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Особливості прояву швидкісно-силових здібностей дівчаток  

10 років з різним рівнем фізичного розвитку
Артюшенко О. Ф., Зуєнко М.І., Артюшенко А.О.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Анотації:
Розглянуто величина приросту по-
казників швидкісних і силових зді-
бностей у дівчаток 10 років з різним 
рівнем фізичного розвитку в ре-
зультаті спрямованих педагогічних 
впливів. В експерименті приймали 
участь 64 дівчинки. Було проведе-
но по 15 тренувальних занять в 
кожній групі в умовах оздоровчого 
табору. Заняття проводились 5 ра-
зів на тиждень тривалістю 45–55 
хвилин і були спрямовані на під-
вищення рівня швидкісно-силової 
підготовленості. Ігровий матеріал 
становив понад 50% – від загаль-
ної тривалості занять. Доведено, 
що дівчата істотно розрізняються 
за рівнем показників швидкісних і 
силових здібностей. Показано, що 
внаслідок проведення тренуваль-
них занять за стандартною про-
грамою (однаковою для всіх) при-
ріст результату з бігу на швидкість 
у дівчаток суттєво відрізняються. 
Застосування програми приво-
дить до істотного підвищення ре-
зультату з бігу на швидкість за 15 
тренувальних занять. 

Артюшенко А.Ф., Зуенко Н.И., Артюшенко 
А.А. Особенности проявления скорост-
ных и силовых способностей девочек 10 
лет с разным уровнем физического раз-
вития. Рассмотрены величины прироста 
показателей скоростных и силовых способ-
ностей у девочек 10 лет с разным уровнем 
физического развития в результате направ-
ленных педагогических воздействий. В экс-
перименте принимали участие 64 девочки. 
Было проведено по 15 тренировочных за-
нятий в каждой группе в условиях оздоро-
вительного лагеря. Занятия проводились 5 
раз на неделю длительностью 45-55 минут 
и были направлены на повышение уровня 
скоростно-силовой подготовленности. Игро-
вой материал составлял свыше 50% – от 
общей длительности занятий. Доказано, 
что девочки существенно различаются по 
уровню показателей скоростных и силовых 
способностей. Показано, что в результа-
те проведения тренировочных занятий по 
стандартной программе (одинаковой для 
всех) прирост результата в беге на скорость 
у девочек существенно отличаются. Приме-
нение программы приводит к существенно-
му повышению результата из бега на ско-
рость за 15 тренировочных занятий. 

Artyushenko O.F., Zuyenko N.І., 
Artyushenko А.O. Features of 
displaying speed and power 
capabilities of girls aged 10 years with 
different level of physical development. 
The sizes of increase of indexes of speed 
and power capabilities are considered 
for girls ages 10 years with the different 
level of physical development as a result 
of the directed pedagogical influences. 
64 girls took part in an experiment. It was 
conducted for 15 trainings employments 
in every group in the conditions of health 
camp. Employments were conducted 5 
times per week by duration 45-55 minutes 
and directed on the increase of level 
of speed-power preparedness. Playing 
material made over 50% – from general 
duration of employments. It is well-proven 
that girls substantially differentiate on 
the level of indexes of speed and power 
capabilities. It is shown that as a result 
of leadthrough of trainings employments 
on the standard program (identical for 
all) increase of result in at run on speed 
for girls differ substantially. Application 
of the program results in the substantial 
increase of result from at run on speed for 
15 trainings employments.
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Вступ1

Проблема вікової диференціації тренувальних 
навантажень багато років залишається актуальною. 
Ефективність процесу фізичного виховання і спортивної 
підготовки значно вища, якщо акценти тренувальних 
впливів співпадають за характером з індивідуальним 
природним біологічним ритмом вікового розвитку 
дітей та підлітків [1, 2, 8, 9]. Етапність онтогенетичного 
розвитку людини була вивчена А. Гужаловським [4]. В 
основу запропонованої ним хронології періодів, що 
відрізняються підвищеною чутливістю до вибірково 
спрямованого формування фізичних здібностей у дітей 
шкільного віку були закладені особливості вікового 
розвитку дітей і підлітків. 

