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Анотації:
Мета: визначити чинники ефектив-
ної змагальної діяльності та крите-
ріїв етапного відбору юних гімнас-
тів на етапі попередньої базової 
підготовки. Матеріал: у досліджен-
ні взяли участь 29 юних гімнастів 
9-10 років, які мали спортивний 
розряд відповідно до своєї вікової 
категорії. Результати: визначе-
но результати психофізіологічного 
тестування, антропометрії, дані 
про розвиток рухових здібностей 
юних гімнастів 9-10 років і оцінки 
їхньої технічної підготовленості. 
Серед шістнадцяти контрольних 
показників психофізіологічних да-
них рівняння покрокової регресії 
визначило чотири найбільш значу-
щі чинники, що впливають на ефек-
тивність змагальної діяльності 
юних спортсменів. Рівняння покро-
кової регресії, дозволили обмежити 
кількість найвпливовіших чинників 
ефективності змагальної діяльнос-
ті серед антропометричних і рухо-
вих показників з двадцяти восьми 
до дванадцяти найбільш значущих 
факторів. Висновки: у результаті 
застосування регресійного аналізу 
та методу покрокової регресії було 
розроблено математичні моделі 
ефективності змагальної діяльнос-
ті гімнастів 9-10 років, що дозволяє 
використовувати їх у практиці від-
бору на етапі попередньої базової 
підготовки.

Боляк А.А., Помазан А.А. Параметры 
эффективной соревновательной де-
ятельности и отбора юных гимнастов 
в возрасте 9-10 лет. Цель: определить 
факторы эффективной соревновательной 
деятельности и критериев этапного отбора 
юных гимнастов на этапе предваритель-
ной базовой подготовки. Материал:. В ис-
следовании приняли участие 29 юных гим-
настов в возрасте 9-10 лет, которые имели 
спортивный разряд в соответствии со сво-
ей возрастной категорией. Результаты: 
определены результаты психофизиоло-
гического тестирования, антропометрии, 
данные о развитии двигательных способ-
ностей юных гимнастов 9-10 лет и оценки 
их технической подготовленности. Среди 
шестнадцати контрольных показателей 
психофизиологических данных уравнение 
пошаговой регрессии определило четыре 
наиболее значимых фактора, которые вли-
яют на эффективность соревновательной 
деятельности юных спортсменов. Ограни-
чено с двадцати восьми до двенадцати, 
наиболее значимых влиятельных факто-
ров эффективности соревновательной 
деятельности антропометрических и дви-
гательных показателей. Выводы: в резуль-
тате применения регрессионного анализа 
и метода пошаговой регрессии были раз-
работаны математические модели эффек-
тивности соревновательной деятельности 
гимнастов 9-10 лет, что позволяет исполь-
зовать их в практике отбора на этапе пред-
варительной базовой подготовки.

Bolyak A.A., Pomazan A.A. Parameters 
of effective competition activity and 
selection of young gymnasts in age 
9-10 years. Purpose: to determine the 
effective factors of competitive activities 
and criteria for selection of young gymnasts 
at the stage of preliminary basic training 
based on the tests of motor skills and 
physiological parameters using methods 
of statistical analysis. Material: results of 
psychophysical testing, anthropometry, 
data on the development of motor abilities 
of young gymnasts of 9-10 years and 
assessment of their technical training. 
The study group consisted of 29 young 
gymnasts aged 9-10 years. All of them 
had a sports category corresponding 
their ages. Results: among the sixteen 
benchmarks psychophysiological data 
figures stepwise regression equation 
determined the four most important 
factors that influence the effectiveness 
of the competitive activities of the young 
athletes. The stepwise regression 
equation allowed lowing the most 
influential factor affecting the competitive 
activity among anthropometric and motor 
performance from twenty- eight to twelve 
most significant factors. Conclusions: 
The application of regression analysis 
and stepwise regression method allowed 
developing the mathematical models of 
the efficiency of competitive activities of 
the gymnasts of 9-10 years that can be 
used in the practice of selection children 
for the pre basic training.
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Вступ.1

Стрімке зростання рівня досягнень у світовому 
спорті потребує пошуку нових ефективних засобів, 
методів і організаційних форм підготовки спортивно-
го резерву [1, 2, 14]. Сучасний етап розвитку спортив-
ної гімнастики характеризується все більш ранньою 
спеціалізацією та невпинним зростанням складності 
вправ, що вимагає більш ранньої спеціалізації [2, 3, 
6]. Відтак посилюється необхідність подальшого під-
вищення ефективності відбору юних спортсменів, за-
провадження новітніх методів оцінки їх спортивної 
підготовленості [2, 7, 8, 13].

