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Анотація. В статті розглядається питання спортивного відбору юних легкоатлетів 9-11 років на 
початковому етапі. Увагу приділено проблемі ранньої спеціалізації легкоатлетів на роботу швидкісного 
характеру або на витривалість. Описується комплекс показників, що характеризують ступінь обдарованості 
спортсмена та кореляція кожного з цих показників із спортивним результатом.  
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Аннотация. Мыценко Е.В. Значимость некоторых параметров двигательной функции, для 
проявления специальной работоспособности юных спортсменов 9 -11 лет. В статье рассматриваются 
вопросы спортивного отбора юных легкоатлетов 9-11 лет на начальном этапе. Внимание уделяется проблеме 
ранней специализации легкоатлетов для работы скоростного характера или на выносливость. Описывается 
комплекс показателей, которые характеризуют степень одаренности спортсмена, а также корреляция 
каждого из этих показателей со спортивным результатом. 
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stamina. Also the complex of qualitative characteristics which shows level of talent and prospects in specialisations 
of sportsman have been described and the correlation of each of these indexes with the sport result. 
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Вступ. 

На нинішньому етапі розвитку спорту, як і в останні десятиліття актуальним є питання про виявлення 
схильності людини до того чи іншого виду діяльності. В той же час згідно нашого аналізу сучасного стану 
даного питання, недослідженими залишаються шляхи визначення такої схильності у юних легкоатлетів 
бігунів 9-11-ти років.  

Виявити схильність юного спортсмена до того чи іншого виду рухової активності важливо не тільки з 
точки зору спортивної доцільності але і з соціальної та економічної точок зору. Адже витрачені праця 
тренера та час самого спортсмена ніяким чином не відшкодовуються в разі пізнього виявлення його 
безперспективності.  

Аналізуючи літературні джерела ми прийшли до висновку, що ряд авторів вказують на неможливість 
побудови дієвої методики визначення стану рухової функції, яка б ґрунтувалася на якомусь одному критерії 
[2; 3; 4; 5].  

Робота виконана за планом НДР Кіровоградського інституту розвитку людини «Україна». 
Формулювання цілей роботи.  
Метою нашого дослідження є визначення компонентів, що повинні входити до комплексного 

показника перспективності юних легкоатлетів. 
Дослідження проводилось на базі ДЮСШ  м. Кіровограда в групах початкового навчання. Брали 

участь в обстеженні юні спортсмени 9-11 років (n=180). Обстеження юних легкоатлетів проводилося в 
лабораторії факультету фізичного виховання КДПУ ім. В.Винниченко, а також на спортивних базах ДЮСШ 
№ 1 і СШ № 17 м. Кіровограда. 

Обстеження починалося з педагогічних випробувань безпосередньо під час тренувального процесу 
після попереднього зниження тренувального навантаження. Через тиждень юні спортсмени запрошувалися 
до лабораторії, де вони піддавалися випробуванням за психофізіологічними та медико-біологічними 
методиками. Обстеження починалося з антропометричних вимірювань, потім проводилися випробування за 
психофізіологічними та медико-біологічними методиками. Обстеження  відбувалося у стандартних умовах в 
один і той же час, з постійною, як черговістю осіб так і тривалістю однієї процедури, що дорівнювала 1,5 
години.  

В ході досліджень вивчався взаємозв'язок параметрів рухової функції зі спеціальною працездатністю 
юних спортсменів.  

Результати досліджень. 
Результати досліджень указують на те, що показники рухової функції різним чином пов'язані зі 

спеціальною працездатністю. 
Дані, наведені в таблиці 1, свідчать про те, що компоненти рухової функції у 9 річних легкоатлетів 

пов'язані з працездатністю в спеціальних тестах по різному. Величина коефіцієнтів кореляції коливається  
від 0,05 до 0,81. 

Отримані результати за показниками здібностей, функціональної системи енергозабезпечення і 
специфічних психофізіологічних можливостей свідчать про те, що у спортсменів 9 років найбільш тісно 
пов'язані з працездатністю в спеціальних тестах показники функціональної системи енергозабезпечення 



(рис. 3), зокрема ті, що характеризують її потужність: алактатна анаеробна потужність - 0,68; лактатна 
анаеробна потужність - 0,69; аеробна потужність - 0,81. Менш тісно пов'язані параметри, що характеризують 
економність і рухливість функціональної системи енергозабезпечення: ЧСС у спокої - 0,22; час відновлення 
ЧСС до 120 уд./хв. - 0,22. 

