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Класифікація юних біатлоністів за структурою  

їх спеціальної фізичної підготовленості
Ткаченко В.Б.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Розглянуто структуру спеціаль-
ної фізичної підготовленості 
спортсменів у віці 14-17 років 
на етапах річного макроциклу. 
Наведено три дискримінантні 
групи спортсменів із відносно 
рівномірним розвитком показни-
ків спеціальної підготовленості. 
Зазначено, що основною при-
чиною повільного та однобічно-
го спортивного вдосконалення 
спортсменів є низький рівень і 
нерівномірний розвиток показ-
ників їх спеціальної фізичної під-
готовленості. 

Ткаченко В.Б. Классификация юных би-
атлонистов по структуре их специальной 
физической подготовленности. Рассмо-
трена структура специальной физической 
подготовленности спортсменов в возрасте 
14-17 годов на этапах годичного макроцик-
ла. Приведено три дискриминантные группы 
спортсменов с относительно равномерным 
развитием показателей специальной подго-
товленности. Отмечено, что основной при-
чиной медленного и одностороннего спор-
тивного совершенствования спортсменов 
является низкий уровень и неравномерное 
развитие показателей их специальной фи-
зической подготовленности. 

Tkachenko V.B. Classification of 
young biathlonists on the structure of 
their special physical preparedness. 
The structure of the special physical 
preparedness of sportsmen is considered 
in age 14-17 on the stages of annual 
macrocycle. Three discriminant groups of 
sportsmen are resulted with relatively by 
even development of indexes of the special 
preparedness. It is marked that principal 
reason of slow and one-sided sporting 
perfection of sportsmen is a low level and 
uneven development of indexes of their 
special physical preparedness. 
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Вступ.  1

Необхідність індивідуалізації тренувального проце-
су є загальновизнаною. Педагогічний принцип індиві-
дуалізації вимагає побудови й проведення тренування 
з урахуванням особливостей, можливостей і рівня під-
готовленості кожного окремого спортсмена. Зокрема, 
фахівцями висувається вимога забезпечення кожно-
го, що займається спортом, необхідною інформацією 
про рівень його рухових здібностей з рекомендаціями 
щодо вибору оптимальних варіантів фізичного вдо-
сконалення і рухової активності з метою досягнення 
індивідуально-можливого високого результату [1, 2, 3].

Однак із багатьох причин цей принцип не завжди 
здійснюється на практиці, в тому числі і в лижному 
спорті. Вивчення індивідуальних особливостей фізич-
ної підготовленості спортсменів знаходиться на стадії 
накопичення фактичного матеріалу, відсутні досить 
обґрунтовані наукові рекомендації. Практична ж зна-
чущість проблеми не викликає сумнівів.

Дослідження виконано згідно напрямків практич-
ної діяльності кафедри зимових видів спорту, вело-
спорту і туризму Харківської державної академії фі-
зичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – Визначення основних «про-

філів» спеціальної фізичної підготовленості юних бі-
атлоністів на етапах річного макроциклу.

Результати дослідження.
З метою визначення основних груп спортсменів, 

що відрізняються дискримінантними ознаками осо-
бливостями спеціальної фізичної підготовленості 
щодо модельних, нормовані величини досліджуваних 
показників  (відносно до змагальних результатів) були 
оброблені методом кластерного аналізу. Визначен-
ня відстані між кластерами здійснювалося по мето-
ду Варда, тип відстані – квадрат евклідової відстані. 
Перевірка статистичної гіпотези щодо вірогідності 
розходжень між перемінними у кожному кластері 
(дискримінантній групі) здійснювалася за допомогою 
дисперсійного аналізу (табл. 1). 
© Ткаченко В.Б., 2011

У підсумку багатомірного аналізу для кожного 
досліджуваного періоду підготовки виявлено по три 
основні дискримінантні групи біатлоністів (табл. 2 і  
рис. 1 ):

із відносно рівномірним розвитком показників спе-• 
ціальної фізичної підготовленості;
зі зниженим рівнем відносної сили основних • 
м'язових груп;
із підвищеним рівнем відносної сили основних • 
м'язових груп. 

Судження щодо адекватності отриманих класифі-
кацій виносилося на підставі результатів дискримі-
нантного аналізу (табл. 2). 

Назви дискримінантних груп відбивають най-
більш істотні розходження, що мають місце між 
ними. Насамперед, вони відбивають ті показники, які 
у спортсменів цієї дискримінантної групи виходять за 
межі встановленого раніше середнього рівня розви-
тку. Проте, відмінності між групами не обмежуються 
тільки рівнем розвитку відносної сили м'язових груп. 
Дані таблиці 1 указують на наявність достовірних 
розходжень між групами і по деяких інших показни-
ках спеціальної фізичної підготовленості.

Спортсмени, що утворюють групу з відносно рів-
номірним розвитком показників спеціальної фізичної 
підготовленості (табл. 1. рис. 1.), у підготовчому і зма-
гальному періодах мають вірогідно (p<0,05) більш ви-
сокі величини життєвої ємкості легень і швидкісної 
витривалості, що відповідають високому рівню роз-
витку. У  перехідному періоді достовірні розходження 
цієї групи в порівнянні з іншими групами спостеріга-
ються у всіх видах витривалості: загальної (аеробної), 
спеціальної, швидкісної і силової (p<0,05). 