Провідним принципом відбору й орієнтації є 
комплексна оцінка потенційних можливостей юного 
спортсмена, оскільки виділити якийсь інтегральний 
критерій цих здібностей неможливо. Аналіз сучасної 
науково-методичної літератури виявив, що до пробле-
ми оцінки здібностей як правило реалізується підхід 
орієнтований на виявлення комплексу ознак, які слу-
жили б індикаторами майбутніх спортивних успіхів у 
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будь-якому виді спорту [9, 10, 15, 16]. Завдяки цим до-
слідженням спортивна наука накопичила значний об-
сяг знань про основні чинники, які визначають спор-
тивну результативність на ранніх етапах підготовки, 
про структурні особливості комплексу властивостей, 
з яких складаються спортивні здібності, про ступінь 
стійкості індивідуальних відмінностей юних спортс-
менів за низкою морфо-функціональних ознак, про 
прогностичність педагогічних, медико-біологічних і 
психологічних тестів для прогнозування спортивних 
результатів [4, 5, 11, 12].

Визначення придатності до занять спортивною гім-
настикою майже завжди починається з оцінки зовніш-
ніх даних, фізичного розвитку й особливостей статури. 
Перевага, як правило, віддається дитині, чиї зовнішні 
дані в певній мірі укладаються в наші уявлення про бу-
дову тіла кращих гімнастів світу [1, 10, 14].

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета даного дослідження – на основі тестування 

рухових здібностей та психофізіологічних показни-
ків, використовуючи методи статистичного аналізу 
визначити чинники ефективної змагальної діяльності 
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проблеми фізичного 
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

та критеріїв етапного відбору юних гімнастів на етапі 
попередньої базової підготовки.

Матеріал дослідження становили: результати 
психофізіологічного тестування, антропометрії, дані 
про розвиток рухових здібностей юних гімнастів 9-10 
років і оцінки їх технічної підготовленості. Під час 
роботи ми застосували методи: теоретичний аналіз 
науково-методичної літератури, антропометрію, тес-
тування, методи математичної статистики, методи те-
оретичного і емпіричного аналізу.

Результати дослідження.
Зростання спортивної майстерності гімнастів тіс-

но пов’язане з проблемою відбору перспективних 
спортсменів і управлінням їх тренувальним проце-
сом. Обов’язковою умовою ефективного управління 
тренувальним процесом є наявність у тренера оцінки 
нинішнього стану спортсмена та моделі яку необхідно 
досягти. Перш ніж розпочати підготовку, необхідно 
розробити перспективну модель гімнаста, яка вклю-
чає в себе об’єктивні, найбільш точні дані (рухові, 
фізіологічні, психологічні). Однією з умов оптималь-
ного тренування, є наявність характеристик стану 
спортсмена та моделі його підготовленості (фізичної, 
технічної, тактичної), які відображені в числах.

Практичне значення моделі полягає у можливості 
порівняння числових характеристик з вихідними дани-
ми стану кожного спортсмена для отримання необхід-
ної інформації про ступінь різниці між ними. Саме це 
й буде визначати спрямованість тренувального проце-
су конкретного кандидата в залежності від «сильних» і 
«слабких» сторін того, чи іншого виду підготовки.

Саме цьому, модельні характеристики юних 
спортсменів на етапі попередньої базової підготовки, 
мають бути спрямовуючими та визначальними під час 
розробки системи первинного відбору й вибору пара-
метрів оцінки підготовленості гімнастів-початківців.

Для визначення модельних характеристик гімнас-
тів ми обрали групу хлопчиків віком 9-10 років, які 
займаються спортивною гімнастикою в ДЮСШ на 
етапі попередньої базової підготовки. Саме в цьому 
віці закінчується дитячий і починається пубертатний 
період. Цей вік характеризується фізичною та фізі-
ологічною готовністю хлопчиків до початку занять 
багатьма видами спорту. У спортивній гімнастиці цей 
вік є початком перших кваліфікаційних спортивних 
змагань, виконання нормативів спортивних розрядів. 
Група складалася з 29 юних гімнастів у віці 9-10 ро-
ків, всі вони мали спортивний розряд відповідно до 
своєї вікової категорії.

Для визначення математичної моделі змагального 
результату юних гімнастів ми застосували метод ре-
гресійного аналізу.