В групі морфофункціональних показників (рис. 1) більш тісний взаємозв'язок спостерігається за 
показниками, що відображають ваго-зростовий індекс - 0,50 та довжину тулуба - 0,040. 

Решта показників пов’язані з працездатністтю у тестах слабше  (зріст - 0,30; вага - 0,33; довжина ніг - 
0,23; співвідношення довжини ніг до довжини тулуба - 0,31; ОГК у спокої - 0,28; екскурсія грудної клітки - 
0,35). 
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Рис. 1 Взаємозв'язок показників, що характеризують морфофункціональний стан юних легкоатлетів  9, 10, 
і 11 років. 

 
В групі показників, що відображають стан специфічних здібностей (рис. 2), спостерігається слабший 

взаємозв'язок із спеціальною працездатністю (вибухова сила - 0,10; аеробна витривалість - 0,48; швидкісні 
здібності - 0,68). Статистично вірогідними можна вважати коефіцієнти кореляції, якщо їхні абсолютні 
величини не менше 0,20 [1]. 

Найнижчий взаємозв'язок спостерігається за показниками, що відображають прояв 
психофізіологічних можливостей (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Взаємозв'язок (r) показників, що характеризують різні сторони рухової функції юних легкоатлетів 9 років з 

працездатністю в спеціальних тестах (n=90). 
 
Чинники Показники Працездатність тестах 

  швидкісна 
сила 

витривалість 
Величина 
коефіцієнта 
кореляції 

Антропометричні показники 
Морфофункціо- Зріст  289 328 308 

нальні Вага 364 299 331 
показники Ваго-зростовий індекс 484 532 508 

 Довжина ніг 218 236 227 
 Довжина тулуба 393 419 406 
 довжини ніг/довжина 

тулуба 
-378 -242 310 

 ОГК у спокої 378 201 289 
 ЕГК 215 138 353 



Специфічні здібності 
Вибухова сила Стрибок в довжину з 

місця (см) 
115 094 104 

Аеробна 
витривалість 

6-ти хвилинний біг 112 842 477 

Швидкісні 
здібності 

Біг 30 м 898 454 676 

Психофізіологічні можливості 
Комплексні ВЧ 10 с  201 051 126 
спеціалізовані ВЧ 30 с  464 374 419 
сприйняття ВЗР 134 037 085 

Т.-т. 10 с  321 173 247 Рухливість 
НС Рефлексометрія -312 -168 240 

Сила НС Т.-т. 30 с  287 267 277 
Показники функціональної системи енергозабезпечення 

Анаеробна АЛАП Вт 703 656 679 
потужність АЛАП Вт/кг 702 644 673 

 ЛАП Вт 708 680 694 
 ЛАП Вт/кг 581 658 619 

ЧСС макс. 052 -417 234 
W кр.Вт 685 937 811 

W кг.Вт/кг 634 937 785 

Аеробна 
потужність 

ЖЕЛ після роботи 152 113 132 

Економічність ЧСС спокій 104 343 223 
 ЖЕЛ спокій 154 112 133 

Рухливість Час відновлення ЧСС до 
120 уд./хв. 

358 -076 217 
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Рис. 2. Взаємозв'язок показників, що характеризують стан специфічних здібностей і психофізіологічних 
можливостей юних легкоатлетів 9, 10 і 11 років. 



 
В таблиці 2 наведені кореляційні зв'язки між параметрами рухової функції і працездатністю юних 

легкоатлетів 10 років, в спеціальних тестах. Дані, наведені в таблиці 2, свідчать про те, що параметри 
рухової функції юних спортсменів 10 років по різному пов'язані з працездатністю в спеціальних тестах. 
Величина коефіцієнта кореляції коливається в межах -0,07 - 0,55. 

При розгляді взаємозв'язку параметрів рухової функції виявлено, що найбільш тісно пов'язані зі 
спеціальною працездатністю показники функціональної системи енергозабезпечення (рис.3). Зокрема, 
показники, що відображають її потужність: алактатна анаеробна потужність - 0,49; лактатна анаеробна 
потужність - 0,51; аеробна потужність Wкр.Вт. - 0,45. 
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Рис. 3. Взаємозв'язок показників, що характеризують стан  системи енергозабезпечення юних легкоатлетів 

9,10 і 11 років. 
 