Відомо також, що в межах одного вікового періоду 
спостерігаються значні відмінності в темпах фізичного 
розвитку, рівні біологічної зрілості і у рівні показників 
фізичних здібностей. Розходження між біологічним і 
паспортним віком в окремих випадках досягають 4-5 
років [1, 3]. У зв’язку з цим багато авторів [2,3], вка-
зують на необхідність типологізації дітей і підлітків. 
Вони вважають, що виділення типологічних особливо-
стей вікового розвитку конкретних показників у дітей 
і підлітків дозволить чіткіше планувати багаторічний 
тренувальний процес, впритул наближаючись до 
реалізації принципу індивідуального підходу. 

Вікові зміни швидкісно-силових здібностей роз-
глядалися в роботах І. Коваленка [6], Н. Огановської 
© Артюшенко О. Ф., Зуєнко М.І., Артюшенко А.О., 2013 

doi: 10.6084/m9.figshare.639186

[8], Г. Кротова [7] та інших. Внаслідок досліджень ви-
явлений нерівномірний характер їх вікового станов-
лення. 

На думку багатьох авторів дитячий і підлітковий 
вік – найважливіший етап індивідуального розвитку, 
на який розповсюджуються всі загальні закони і пра-
вила, характерні для розвитку організму і разом з тим 
відмічається багато своєрідного, властивого тільки да-
ному віковому періоду. У цьому віці особливо яскраво 
виявляються ознаки зростання частин тіла: зростання 
тіла в довжину переважає над зростання в ширину 
[3, 5, 7, 9, 10]. Про вплив антропометричних ознак, 
що визначають в сукупності фізичний розвиток (до-
вжина і маса тіла, окіл грудної клітки), на показники 
рухових здібностей говориться в роботах Г. Кротова 
[7], Р. Олійника [9], М. Попичева [10] та інших.

Найбільш чітка залежність між рівнем фізичного 
розвитку і руховими здібностями помічена в пу-
бертатному періоді. Розробка засобів і методів 
педагогічного впливу, спрямованих на виховання 
фізичних здібностей дітей і підлітків, передбачає ви-
користання даних про критичні, сенситивні періоди 
розвитку сили, швидкості, спритності, витривалості і 
гнучкості [1, 2, 3, 11-12].

У зв’язку з вищевикладеним, на наш погляд, 
доцільним є виділення типологічних особливостей 
вікового розвитку дітей і підлітків. Найбільш простим 
і доступним для практики критерієм можна вважати 
тотальні розміри тіла, які за даними багатьох авторів 
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тісно взаємопов’язані з біологічним віком, а також з 
рівнем прояву рухових якостей і відображують в значній 
мірі темпи вікового розвитку індивідуума [2,9].

Робота виконана відповідно до комплексного плану 
науково-дослідної роботи Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета дослідження – вивчити величини приросту 

показників швидкісно-силових якостей у дівчаток 10 
років з різним рівнем фізичного розвитку внаслідок 
спрямованих педагогічних впливів.

Завдання:
Провести порівняльний аналіз показників фізичної • 
підготовленості у дівчаток 10 років з різним рівнем 
фізичного розвитку
Вивчити особливості розвитку швидкісно-силових • 
здібностей в різних типологічних групах дівчаток 
10 років, під впливом стандартної тренувальної 
програми.

Методи і організація дослідження. Для вирішення 
поставлених завдань застосовувалися: аналіз 
спеціальної літератури з проблеми дослідження, 
педагогічний експеримент, тестування, математико-
статичний аналіз.

Педагогічний експеримент з використанням 
стандартної тренувальної програми (однаковий для 
всіх досліджуваних) був організований у оздоровчому 
таборі в літній період.

Основу програми склали загально-фізична 
підготовка дітей, що займаються спортом. Ігровий 
матеріал становив до 50 % від загальної тривалості 
занять. Застосовувалися рухливі ігри бігової 
спрямованості („Рибаки і рибки”, „Вовк у рову”) і 
спортивна гра (баскетбол, футбол).

Як спеціальні вправи використовувалися бігові 
рухи рук і ніг, зміна ніг стрибком із положення випа-
ду, стрибки вгору з присіду і з підняттям колін, біг на 
місці в упорі, біг з високим підняттям стегна, біг на 
прямих ногах,повторні прискорення в парах .У еста-
фетах застосовувалися різні стартові положення: упор 
присівши, сід-ноги уперед, сід на п’ятках , упор лежа-
чи . Бігові завдання чергувалися стрибками .