Тестування психофізіологічних параметрів юних 
спортсменів здійснювалося за допомогою програм-
но-апаратного комплексу «Психофизиолог» (Росія). 
За допомогою апаратно-програмного комплексу нами 
вимірювалися наступні психофізіологічні показники: 
час реакції на світло; час реакції на звук; час реакції на 
об’єкт що рухається; час реакції вибору; тепінг-тест; 

індивідуальна хвилина; % за модулем величини по-
милок, під час розпізнавання кутової швидкості руху 
об’єкта; % за модулем величини помилок, під час від-
творення інтервалу за часом, який заповнено світло-
вим стимулом; % за модулем величини помилок, під 
час відтворення інтервалу за часом, який заповнено 
звуковим стимулом; % за модулем величини помилок, 
під час відмірювання відрізків; % за модулем вели-
чини помилок, під час розпізнавання кутів. Отримані 
показники надають широкий спектр інформації, щодо 
здібностей юних спортсменів до точного виконання 
рухів із складною координацією, стану сенсорних 
систем і механізмів забезпечення високого рівня тех-
нічної підготовленості, а отже і високу ефективність 
змагальної діяльності. Отримані результати після по-
передньої статистичної обробки, з метою отримання 
найвпливовіших психофізіологічних чинників зма-
гальної діяльності, були піддані регресійному аналізу. 
В результаті чого було отримано психофізіологічну 
математичну модель ефективної змагальної діяльнос-
ті (табл. 1).

Серед шістнадцяти контрольних показників пси-
хофізіологічних даних рівняння покрокової регресії 
визначило чотири найбільш значущі чинники, що 
впливають на ефективність змагальної діяльності 
юних спортсменів (табл. 2), зокрема: час реакції на 
світло, тепінг-тест, час розпізнавання кутової швид-
кості руху об’єкта, відтворення інтервалу за часом 
який заповнено світловим стимулом. Усі ці параметри 
характеризують ефективність функціонування меха-
нізмів управління складно координаційними рухами, 
тобто для успішного виконання гімнастами технічно 
складних вправ, які пов’язані з високою точністю ру-
хів, умінням орієнтуватися у просторі. Під час вико-
нання гімнастичних рухів спортсмен орієнтується у 
просторі переважно за рахунок зорового аналізатора, 
реагуючи на положення світлових образів (деталі сна-
рядів, стіни, підлога), тому реакція на світло виявила-
ся суттєво значущою.

Результати тепінг-тесту вказують на силу або 
слабкість нервової системи, що має важливе значен-
ня для здатності спортсмена підтримувати високу ін-
тенсивність м’язових скорочень а отже здійснювати 
ефективну, специфічну для гімнастики змагальну ді-
яльність.

Переважна більшість гімнастичних елементів пе-
редбачає обертальні рухи навколо різних осей (на пе-
рекладині, кільцях, під час виконання вільних вправ 
та ін.), тому здатність спортсмена точно визначати 
кутову швидкість руху об’єкта впливає на якість їх 
виконання.

Іншим важливим показником точності виконання 
гімнастичних рухів є здатність відтворення інтервалів 
за часом, який заповнено світловим стимулом, вона 
дозволяє керувати тривалістю різних фаз виконання 
елементів, їх ритмічною структурою, забезпечуючи 
необхідний рівень техніки виконання вправ.

Використання в оцінці здатності відтворення ін-
тервалу за часом, який заповнено світловим стиму-
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Таблиця 1

Рівняння покрокової регресії залежності змагального результату від психофізичних показників

Група Рівняння регресії
Коефіцієнт 

детермінації R, 
R2, p

9-10 років

Zn = 30, 6745 + 75, 3964·x1+ 1, 79375·x10-0, 0319517·x11 -0, 
759165· x12- 0, 303673· x13+ 0, 2201·x14- 0, 224385· x15-0, 

0781723· x16- 8, 08657·x2- 8, 3365·x3-13, 327·x4-0, 83022·x5+ 0, 
896074·x6- 0, 0373054·x7- 0, 477945·x80, 69824·x9

R =0, 8051
R2=0, 6482, p<0, 

28881

Примітка: Z – змагальний результат, x1 – час реакції на світло, x2 – час реакції на звук, x3 – час реакції на об’єкт що 
рухається, x4 – час реакції вибору, x5 – тепінг –тест 1, x6 – тепінг-тест 2, x7 – тепінг-тест 3, x8 – тепінг-тест 4, x9 – тепінг-
тест 5, x10 – тепінг-тест 6, x11 – індивідуальна хвилина, x12 – % за модулем величини помилок, під час розпізнавання кутової 
швидкості руху об’єкта, x13 – % за модулем величини помилок, під час відтворення інтервалу за часом, який заповнено світ-
ловим стимулом, x14 – % за модулем величини помилок, під час відтворення інтервалу за часом, який заповнено звуковим 
стимулом, x15 – % за модулем величини помилок, під час відмірювання відрізків, x16 – % за модулем величини помилок, під 
час розпізнавання кутів.