Менш тісний зв'язок спостерігається за показниками, що відображають економність функціональної 

системи енергозабезпечення: ЖЕЛ спокій - 0,37. Не спостерігається взаємозв'язок за показником її 
рухливості: час відновлення ЧСС до 120 уд./хв. - 0,15.  

Серед морфофункціональних показників (рис.1) більш тісний зв'язок виявлено за  показниками: 
зросту - 0,48; ваги - 0,55; ваго-зростовий індекс - 0,55; довжина ніг - 0,44; ОГК - 0,43. 

Менш тісний зв'язок спостерігається за показниками довжини тулуба - 0,23; співвідношення довжини 
ніг до довжини тулуба - 0,31; ЕГК - 0,30. 

 
Таблиця 2 

Взаємозв'язок (r) показників, що характеризують різні сторони рухової функції юних легкоатлетів 10 років 
з працездатністю у спеціальних тестах (n=90). 

 
Чинники Показники Працездатність 

в тестах 
  швидкісна 

сила 
витривалість 

Середня 
величина 
коефіцієнту 
кореляції 

1 2 3 4 5 
Морфофункціо- Зросту 628 322 475 

нальні Вага 698 409 553 
показники Ваго-зростовий індекс 695 404 549 

 Довжина ніг 725 097 411 



 Довжина тулуба 247 204 225 
 Довжина ніг/довжина 

тулуба 
547 073 310 

 ОГК у спокої 591 271 431 
 ЕГК 182 -425 303 

Специфічні здібності 
Вибухова 
сила 

Стрибок в довжину з місця 
(см) 

232 -269 250 

Витривалість аеробна 6-ти хвилинний біг 662 888 775 
Швидкісні здібності Біг 30 м 864 242 553 

Психофізіологічні можливості 
Комплексні ВЧ 10 с 165 432 298 
спеціалізовані ВЧ 30 с 775 095 435 
сприйняття ВЗР -217 069 143 
Рухливість Т.-т. 10 с 125 -256 190 
НС Рефлексометрія 359 225 292 

Сила НС Т.-т. 30 с 152 412 282 
Показники функціональної системи енергозабезпечення 

Анаеробна АЛАП Вт 869 117 493 
потужність АЛАП Вт/кг 793 105 449 

 ЛАП Вт 846 171 508 
 ЛАП Вт/кг 818 150 484 

Аеробна ЧСС макс. 152 047 099 
потужність W кр.Вт 204 904 556 

 W кг.Вт/кг -067 909 488 
 ЖЕЛ після роботи 613 119 366 

Економічність ЧСС спокій 143 232 188 
 ЖЕЛ спокій 613 119 366 

Рухливість Час відновлення ЧСС до 
120 уд./хв. 

236 061 149 

 
При аналізі показників специфічних здібностей (рис.2) виявлено, що між ними та працездатністтю у 

спеціальних тестах існує зв’язок, а саме з вибуховою силою на рівні - 0,25. Також тісний зв’язок виявлений 
із показником швидкісних здібностей та аеробної витривалості. 

За показниками психофізіологічних можливостей виявлено тісний зв'язок тільки з відчуттям часу - 
0,44. Також залежність знайдена за показниками рефлексометрії - 0,29; теппінг-тесту 30 с – 0,28. 

В таблиці 3 приведені кореляційні зв'язки між параметрами що досліджуються і працездатністю юних 
легкоатлетів, 11 років в спеціальних тестах. 

Дані, приведені в таблиці, свідчать про те, що компоненти рухової функції по різному пов'язані з 
працездатністю в спеціальних тестах. Величина коефіцієнтів кореляції коливається від 0,9 до 0,71. 

Аналіз отриманих результатів за морфофункціональними показниками юних легкоатлетів 11 років 
(рис.1) свідчить про те, що з працездатністтю у спеціальних тестах  найбільш тісно зв'язані показники: 
зросту - 0,43; ОГК - 0,37. 

