,05
PWC170, кгм мин-1 787,1+1,84 782,5+1,75 t1,2=1,84 р1,2>0,05
МСК, л 3,5+0,06 3,4+0,06 t1,2=1,39 р1,2>0,05

Етап змагань
АТ сіст., мм рт.ст. 123,4+2,54 122,6+1,89 t1,2=0,25 р1,2>0,05
АТ діаст., мм рт.ст. 74,5+2,18 72,7+2,45 t1,2=0,15 р1,2>0,05
ЧСС, уд мин-1 81,3+1,34 81,7+0,86 t1,2=0,25 р1,2>0,05
АМЕ, усл.ед. 164,1+0,86 168,3+1,15 t1,2=2,92 р1,2<0,05
PWC170, кгм мин-1 788,1+4,08 784,3+3,14 t1,2=0,73 р1,2>0,05
МСК, л 3,6+0,04 3,5+0,05 t1,2=2,63 р1,2<0,05

Примітка: ЕГ1 – експериментальна група 1 м’язового типа статури;  
                        ЕГ2 – експериментальна група 2 торакального типа статури. 

Таблиця 2
Динаміка показників функціонального стану серце-судинної і дихальної систем  

організму велосипедисток 14 років

Показники
Групи Оцінка статистичної

значимості
ЕГ1

n=15
ЕГ2

n=15 t p

Загально-підготовчий етап
АТ сіст., мм рт.ст. 121,4+1,80 120,6+2,29 t1,2=0,27 р1,2>0,05
АТ діаст., мм рт.ст. 71,7+3,58 70,3+3,36 t1,2=0,27 р1,2>0,05
ЧСС, уд мин-1 79,4+0,80 77,9+0,69 t1,2=1,39 р1,2>0,05
АМЕ, усл.ед. 172,1+1,25 175,9+0,95 t1,2=2,46 р1,2<0,05
PWC170, кгм мин-1 792,7+2,21 801,1+5,19 t1,2=1,48 р1,2>0,05
МСК, л 3,5+0,14 3,7+0,04 t1,2=0,85 р1,2>0,05

Спеціально-підготовчий етап
АТ сіст., мм рт.ст. 121,1+1,61 120,5+1,89 t1,2=0,27 р1,2>0,05
АТ діаст., мм рт.ст. 72,3+3,38 70,2+3,14 t1,2=0,46 р1,2>0,05
ЧСС, уд мин-1 79,9+0,62 78,5+0,75 t1,2=1,44 р1,2>0,05
АМЕ, усл.ед. 176,7+1,48 181,1+1,16 t1,2=2,37 р1,2<0,05
PWC170, кгм мин-1 801,7+3,31 820,3+3,05 t1,2=4,13 р1,2<0,001
МСК, л 3,7+0,08 3,9+0,06 t1,2=6,54 р1,2<0,001

Етап змагань
АТ сіст., мм рт.ст. 121,3+3,41 120,1+2,34 t1,2=0,27 р1,2>0,05
АТ діаст., мм рт.ст. 72,5+3,25 70,5+2,82 t1,2=0,48 р1,2>0,05
ЧСС, уд мин-1 79,3+0,92 78,7+1,06 t1,2=0,38 р1,2>0,05
АМЕ, усл.ед. 176,3+1,62 180,9+1,01 t1,2=2,38 р1,2<0,05
PWC170, кгм мин-1 800,6+3,23 816,9+2,95 t1,2=3,51 р1,2<0,01
МСК, л 3,6+0,03 3,8+0,06 t1,2=5,90 р1,2<0,001

Примітка: ЕГ1 – експериментальна група 1 м’язового типа статури;  
                        ЕГ2 – експериментальна група 2 торакального типа статури. 
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Показник аеробної метаболічної ємності сердеч-
ного м'яза досяг максимальних значень на спеціально-
підготовчому етапі і склав в експериментальній гру-
пі 1-168,5 усл.ед. і в експериментальній 2-166,9 усл.
ед., що вище відносно експериментальної групи 2 
(р<0,05). Тоді як на етапі змагань показник АМЄ в 
експериментальній групі 2 зріс і склав 168,3 усл.ед., 
що статистично значимо відносно показників експе-
риментальної групи 1  (t=2,92; р<0,05).

Максимальне споживання кисню на ранніх ета-
пах спортивного вдосконалення є одним з важливих 
критеріїв при побудові тренувального процесу. Ана-
лізуючи динаміку зростання по етапам макроциклу в 
досліджених групах нами виявлено, що максимальні 
значення були показані в експериментальної групі 1 
на етапі змагань.

Дослідження рівня функціонального стану в дру-
гий рік впродовж річного макроциклу визначило, що 
показники змінювалися в міру збільшення спеціаль-
ного навантаження. При цьому артеріальний тиск в 
експериментальних групах на етапах макроциклу за-
лишався стабільним (табл. 2).

Рівень підготовленості велосипедисток 14 років, 
визначений по тесту PWC170, максимальних значень 
достиг на спеціально-підготовчому етапі в експери-
ментальній 2, який статистично значимо підвищився 
відносно експериментальної групи 1 (р<0,05).

Максимальні показники МСК в експерименталь-
них групах у велосипедисток 14 років були виявлені 
на спеціально – підготовчому етапі і склали в експе-
риментальній 1-3,7л, в експериментальній 2-3,9л. При 
цьому на змагальному і спеціально-підготовчому ета-
пах виявлена статистична значимість в експеримен-
тальній групі 2 відносно експериментальної групи 1.

На спеціально-підготовчому і змагальному етапах 
максимальний показник аеробної метаболічної ємнос-
ті був показаний в експериментальній групі 2 і склав 
відповідно 181,1 усл.ед. і 180,9 усл.ед. (р<0,05).

Проведений аналіз функціонального стану в дослі-
джених групах упродовж другого макроциклу виявив, 
що показники в експериментальній групі 2 дівчат з 
торакальним типом статури перевищували експери-
ментальну групу 1.

Таким чином дослідження морфофункціонального 
стану юних велосипедисток 12-14 років, які займа-
ються БМХ показали, що загальноприйнята методика 
тренування в перший виявила більший зріст результа-
тів у дівчат з м’язовим типом, а в другий рік у дівчат з 
торакальним типом статури.

Висновки.
При заняттях велосипедним спортом в експери-

ментальних групах виявлена позитивна динаміка 
зросту функціонального стану юних велосипедисток 
12-14 років м’язового і торакального типів статури.

В перший рік дослідження на початок експеримен-
ту велосипедистки з м’язовим типом статури мали по-
казник АМЄ значно кращі, але в кінці річного циклу 
тренувань у дівчат торакального типу зріст аеробної 
метаболічної ємності серця мав вищий показник.

В другий рік визначено збільшення максимально-
го споживання тиску у дівчат з торакальним типом 
статури на спеціально-підготовчому етапі, відносно 
дівчат з м’язовим типом статури.

Подальші дослідження будуть направленні на ви-
значення рівня рухових якостей юних велосипедис-
ток 12-14 років в дворічному циклі тренувань. Також 
будіть визначаться технічна підготовка и підготовле-
ність в складних умовах траси, на якій проводяться 
змагання з БМХ.
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