Таблиця 2
Регресійна модель залежності змагального результату  

від найбільш вагомих психофізіологічних показників юних гімнастів

Група Рівняння регресії
Коефіцієнт 

детермінації R, 
R2, p

9-10 років Z =15, 2536 + 39, 3453·x1+ 0, 692512·x10
- 0, 301876·x12-0, 182861·x13

R =0, 8051
R2=0, 6482, p<0, 

28881

Примітка: Z – змагальний результат, x1 – час реакції на світло, x10 – тепінг-тест 6, x12 – % за модулем величини помилок, 
під час розпізнавання кутової швидкості руху об’єкта, x13 – % за модулем величини помилок, під час відтворення інтервалу 
за часом, який заповнено світловим стимулом.

лом, дозволяє комплексно оцінити особливості сен-
сорного забезпечення рухової діяльності гімнаста.

Таким чином регресійний аналіз виявив чинники, 
що визначають ефективність змагальної діяльності 
юного гімнаста (табл. 2)

До другої групи параметрів ефективної змагальної 
діяльності для застосування регресійного аналізу ми 
включили: результати антропометрії (охватні розмі-
ри голови, грудей, широтні розміри плечей, таза, до-
вжини тіла та верхніх і нижніх кінцівок, маса тіла), 
життєву ємність легенів (ЖЕЛ), технічну підготовле-
ність (сумарна кількість балів, яка отримана під час 
змагань), рухових тестів (результати випробувань на 
прояв сили, гнучкості, швидкості, координаційних 
здібностей). Метою використання регресійного аналі-
зу є перевірка, чи можуть обрані параметри застосо-
вуватися тренерами спортивних шкіл в якості рухових 
та морфо-функціональних показників ефективності 
змагальної діяльності юних гімнастів на різних ета-
пах спортивного відбору (табл. 3). 

Рівняння покрокової регресії, дозволили обмеж-
ити кількість найвпливовіших чинників ефективності 
змагальної діяльності з двадцяти восьми до дванад-
цяти найбільш значущих чинників. Серед антропоме-
тричних даних рівняння покрокової регресії залиши-
ло обхват голови та обхват грудей, довжина тіла, ніг і 
рук, серед рухових якостей – згинання та розгинання 
рук в упорі лежачи, піднімання тулуба в положення 

сидячи за 30 с, стрибок у довжину і висоту з місця, 
піднімання прямих рук угору за 30 с (таблиця 4). 

Отримана математична модель підготовленості 
юних спортсменів 9-10 років виявила (серед найбільш 
вагомих) результати тестування сили, швидкості та 
антропометричні дані. Серед антропометричних по-
казників інформативними є: обхват голови, обхват 
грудей, обхват грудей (на видиху), довжина тіла, до-
вжина тіла сидячи. Об’єм голови є критерієм рівня фі-
зичного розвитку дітей, що є важливим для побудови 
програми тренування гімнастів. Дані обхвату грудей 
у стані спокою, під час вдиху та видиху дають змогу 
опосередковано свідчити про екскурсію грудної кліт-
ки і рівень розвитку м’язів верхньої частини тулуба 
(м’язів грудей, найширшого м’язу спини). Значний 
за розмірами анатомічний поперечник м’яза свідчить 
про розвиток силових можливостей, а це, в свою чер-
гу, сприяє виконанню вправ, які входять до складу 
більшості гімнастичних елементів (силові вправи у 
висі та упорі).

Довжина рук, довжина ніг та їх співвідношення 
з довжиною тулуба безпосередньо впливають на ви-
значення пропорційності будови тіла майбутнього 
спортсмена та на перспективність у досягненні спор-
тивних результатів. Найбільш важливими серед рухо-
вих здібностей була визначена силова витривалість, 
за результатами тесту згинання та розгинання рук в 
упорі лежачи, оскільки гімнаст виконує багато вправ 
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Таблиця 3
Регресійна модель залежності змагального результату  

від антропометричних і рухових показників дітей 9-10 років

Група Рівняння регресії
Коефіцієнт 

детермінації R, 
R2, p

9-10 років

Zn = -393, 776 + 2, 50754·x10+ 1, 91322·x11- 0, 605832·x12-0, 
0000948725·x13+ 0, 226469·x14+ 0, 244778·x15+0, 0837517·x16- 

0, 727752·x17- 0, 161015·x18- 0, 259899·x19+ 3, 81706·x2+ 
5, 64854·x20+ 0, 590876·x21+ 0, 114823·x22-1, 83458·x3- 0, 