Тренувальні заняття проводилися 5 разів на тиж-
день тривалістю 45-55 хвилин. За весь період експе-
рименту було проведено по 15 тренувальних занять в 
кожній групі. Програма занять була однаковою для всіх 
груп що займаються. На початку і в кінці експеримен-
ту було проведено тестування. Усього в педагогічному 
експерименті були задіяні 64 дівчинки. 

Для виділення умовних типологічних груп були 
використані стандарти фізичного розвитку школярів 
за В. Ареф'євим [1].

Результати дослідження. 
В нашому випадку всі дівчата, що досліджувалися 

були розділені по довжині тіла на три умовні групи. 
Як і передбачалося, представниці різних типологічних 
груп істотно відрізняються між собою не тільки за 
показниками фізичного розвитку (маса тіла, обхват 
грудей, динамометрія кисті), але і за показниками 

фізичної підготовленості (табл. 1,2). Так, якщо дівчата 
першої і третьої групи мають різницю в довжині 
тіла понад 15 см. (Ро < 0,05), то також істотно вони 
розрізняються і за масою тіла (до 9 кг) і за окілом гру-
дей понад (3 см) і за силою кисті (3,5 кг). При цьому 
представники другої типологічної групи за всіма по-
казниками чітко займають проміжну позицію. 

Аналогічна тенденція відмічається і під час 
порівняння показників фізичної підготовленості. У 
всіх випадках (табл. 2) дівчата третьої типологічної 
групи помітно перевершують своїх однолітків з 
першої і другої груп. Ця перевага очевидно по всіх по-
казниках, що відображають рівень швидкісно-силової 
підготовленості ( стрибок с довжину з місця, біг на 30 
м. зі старту і 10 м. з ходу).

Найбільші відмінності між виділеними 
типологічними групами спостерігаються в результа-
тах біга на 30 м зі старту (різниця становить 0,3 се-
кунди). 

Таким чином, порівняльний аналіз показників 
фізичного розвитку і фізичної підготовленості дівчаток 
10-ти років, розподілених в різні типологічні групи по-
казав їх істотні відмінності. Отримані нами дані багато 
в чому підтверджують результати дослідження бага-
тьох авторів [1, 2, 3, 8] свідчать про те, що діти з різним 
рівнем фізичного розвитку істотно відрізняються і за 
показниками фізичної підготовленості.

У зв’язку з цим можна передбачити, що діти, 
підлітки і юнаки істотно відмінні між собою за то-
тальними тіла розрізняються і по рівню біологічного 
дозрівання і отже по темпах фізичного розвитку. Це 
в свою чергу викликає необхідність диференціації 
педагогічних впливів.

Зміна показників, що вивчаються за період 
педагогічного експерименту показана в таблиці 3. Як 
і передбачалося зміна результатів в бігу у представ-
ниць різних типологічних груп за період експеримен-
ту неоднакова. Так, найбільший приріст результату 
в бігу на 30 метрів зі старту відмічається у дівчаток 
першої і третьої групи (0,3 с), при цьому відмінності 
статистично достовірні (Р < 0,05). У дівчаток другої 
типологічної групи за 15 тренувальних занять резуль-
тат також поліпшився, але тільки на 0,1 с (Р < 0,05). 
Аналогічна картина спостерігається і в зміні результа-
ту в бігу на 10 м з ходу. Приріст в першій і третій групі 
більш істотний, ніж у другій (табл.3).

Зафіксований нами для порівняння результат в 
стрибках в довжину з місця на початку і в кінці ек-
сперименту практично не змінився. У всіх трьох гру-
пах приріст не істотний (Р> 0,05). Це пояснюється 
спрямованістю тренувальної програми на розвиток 
швидкості бігу і її незначною тривалістю.

Істотний приріст результату в бігу на 30 метрів 
зі старту у дівчаток першої (4,6 %) і третьої (4,8 %) 
типологічних груп свідчить, на нашу думку, про більшу 
відповідність тренувальної програми біологічному 
ритму вікового розвитку тих, що досліджуються, в 
порівнянні з представниками другої групи, де приріст 
становив тільки 1,5%.
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Таблиця 1

Показники фізичного розвитку дівчаток 10 років(М + m)

 Типологічна група Довжина тіла, см  Маса тіла , кг  Окіл грудей, см Динамометрія кисті, кг
1 125,1 ±3,36 25,5 ± 1,14 5,96 ± 2,18 13,1 ± 0,59
2 132 ± 3,72 28,6 ±1, 02 60,5 ± 2,21 14,4 ± 0,64
3 140,6 ± 3,79 34,2 ± 1,16 61,3 ± 2,23 16,6 ± 0,8

