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Рухові характеристики хлопчиків 4-6 років  

для визначення перспективності до занять гімнастикою
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Анотації:
Розглянуто питання первинного від-
бору дітей дошкільного та молодшо-
го шкільного віку до занять гімнас-
тикою. Проаналізовані матеріали 
останніх публікацій на цю тему. До-
сліджувана група складалася з 56 
хлопчиків. Запропоновано тестові 
вправи для перевірки рухових зді-
бностей хлопчиків 4-6 років. Обчис-
лено зіставлені за віком норми груп 
складності для виконання кожної із 
запропонованих вправ. Установле-
но процес вирахування рухових та 
антропометричних характеристик 
для відбору дітей 4–6 років у групи 
попередньої підготовки. Визначено 
норми фізичної підготовленості, які 
можна застосовувати в методиці 
первинного відбору до занять гім-
настикою.

Помазан А.А. Двигательные характеристи-
ки мальчиков 4-6 лет для определения пер-
спективности к занятиям гимнастикой. Рас-
смотрены вопросы первичного отбора детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
к занятиям гимнастикой. Проанализирова-
ны материалы последних публикаций на эту 
тему. Исследуемая группа состояла из 56 маль-
чиков. Предложены тестовые упражнения для 
проверки двигательных способностей мальчи-
ков 4-6 лет. Установлены сопоставленные по 
возрасту нормы групп сложности для выпол-
нения каждого из предложенных упражнений. 
Установлен процесс определения двигатель-
ных и антропометрических характеристик для 
отбора детей 4-6 лет в группы предваритель-
ной подготовки. Определені нормы физической 
подготовленности, которые можно применять в 
методике первичного отбора к занятиям гимна-
стикой. 

Pomazan A. A. The motor 
characteristics of boys 4-6 years 
old to determine the prospects 
for gymnastics. The questions 
of primary screening of preschool 
and primary school children to 
gymnastics. Analyzed materials of 
recent publications on this topic. 
The study group consisted of 56 
boys. Proposed test exercises to 
test motor abilities of boys 4-6 years 
old. Set mapped by age groups 
of rules for each of the proposed 
exercises. Established process 
for determining the motor and 
anthropometric characteristics for 
the selection of children 4-6 years of 
prior training. Identified standards of 
physical fitness that can be used in 
the method of primary selection for 
gymnastics.
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Вступ.1

Залучення дітей до систематичних занять спортом, 
особливо це стосується гімнастики, відбувається в до-
сить ранньому віці від 4 до 7 років (за даними власного 
дослідження, результати якого були опубліковані рані-
ше). Попередні дослідження інших авторів були прове-
дені з дітьми 7-10 років, або в інших видах спорту.

Оскільки ми спостерігаємо значне омолодження 
контингенту, який починає займатися спортом, то і 
методика відбору дітей для занять гімнастикою пови-
нна відповідати їх віковим особливостям і дозволити 
максимально точно визначити тих дітей, які мають 
потенційні здібності до успішного оволодіння цим 
видом спорту.

Критеріями початкового спортивного відбору ді-
тей є дані медичного обстеження, антропометричні 
вимірювання, рівень розвитку фізичних якостей та їх 
оцінка з позицій подальшої перспективи [1, 6, 7].

Але тільки наявність необхідних фізичних якос-
тей, визначає подальшу успішність в освоєнні склад-
них вправ [2, 5].

Для оцінки рухових здібностей у первинному від-
борі використовується комплекс тестів, які складають 
програму випробувань по спеціальній фізичній підго-
товці [2, 4, 6].

Слід відзначити значний внесок у вивчення теоре-
тичних і методичних аспектів спортивного відбору й 
орієнтації робіт В.К. Бальсевича (1990); В.М. Волкова 
(1997), В.П. Філіна, М.А. Фоміна (2000); В.Б. Шварца 
(1984) та ін.

Робота виконана згідно з планом НДР кафедри гім-
настики спортивних танців та фітнесу ХДАФК на 2005-
2010 р.р., за ініціативною темою «Модельні характе-
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ристики фізичної підготовленості тих, хто займається 
спортивними і нетрадиційними видами гімнастики». 

Мета, задачі дослідження, матеріал та методи.
Метою дослідження була розробка рухових харак-

теристик для визначення перспективності хлопчиків 
4-6 років для занять гімнастикою.

Для створення даних характеристик необхідними 
завданнями стали:

з усієї вибірки визначити найбільш моторно-• 
обдарованих дітей;
узагальнити результати виконання фізичних вправ • 
до оцінювальної шкали, так званих групових норм 
(обрана 5-бальна шкала);

Об’єкт дослідження: первинний відбір дітей до 
занять спортивною гімнастикою в ДЮСШ. 