0617494·x4+ 0, 838921·x5- 0, 0414101·x6+1, 61499·x7- 2, 00683·x8+ 
2, 22476·x9

R =0, 9842, 
R2=0, 64201, 
p<0, 28881

Примітка: Z – змагальний результат, x1 – рейтинг змагань, x2 – обхват голови, x3 – обхват грудей, x4 – обхват грудей 
(вдих), x5 – обхват грудей (видих), x6 – ширина плечей, x7 – ширина таза, x8 – довжина тіла, x9 – довжина тіла (сидячі), x10 – 
довжина рук, x11 – довжина ніг, x12 – маса тіла, x13 – ЖЄЛ, x14 – підтягування з вису, x15 – згинання та розгинання рук в упорі 
лежачи, x16 – стрибок у довжину з місця, x17 – стрибок угору з місця, x18 – вис на зігнутих руках, x19 – піднімання тулуба в 
сід за 30 с, x20 – біг 20 м, x21 – піднімання прямих рук угору за 30 с, x22 – проба Ромберга, x23 – стрибок з поворотом на 360 
град, x24 – три перекиди вперед, x25 – човниковий біг 3*10 м, x26 – нахил тулуба вперед з положення сидячи, x27 – місток з 
положення лежачи, x28 – поперечний або повздовжній шпагат.

Таблиця 4
Регресійна модель залежності змагального результату  

від найбільш вагомих антропометричних і рухових показників дітей 9-10 років

Група Рівняння регресії
Коефіцієнт 

детермінації R, 
R2, p

9-10 років

Z = -296, 749 + 2, 03144·x10+ 1, 68291·x11+ 0, 230848·x15+0, 
122191·x16- 0, 747275·x17- 0, 7399·x19+ 3, 89423·x2+0, 493236·x21- 

1, 37852·x3+ 0, 76873·x5- 2, 03928·x8 +1, 93038·x9

R =0, 9842, 
R2=0, 64201, 
p<0, 28881

Примітка: Z – змагальний результат, x2 – обхват голови, x3 – обхват грудей, x5 – обхват грудей (видих), x8 – довжина тіла, 
x9 – довжина тіла (сидячі), x10 – довжина рук, x11 – довжина ніг, x15 – згинання та розгинання рук в упорі лежачи, x16 – стрибок 
у довжину з місця, x17 – стрибок угору з місця, x19 – піднімання тулуба в сід за 30 с, x21 – піднімання прямих рук угору за 30 с.

в упорах на паралельних брусах, кільцях, на коні, а 
успішне їх виконання залежить саме від розвитку 
сили м’язів рук. Важливість прояву вибухової сили 
(тест: стрибок у довжину з місця, стрибок угору з 
місця), визначається виконанням таких вправ як саль-
то, перевороти, опорний стрибок, які вимагають від 
спортсмена прояву до потужного скорочення м’язів у 
мінімально короткий час. Вправи на снарядах вимага-
ють від гімнаста високої швидкості та точності рухів 
руками при виконанні більшості елементів, саме тому 
до математичної моделі ефективності змагальної ді-
яльності, рівняння покрокової регресії віднесло і ре-
зультат у тесті піднімання прямих рук угору за 30 с. 

Висновки
В результаті регресійного аналізу було встановлено:

1. що серед психофізіологічних показників найбільший 
вплив на ефективність змагальної діяльності справ-
ляють: час реакції на світло; тепінг-тест протягом 
60 с з фіксацією показника кожні 10 с; % величини 
помилок під час розпізнавання кутової швидкості 
руху об’єкта; % помилок, під час відтворення 
інтервалу за часом, який заповнено світловим сти-
мулом. 

2. що серед антропометричних показників найбільший 
вплив на ефективність змагальної діяльності справ-
ляють: обхват голови, обхват грудей, обхват грудей 
(видих), довжина тіла, довжина рук, довжина ніг, 
довжина тіла сидячи.

3. що серед фізичних якостей найбільший вплив на 
ефективність змагальної діяльності справляють 
рівень розвитку: силової витривалості; вибухова 
сила; швидкісно-силові здібності.
В результаті застосування регресійного аналізу та 

методу покрокової регресії було розроблено матема-
тичні моделі ефективності змагальної діяльності гім-
настів 9-10 років, що дозволяє встановлені чинники 
використовувати у практиці відбору на етапі попере-
дньої базової підготовки. 

У перспективі подальших досліджень планується 
застосувати інші методи статичної обробки даних, зо-
крема факторний аналіз, для встановлення інших зна-
чущих характеристик рухової підготовленості юних 
спортсменів.
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