Також тісно пов'язані з працездатністю в спеціальних тестах показники функціональної системи 
енергозабезпечення, зокрема, що відображають потужність вказаної системи: алактатна анаеробна 
потужність - 0,39; лактатна анаеробна потужність - 0,50; аеробна потужність W кр.Вт. - 0,57; ЖЕЛ після 
роботи - 0,40,  показник, що відображає економність ЖЕЛ у спокої - 0,40. 

Не виявлено зв'язку за показником часу відновлення ЧСС до 120 уд./хв. 0,17. 
В групі показників,  що відображають стан специфічних здібностей (рис.2), спостерігається тісний 

взаємозв'язок швидкісних здібностей 0,63 зі спеціальною працездатністю.  
Таблиця 3 

Взаємозв'язок (r) показників, що характеризують різні сторони рухової функції юних легкоатлетів 11 років 
з працездатністю в спеціальних  тестах (n=90). 

 
Чинники Показники Працездатність в тестах 

  Швидкісно-
силові 

Витривалість 
Середня 
величина 
коефіцієнта 
кореляції 

1 2 3 4 5 
Морфофункціо- Зріст 423 433 428 



нальні Вага 522 -341 432 
показники Ваго-зростовий індекс 520 341 430 

 Довжина ніг 237 203 220 
 Довжина тулуба 403 468 436 
 Співвідношення довжини 

ніг до довжини 
тулуби 

-286 -249 267 

 ОГК у спокої 442 294 368 
 ЕГК 315 187 251 

Специфічні здібності 
Вибухова 
сила 

Стрибок в довжину з місця 
(см) 

128 113 121 

Витривалість аеробна 6 хвилинний біг 336 729 532 
Швидкісні здібності Біг 30 м 875 390 632 

Психофізіологічні можливості 
Комплексні ВЧ 10 с 182 -285 228 
спеціалізовані ВЧ 30 с 180 -298 239 
сприйняття ВЗР 247 436 341 
Рухливість Т.-т. 10 с -316 -082 199 
НС Рефлексометрія 168 063 115 

Сила НС Т.-т. 30 с -226 -145 186 
Показники функціональної системи енергозабезпечення 

Анаеробна АЛАП Вт 506 278 392 
потужність АЛАП Вт/кг 367 121 244 

 ЛАП Вт 372 566 496 
 ЛАП Вт/кг 259 394 326 

Аеробна ЧСС макс. 121 061 091 
потужність W кр.Вт 374 757 565 

 W кг.Вт/кг 305 757 531 
 ЖЕЛ після роботи 492 312 402 

Економічність ЧСС спокій 141 362 251 
 ЖЕЛ спокій 484 317 400 

Рухливість Час відновлення ЧСС до 
120 уд./хв. 

209 131 170 

 
Менш тісний  взаємозв'язок спостерігається за показником аеробної витривалості - 0,33. 
Найнижчий взаємозв'язок спостерігається iз показниками, що відображають прояв 

психофізіологічних можливостей (табл. 3). 
При порівнянні взаємозв'язків в обстежуваних групах виявлено, що їх характер має схожість. Так, у 

юних легкоатлетів 9, 10 й 11 років найтісніший зв'язок спостерігається за показниками, що відображають 
стан функціональної системи енергозабезпечення (рис.3). Багато які з реєстрованих показників мають тісний 
зв'язок з працездатністю в спеціальних тестах, як у 9, так і у 10-11 річних юних спортсменів. 

Це дозволило відібрати ідентичні комплекси показників для оцінки індивідуальних можливостей, 
орієнтації і відбору юних легкоатлетів 9-11 років на етапі початкової підготовки. 

Висновки. 
В результаті проведеного аналізу з 29 реєстрованих параметрів відібрано 20 найбільш тісно 

взаємозв'язаних з працездатністю в спеціальних тестах. Зроблено це за середньою оцінкою коефіцієнта 
кореляції (між швидкісно-силовими тестами і тестами на витривалість), величина яких знаходиться не 
нижче за граничний рівень (при n=90 граничне значення при Р<0,05 рівно 0,200). 

Наведений аналіз показав, що достатньо повну оцінку рухової функції юних легкоатлетів 9-11 років 
можна отримати за 20 показниками. 

В перспективі даного дослідження нами планується виявлення ваги кожного з відібраних  показників 
та створення на цій основі збалансованого комплексного показника. 
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