Предмет дослідження: застосування рухових ха-
рактеристик для визначення перспективності хлопчи-
ків 4-6 років до занять спортивною гімнастикою.

Методи дослідження: теоретичний аналіз науково-
методичної літератури, педагогічні спостереження, 
опитування, анкетування, педагогічний експеримент, 
моделювання, методи вивчення рівня розвитку рухо-
вих здібностей, тестування, хронометрія, лінійні ви-
міри, методи математичної статистики та порівняль-
ного аналізу. 

Результати дослідження
Для проведення дослідження було обрано процес 

первинного відбору дітей (хлопчиків) до занять гім-
настикою в ДЮСШ № 16 м. Харкова.

Досліджувана група складалася з 56 хлопчиків 4-6 
років, з них, дітей 4 років – 15, дітей 5 років – 26 та 
дітей 6 років – 16.

В ході дослідження було знято і опрацьовано 1120 
різних показників.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Розроблені рухові та антропометричні характерис-
тики являють собою певні блок-схеми, або описово-
цифрові переліки показників, які у зведеному комп-
лексі відображають наявні або прогнозовані якості 
особи, параметри її підготовленості, рівень розвитку 
рухових здібностей. Намагаючись отримати найпо-
вніші варіанти характеристик майбутніх спортсменів, 
ми включили якомога інформативніші показники:

• основні складові фізичної та технічної підготов-
ки в спортивно-тестовому вираженні, а також параме-
три результату;

• тілесно-структурні якості; 
• вік та інші ознаки, важливі для діагностики та 

прогнозування спортивних перспектив.
Для того щоб визначити дітей, які в результаті 

тестування рухових здібностей показали вищі резуль-
тати, необхідно було узагальнити отримані вихідні 
дані до групових норм згідно з обраною 5-ти бальною 
шкалою оцінок. 

Шкалування дозволило нам упорядкувати вихідні 
емпіричні дані, при цьому кожний із показників отри-
мав кількісну оцінку. Крім того, впорядкування цієї 
шкали допомогло визначити мінімальний та макси-
мальний ступені досліджуваних здібностей.

Для переведення вихідних результатів тестування 
в бали, використали прийняту в спортивній практиці 
методику вираховування норм, яка передбачає вико-
ристання середнього значення та середнього квадра-
тичного відхилення показника. 

Після того, як було вирахувано середнє статис-
тичне вибірки, враховуючи дані середнього квадра-
тичного відхилення кожного з показників, викорис-
товуючи правило «2σ», було обчислено зіставлені за 
віком норми груп складності для виконання кожної із 
запропонованих вправ. Оскільки обстежували типову 
вибірку, то розроблені норми можна вважати репре-
зентативними.

Результати вирахування норм для виконання тес-
тових фізичних вправ подано у відповідних таблицях, 
окремо по кожній вправі. 

У табл. 1 відображено результати вирахування гра-
ничних норм у виконанні вправи на перевірку розвитку 
гнучкості – «нахил тулуба вперед у положенні сидя-
чи», см. Ідеальна оцінка (5 балів): для 4-річних дітей 
– хі≥5,4; для 5-річних – хі≥8; для дітей 6 років показник 
дещо вищий – хі≥9,8. Виконання вправи на оцінку «до-
бре» (4 бали) для 4-річних дітей становить 3,2≤хі<5,4; 
для 5-річних – 4,6≤хі<8; для 6-річних – 4,6≤хі <9,8. Для 
виконання вправи на оцінку «нормально» (3 бали) 
для 4-річних дітей – 1,9≤хі<3,2; 5-річних – 1,1≤хі <4,6; 
6-річних – 2,4≤хі<4,6. На оцінку «задовільно» (2 бали) 
діти 4 років мають показати результат – -4≤хі <1,1; діти 
5 років – 0,3≤хі<1,9 та діти 6 років – -1≤хі<2,4. Граничні 
норми у виконанні цієї вправи на оцінку «незадовіль-
но» (0 балів) для дітей 4 років становлять хі<-4; для 
5-річних дітей – хі<0,3 та для 6-річних – хі<-1.

У табл. 2 відображено результати граничних норм 
у виконанні вправи на перевірку силових здібностей 
– «згинання і розгинання рук в упорі лежачи», разів. 
Ідеальна оцінка (5 балів): для 4-річних дітей – хі≥14; 

для 5-річних – хі≥29; для дітей 6 років показник ви-
щий – хі≥35. Виконання вправи на оцінку «добре» 
(4 бали) для 4-річних дітей становить 12≤хі <14; для 
5-річних – 19≤хі<29; та для 6-річних – 24≤хі<35. Для 
виконання вправи на оцінку «нормально» (3 бали) 
для 4-річних дітей – 10≤хі<12; 5-річних – 13≤хі<19 та 
6-річних – 17≤хі<24. На оцінку «задовільно» (2 бали) 
діти 4 років мають показати результат 4≤хі<10; діти 
5 років – 6≤хі<13 та діти 6 років – 8≤хі<17. Граничні 
норми у виконанні цієї вправи на оцінку «незадовіль-
но» (0 балів) для дітей 4 років становлять хі<4; для 
5-річних – хі<6; 6-річних – хі<8.