Біатлоністи зі зниженим рівнем відносної сили 
основних м'язових груп у підготовчому та змагаль-
ному періодах мають знижені показники життєвої 
ємкості легень і швидкісної витривалості (близькі до 
низького рівня). У перехідному періоді до цього пере-
ліку додаються ще і показники загальної (аеробної), 
спеціальної та силової витривалості.
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Таблиця 1
Характеристика фізичної підготовленості юних біатлоністів різних дискримінантних груп (нормовані вели-

чини)

Показники Тип 
групи 

Підготовчий період Змагальний період Перехідний період

X  
однорідні  

групи
X  

однорідні  
групи

X  
однорідні  

групи

Ваго-ростовий 
індекс

1
2
3

0,989
0,999
1,054*

Х
Х
Х

0,980
1,006
1,044

Х
Х
Х

1,051
0,985
1,058*

Х
Х
Х

ЖЄЛ
1
2
3

1,078
0,966
0,930

Х
Х
Х

1,204*
0,962
0,984

Х
Х
Х

0,969
1,016
0,921

ХХ
Х
Х

ІГСТ
1
2
3

0,992
1,004
1,033

Х
Х
Х

1,004
1,002
1,009

Х
Х
Х

1,004
0,992
1,064*

Х
Х
Х

Тренажер 
лижника-гонщика 
(цикли)

1
2
3

0,973
0,999
1,011

Х
Х
Х

1,002
1,005
1,010

Х
Х
Х

0,999
0,991
0,997

Х
Х
Х

Відносна сила рук
1
2
3

1,041
0,847*
1,249*

Х
Х
Х

0,973
0,880*
1,257*

Х
Х
Х

1,217*
0,888
0,837

Х
Х
Х

Відносна сила ніг
1
2
3

0,972
0,871
1,158*

Х
Х
Х

0,941
0,883
1,184*

Х
Х
Х

1,192*
0,916
0,896

Х
Х
Х

Біг 400 м
1
2
3

1,018
0,965
1,013

Х
Х
Х

1,033
0,998
0,963

Х
Х
Х

Біг 5 км
1
2
3

0,970
1,000
1,066*

Х
Х
Х

1,028
0,968
1,015

Х
Х
Х

6х150 м 
імітація в підйом 
(с)

1
2
3

0,923*
1,028
1,111*

Х
Х
Х

– –
1,074
0,958
1,157*

Х
Х
Х

6х150 м 
імітація в підйом 
(цикли)

1
2
3

0,940
1,019
1,075

Х
Х
Х

– –
1,087
0,971
1,104*

Х
Х
Х

400 м О2к/К
1
2
3 – –

1,027
0,982
1,029

Х
   Х
Х

– –

6х200 м 
П2к в підйом 
(с)

1
2
3 – –

1,025
0,992
1,000

Х
   Х
ХХ

– –

Примітки:
Однорідна група ідентифікована стовпцем Х. Кожному стовпцю Х відповідають групи, середні значення яких не мають 

статистично значимих розходжень. Зірочкою (*) відзначені значення, що виходять за межі середнього рівня розвитку по-
казника спеціальної фізичної підготовленості юних біатлоністів.

Таблиця 2
Зведені результати діагностики стану спеціальної фізичної підготовленості юних біатлоністів (n=46) за 

допомогою отриманих функцій, що класифікують

Тип групи
Періоди підготовки

Підготовчий період Змагальний період Перехідний період

Надійність %

1 95,65 100,00 100,00

2 87,88 92,68 100,00

3 100,00 91,67 95,24
Умовні позначення: 1-а група – із відносно рівномірним розвитком показників спеціальної фізичної підготовленості;  

2-а група – зі зниженим рівнем відносної сили ведучих м’язових груп;  3-я група – із підвищеним рівнем відносної сили 
ведучих м’язових груп.
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Рис. 1. Розходження в структурі спеціальної фізичної підготовленості юних біатлоністів  
різних дискримінантних груп.

Умовні позначення:
1-а група – із відносно рівномірним розвитком показників спеціальної фізичної підготовленості;   

2-а група – зі зниженим рівнем відносної сили ведучих м’язових груп;   
3-я група – із підвищеним рівнем відносної сили ведучих м’язових груп.
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Підвищений рівень відносної сили основних м'язових 
груп практично у всіх періодах річного циклу сполуча-
ється з невеликою масою тіла спортсменів (за даними 
ваго-ростового індексу), трохи зниженими показниками 
життєвої ємкості легень, але високими величинами за-
гальної (аеробної), спеціальної та силової витривалості.

Представництво спортсменів у різних дискримі-
нантних групах змінюється у різні періоди річного 
циклу (табл. 3). 

Умовні позначення: 1-а група – із відносно рівно-
мірним розвитком показників спеціальної фізичної під-
готовленості;  2-а група – зі зниженим рівнем відносної 
сили ведучих м'язових груп;  3-я група – із підвищеним 
рівнем відносної сили ведучих м'язових груп.