 Таблиця 2
Показники швидкісно-силової підготовленості дівчаток 10 років (М + m)

 Типологічна група  Стрибок в довжину з місця, см Біг 30 м зі старту, с Біг 10 м з ходу, с
1 128,6 ±3,37 6,5 ± 0,16 1,89 ± 0,05
2 130,3 ± 3,46 6,4 ± 0,14 1,84 ± 0,05
3 132,0 ± 3,51 6,2 ± 0,12 1,83 ± 0,04

 Таблиця 3
Зміна показників швидкісно-силової підготовленості дівчаток 10 років  

за період педагогічного експерименту (М + m)

 Типологічна група  Біг 30 м зі старту, с  Біг 10 м з ходу, с  Стрибок у довжину  
з місця, см 

1 6,5 ± 0,16 
6,2 ± 0,15 Р < 0,05

1,89 ± 0,05
1,80 ± 0,05 Р < 0,05

128,6 ±4,37
136 ± 4,5 Р > 0,05

2 6,4 ± 0,14
6,3 ± 0,14 Р > 0,05

1,84 ± 0,05
1,77 ± 0,04 Р > 0,05

130,3 ± 4,46
137 ± 4,5 Р > 0,05

3 6,2 ± 0,12
5,9 ± 0,1 Р < 0,05

1,83 ± 0,04
1,72 ± 0,04 Р < 0,05

132,0 ± 4,51
141 ± 4,6 Р < 0,05

Таким чином, внаслідок проведених досліджень 
можна констатувати, що умовно виділені нами 
типологічні групи за довжиною тіла істотно 
розрізняються між собою і за рівнем швидкісно-
силових показників. Розроблена нами стандартна тре-
нувальна програма виявляється досить ефективною і 
приводить до істотного підвищення результату з бігу 
на швидкість за 15 тренувальних занять. Більш значний 
приріст відмічається у дівчаток першої і третьої умов-
них груп , відповідно 4,6 і 4,8 %. У зв’язку з цим можна 
вважати, що віковий період 9-10 років для дівчат, які 
відстають за темпом вікового розвитку ( довжина тіла 
нижче X-0,5σ) і ті, що випереджають своїх однолітків 
(довжина тіла вище X+0,5σ) є більш сприятливими для 
розвитку швидкості бігу, ніж для дівчат, з середніми 
показниками тотальних розмірів тіла.

У зв’язку з цим можна вважати виправданим 
виділення типологічних груп за тотальними розмірами 
тіла з метою вікової диференціації тренувальних 
засобів. Можна передбачити також, що розробка 
аналогічних стандартних тренувальних програм, 
спрямованих на підвищення конкретних рухових 
здібностей буде сприяти поточній корекції основних 
педагогічних акцентів у процесі багаторічної 
спортивної підготовки.

Висновки
Дівчата 10 років з різним рівнем фізичного розвитку 1. 
істотно розрізняються і за рівнем показників 
швидкісно-силових здібностей.

 Віковий період 10 років для дівчат, які відстають 2. 
за темпами вікового розвитку ( довжина тіла 
нижче X-0,5σ) і випереджають своїх однолітків 
довжина тіла вище X+0,5σ) є більш сприятливим 
для розвитку швидкості бігу, ніж для дівчат, які 
займають проміжне положення за тотальними 
розмірами тіла.
 У різних типологічних групах одного віку внаслідок 3. 
проведення 15 тренувальних занять за стандар-
тною програмою відмічаються істотні відмінності 
в прирості результату з бігу на швидкість, що 
підтверджує припущення про наявність різних 
темпів розвитку у дітей одного паспортного віку та 
про неоднаковий ступінь адаптації до фізичних на-
вантажень.
 Застосування короткої тренувальної програми 4. 
ігрової спрямованості в умовах оздоровчого та-
бору багато в чому себе виправдовує, оскільки 
сприяє помітному приросту показників фізичної 
підготовленості за короткий період часу.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів 
проблеми розробки теоретичних і методичних основ 
диференційованого підходу до побудови багаторічного 
процесу фізичного виховання і спортивної підготовки. 
Тому є необхідність у подальших дослідженнях 
обґрунтувати нові методики і критерії для оцінювання 
індивідуальних темпів вікового розвитку і становлен-
ня всієї функціональної системи, що забезпечує ефек-
тивне управління довільними руховими діями.
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