Табл. 3 інформує про результати вирахування гра-
ничних норм у вправі «стрибок у довжину з місця». 
Оцінка «ідеально» (5 балів) для дітей 4 років стано-
вить хі≥124; для 5-річних – хі≥132; для 6-річних дітей 
результат становить – хі≥137. Оцінка «добре» (4 бали) 
для 4-річних дітей становить 104≤хі<124; для 5-річних 
– 118≤хі<132 та 6-річних – 119≤хі<137. Наступна оцін-
ка «нормально» (3 бали) 4-річним дітям вирахувана в 
межах 91≤хі<104; для дітей 5 років – 106≤хі<118; дітям 
6 років у межах 110≤хі<119. На оцінку «задовільно» (2 
бали) граничні норми виконання вправи для дітей 4 
років становлять 69≤хі<91; для 5-річних – 88≤хі<106; 
для дітей 6 років – 97≤хі<110. «Незадовільно» (0 ба-
лів) для 4-річних – хі<69; для 5-річних – хі<88; для  
6-річних – хі<97. 

У бігу на 20 м, с, (табл. 4) показники інтерваль-
них оцінок становили: «ідеальна» (5 балів) для дітей 
4 років – хі≤4,38; для 5-річних – хі≤4,03; для  6-річних 
– хі≤3,56. Оцінка «добре» (4 бали) у дітей 4 років ста-
новить у межах 4,38<хі≤5,11; у дітей 5 років – 4,03<хі 
≤4,66; у 6-річних – 3,56<хі≤4,16. Для оцінки «нор-
мально» (3 бали) показники становлять: діти 4 ро-
ків – 5,11<хі≤5,61; 5 років – 4,66<хі≤5,08; та 6 років 
– 4,16<хі≤4,56. Для виконання цієї вправи на оцінку 
«задовільно» (2 бали) показник 4-річних дітей стано-
вить 5,61<хі≤6,34; 5-річних – 5,08<хі≤5,71; показник 
6-річних дітей – 4,56<хі≤5,16. «Незадовільна» оцінка 
(0 балів) для 4-річних дітей становить хі>6,34; для 
5-річних – хі>5,71; дітей 6 років – хі>5,16. 

Табл. 5 інформує про результати вирахування гра-
ничних норм у «пробі Ромберга», с. Оцінка «ідеально» 
(5 балів) – показник для дітей 4 років становить хі≥6,8; 
для 5-річних – хі≥13,2; для 6-річних– хі≥16,3. Оцінка 
«добре» (4 бали) – для 4-річних дітей показник стано-
вить у межах 4,7≤хі<6,8; для 5-річних – 9,3≤хі<13,2 та 
6-річних дітей – 11,3≤хі<16,3. Наступна оцінка «нор-
мально» (3 бали) 4-річним дітям вирахувана в межах 
3,3≤хі<4,7; для дітей 5 років – 6,7≤хі<9,3; дітям 6 років 
– 8≤хі<11,3. На оцінку «задовільно» (2 бали) граничні 
норми виконання вправи для дітей 4 років становлять 
1,2≤хі<3,3; для 5-річних – 2,8≤хі<6,7; для дітей 6 ро-
ків – 3≤хі<8. «Незадовільно» (0 балів) для 4-річних – 
хі<1,2; для 5-річних – хі<2,8; для 6-річних – хі<3.

Вирахувані норми виконання заданих тестувань 
відповідають результатам статистичної обробки да-
них рівня розвитку рухових здібностей хлопчиків, де, 
оцінюючи різницю між групами 4–5 та 6-річних ді-
тей, ми простежили позитивну тенденцію зростання 
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Таблиця 1

Результати у виконанні вправи «нахил тулуба вперед у положенні сидячи»

Оцінка норми Границі норм груп складностіСловесна В балах

Ідеальна (рекордна) 5
4 роки хі≥5,4
5 років хі≥8
6 років хі≥9,8

Добра 4
4 роки 3,2≤хі<5,4
5 років 4,6≤хі<8
6 років 4,6≤хі<9,8

Нормальна 3
4 роки 1,9≤хі<3,2
5 років 1,1≤хі<4,6
6 років 2,4≤хі<4,6

Задовільна 2
4 роки - 4≤хі<1,1
5 років 0,3≤хі<1,9
6 років -1≤хі<2,4

Незадовільна 0
4 роки хі<-4
5 років хі<0,3
6 років хі<-1

Таблиця 2
Результати у виконанні вправи «згинання і розгинання рук в упорі лежачи»