Представлені дані характеризують таку динаміку 
представництва спортсменів у групі із відносно рівно-
мірним розвитком показників спеціальної фізичної під-
готовленості: у підготовчому періоді – 30,3% , у зма-
гальному періоді – зниження до 14,5%; у перехідному 
періоді ще більше зниження чисельності  – до 13,2% .

Друга дискримінантна група – із зниженим рів-
нем відносної сили основних  м'язових груп – є най-
численнішою у підготовчому і змагальному періодах 
річного циклу.  У підготовчому періоді цей тип під-
готовленості характерний для 43,4% спортсменів. На 

відміну від класичного стилю до початку змагального 
періоду чисельність даної групи зростає та досягає 
54,0% від загального числа біатлоністів. У перехідно-
му періоді тенденція росту чисельності спортсменів у 
групі зберігається  – 59,2%. 

Третій тип «профілю» спеціальної фізичної під-
готовленості – із підвищеним рівнем відносної сили 
основних  м'язових груп. У підготовчому періоді 
складає 26,3%, на початку змагального періоду зрос-
тає до 31,6%. У перехідному періоді відносна частина 
юних біатлоністів цієї групи дорівнює: 27,6%. Крім 
того, дуже цікавими виявилися результати вивчення 
представництва юних спортсменів із різними типа-
ми фізичної підготовленості у групах із неоднаковою 
віково-кваліфікаційною динамікою спортивної май-
стерності, тобто серед спортсменів, результати яких 
відповідають кваліфікаційним вимогам вікової групи, 
випереджають чи відстають від них. Як приклад на 
рис. 2 приведені дані на початку змагального періоду.

Результати вказують, що велика частина спортс-
менів (59%), спортивні результати яких відповідають 
кваліфікаційним вимогам вікової групи або виперед-
жають їх, є представниками першої або третьої дис-
кримінантної групи, тобто характеризуються рівно-
мірним розвитком показників спеціальної фізичної 

Таблиця 3
Основні дискримінантні групи фізичної підготовленості юних біатлоністів (n=46)

Тип групи
Періоди підготовки

Підготовчий період Змагальний період Перехідний період
n % n % n %

1 14 30,26 6 14,47 6 13,16
2 20 43,42 25 53,95 27 59,21
3 12 26,32 15 31,58 13 27,63

Умовні позначення: 1-а група – із відносно рівномірним розвитком показників спеціальної фізичної підготовленості;   
2-а група – зі зниженим рівнем відносної сили ведучих м’язових груп;   
3-я група – із підвищеним рівнем відносної сили ведучих м’язових груп.

Рис. 2. Відсоткове співвідношення юних біатлоністів різних типів спеціальної фізичної підготовленості  
у групах із різноманітною віково-кваліфікаційною динамікою спортивної майстерності   

(змагальний період, вільний стиль)
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підготовленості чи мають підвищений рівень віднос-
ної сили ведучих м'язових груп. Інша частина біат-
лоністів (41%) виконує розрядні нормативи, маючи 
знижений рівень відносної сили. Однак, така карти-
на характерна переважно для юних спортсменів. Так, 
28 із 41% приходиться на частину молодших юнаків, 
11% – на частину старших юнаків. Частина юніорів із 
зниженим рівнем відносної сили складає тільки 2%. 

Що стосується спортсменів, чиї спортивні ре-
зультати відстають від кваліфікаційних вимог вікової 
групи, то тут ситуація прямо протилежна: тільки 27% 
біатлоністів мають 1-й чи 3-й тип фізичної підготов-
леності. У переважної більшості (73%) спортсменів 
фізична підготовленість характеризується зниженим 
рівнем розвитку силових можливостей: із них 10% – 
старші юнаки і 63% – юніори.

Висновки. 
Фактичний матеріал дозволяє прийти до висновку, 

що тренувальний процес юних біатлоністів 14-17 років 
на етапах базової підготовки в цілому не забезпечує необ-
хідного рівня розвитку силових можливостей спортсме-
нів. Мабуть, слаба силова підготовка  є одною з основних 

причин, що знижує якість підготовки спортивного резер-
ву в біатлоні. Значне поліпшення спортивних результатів 
можливе лише при умові ліквідації існуючої прогалини в 
силовій підготовленості спортсменів за допомогою спеці-
ально організованого тренування на всіх етапах річного 
циклу і багаторічного спортивного вдосконалення. 

Таким чином, отримані дані доводять, що високі і 
стабільні спортивні результати в гонках забезпечують-
ся таким станом спеціальної фізичної підготовленості 
юних біатлоністів, який характеризується відносно 
рівномірним розвитком окремих показників спеці-
альної підготовленості спортсменів, а не переважною 
роллю окремих якостей. Основною причиною по-
вільного та однобічного спортивного вдосконалення 
юних спортсменів є низький рівень і нерівномірний 
розвиток показників їх спеціальної фізичної підготов-
леності. Отже, для спортсменів з різним «профілем» 
спеціальної підготовленості необхідна своя індивіду-
альна система підготовки.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем спеціальної фізич-
ної підготовленості юних спортсменів.
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