Оцінка норми Границі норм груп складностіСловесна В балах

Ідеальна (рекордна) 5
4 роки хі≥14
5 років хі≥29
6 років хі≥35

Добра 4
4 роки 12≤хі<14
5 років 19≤хі<29
6 років 24≤хі<35

Нормальна 3
4 роки 10≤хі<12
5 років 13≤хі<19
6 років 17≤хі<24

Задовільна 2
4 роки 4≤хі<10
5 років 6≤хі<13
6 років 8≤хі<17

Незадовільна 0
4 роки хі<4
5 років хі<6
6 років хі<8

Таблиця 3 
Результати у виконанні вправи «стрибок у довжину з місця»

Оцінка норми Границі норм груп складностіСловесна В балах

Ідеальна (рекордна) 5
4 роки хі≥124
5 років хі≥132
6 років хі≥137

Добра 4
4 роки 104≤хі<124
5 років 118≤хі<132
6 років 119≤хі<137

Нормальна 3
4 роки 91≤хі<104
5 років 106≤хі<118
6 років 110≤хі<119

Задовільна 2
4 роки 69≤хі<91
5 років 88≤хі<106
6 років 97≤хі<110

Незадовільна 0
4 роки хі<69
5 років хі<88
6 років хі<97

показників залежно від віку. Таким чином, вирахува-
ні норми показують підвищення вимог відповідно до 
збільшення віку учасників відбору до занять спортив-
ною гімнастикою.

Після того як вирахували норми груп складності 
результати тестування дітей були розподілені згідно 
з цими нормами. Кожна дитина отримала відповідну 
кількість балів за виконання вправ. Потім вирахува-
ли загальну кількість балів кожної дитини за групами 
вправ та загальну кількість балів за всі виконані впра-
ви. Таким чином, ми змогли простежити успішність 
виконання кожною дитиною всіх запропонованих 
вправ та визначити з групи дітей, які показали най-
вищі та стійкі (рівномірні) позитивні результати у ви-

конанні вправ різного напряму, тобто визначити саме 
тих дітей, розвиток рухових якостей яких дозволяє їм 
бути зарахованими до груп попередньої підготовки 
для занять гімнастикою. 

Висновки 
1. Застосувавши рухові та антропометричні харак-

теристики:
визначили найбільш моторно-обдарованих дітей;
узагальнили результати виконання фізичних вправ 

до оцінювальної шкали;
вирахували середні інтервальні значення показни-

ків фізичного розвитку моторно-обдарованих дітей.
2. Установили процес вирахування рухових та ан-

тропометричних характеристик для відбору дітей 4–6 
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років у групи попередньої підготовки для занять спор-
тивною гімнастикою. На основі результатів тестуван-
ня рухових здібностей дітей визначено норми фізич-
ної підготовленості для дітей цієї вікової категорії, які 

можна застосовувати в методиці первинного відбору 
до занять гімнастикою.

У перспективі подальших досліджень планується 
провести аналогічну роботу з дівчатками даного віку, 
яких відбирають до занять гімнастикою.
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Таблиця 4
Результати у виконанні вправи «біг 20 м»

Оцінка норми Границі норм груп складностіСловесна В балах

Ідеальна (рекордна) 5
4 роки хі≤4,38
5 років хі≤4,03
6 років хі≤3,56

Добра 4
4 роки 4,38<хі≤5,11
5 років 4,03<хі≤4,66
6 років 3,56<хі≤4,16

Нормальна 3
4 роки 5,11<хі≤5,61
5 років 4,66<хі≤5,08
6 років 4,16<хі≤4,56

Задовільна 2
4 роки 5,61<хі≤6,34
5 років 5,08<хі≤5,71
6 років 4,56<хі≤5,16

Незадовільна 0
4 роки хі>6,34
5 років хі>5,71
6 років хі>5,16

Таблиця 5
Результати у виконанні проби Ромберга

Оцінка норми Границі норм груп складностіСловесна В балах

Ідеальна (рекордна) 5
4 роки хі≥6,8
5 років хі≥13,2
6 років хі≥16,3

Добра 4
4 роки 4,7≤хі<6,8
5 років 9,3≤хі<13,2
6 років 11,3≤хі<16,3

Нормальна 3
4 роки 3,3≤хі<4,7
5 років 6,7≤хі<9,3
6 років 8≤хі<11,3

Задовільна 2
4 роки 1,2≤хі<3,3
5 років 2,8≤хі<6,7
6 років 3≤хі<8

Незадовільна 0
4 роки хі<1,2
5 років хі<2,8
6 років хі<3




