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Вікова динаміка функціональної, координаційної
й силової підготовленості дівчат 8—9 класів
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Анотація. Мета роботи — визначити закономірності вікової динаміки функціональної та рухової підготовленості
дівчат восьмих та дев’ятих класів.
Матеріал і методи. Для вирішення поставлених завдань були застосовані такі методи дослідження: аналіз наукової
літератури, педагогічне тестування та методи математичної статистики обробки результатів дослідження. У
дослідженні прийняли участь 14 дивчат 8 класу, 14 — 9 класу.
Висновки. Аналіз результатів тестування свідчить, що статистично достовірних розбіжностей між дівчатами 8 і
9 класів у функціональних пробах не спостерігається. За функціональним станом функції дихання і кровообігу
дівчата 8 і 9 класів оцінюються як здорові нетреновані.
Дівчата 9 класів показують статистично достовірно кращі результати в тестах на швидкісну силу, прояв статичної
сили а також координації рухів (тести: 8 “Стрибок у довжину з місця, см”, 7 «Вис на зігнутих руках, с» і 2 «Оцінка
часових параметрів руху, помилка с»).
За функціональним станом функції дихання і кровообігу дівчата 8 і 9 класів оцінюються як здорові нетреновані,
динаміка рухової підготовленості спрямована на покращення швидкісно-силових здібностей, статичної сили та
координації рухів.
Нормовані коефіцієнти канонічної дискримінантної функції дозволяють визначити співвідношення вкладу
змінних у результат функції. З найбільшим вкладом в канонічну функцію входять змінні 6, 10 і 7: чим більші значення цих змінних, тим більше значення функції. Вищевикладене свідчить про можливість оцінки функціональної
та рухової підготовленості учнів 8—9 класів за допомогою запропонованої батареї тестів.
Структурні коефіцієнти канонічної дискримінантної функції свідчать, що функція найбільш суттєво зв’язана з 7,
8 і 2 змінними: чим більше уваги приділяється статичній, власне силовій і координаційній підготовленості, тим
більша вірогідність підвищення рівня функціональної і рухової підготовленості дівчат 8—9 класів.
100,0 % вихідних згрупованих спостережень класифіковано вірно. Таким чином, канонічна дискримінантна
функція може бути використана для оцінки і прогнозування розвитку функціональної і рухової підготовленості
дівчат 8—9 класів.
Ключові слова: дівчата; функціональна підготовленість; координаційна підготовленість; силова підготовленість;
рухові здібності.

Актуальність роботи. Зміцнення
здоров’я, підвищення рівня фізичної підготовленості молоді, залучення її до здорового способу
життя, сьогодні є в числі найбільш гострих проблем соціальної політики. Особливого значення
ці проблеми набувають у шкільному віці, в якому
закладаються основи майбутнього здоров’я і процвітання нації (Бальсевич В. К. , Запорожанов В. А.,
1987; Бальсевич В. К., 2000; Линець М. М., 1997; Лях
В. І., 2000; Худолій О.М., Забора А.В., 2001; Бар-Ор
О., Роуланд Т., 2009; Круцевич Т. Ю., Безверхня Г.
В., 2010; Cieślicka M., Napierała M., 2009; Cieślicka M.,
Napierała M., Zukow W., 2012; Cieslicka Mirosława,
Słowiński Mariusz, 2012).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню особливостей вікової динаміки рухової
підготовленості присвячені роботи Худолія О. М., Тітаренко А.А. (2010), Тітаренко А. А., Худолія О. М.
(2011), Іващенко О.В., Дуднік З.М. (2011), Іващенко
©

О.В., Пелепенко О.В. (2011), Іващенко О. В., Макарової О. А. (2013), Козіної Ж.Л., Попової Н. (2013).
Встановлено, що стабілізація і зниження до кінця
навчання у школі показників фізичної підготовленості у дівчат 8—11 класів обумовлені низькою
ефективністю фізичного виховання, яке традиційно склалося в масовій практиці шкіл.
Оптимізації планування процесу розвитку рухових здібностей і навчання присвячені роботи Худолія О.М., Забори А.В. (2001), Іващенко О.В. (2001),
Худолія О.М. (2008, 2009, 2011), Худолія О. М., Єрмакова С. С. (2011). Методичним підсумком вищевикладеного матеріалу є низка принципових настанов до програмування навчально процесу, які
містять загальні підстави до розміщення засобів
розвитку рухових здібностей і навчальних завдань
у період навчання рухам дітей і підлітків.
Окремо виділяється група робіт у яких розглядається вплив різних форм занять на поліпшення
рухової підготовленості дівчат середніх і старших
класів (Носко М.О., Єрмаков С.С., Гаркуша С.В.,
2010; Петрина Л., 2005, 2006, 2007; Кравчук Т. М.,
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Курочка О. С., 2013). Встановлено позитивний
вплив додаткових занять на кардіодинаміку і рухову підготовленість дівчат середніх і старших класів.
Таким чином, вирішення питання оцінки та виявлення особливостей вікової динаміки функціональної та рухової підготовленості школярів середніх класів є актуальним.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано згідно плану
науково-дослідної роботи Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України з теми 13.04 «Моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків» (2013—2014 рр.) (номер
державної реєстрації 0113U002102)
Матеріал і методи.
Мета роботи — визначити закономірності вікової динаміки функціональної та рухової підготовленості дівчат восьмих та дев’ятих класів.
Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань були застосовані такі методи дослідження: аналіз науково-методичної
літератури, педагогічне тестування та методи
математичної статистики обробки результатів
дослідження.
У плануванні дослідження використані концептуальні підходи до розробки програми наукових
досліджень у фізичному вихованні і спорті (Ашмарин Б.А., 1978; Круцевич Т.Ю., 1985; Філін В. П.,
Ровний А. С., 1992; Худолій О. М., Карпунець Т. В.,
2002; Худолій О.М., Іващенко О.В., 2004).

У програму тестування ввійшли загальновідомі тести (Лях В.И., 2000; Сергієнко Л. П., 2001;
Худолій О. М., Іващенко О.В., 2011; Худолій О. М.,
Іващенко О. В., Карпунець Т. В., 2011): стрибки з
«надбавками» (кількість стрибків у заданому коридорі), оцінка часових параметрів руху (помилка с ),
Оцінка сприйняття силових параметрів рухів руками (помилка %), човниковий біг 4×9 м (с), згинання
і розгинання рук в упорі лежачи (рази), згинання і
розгинання рук у висі (рази), вис на зігнутих руках
(с), стрибок у довжину з місця (см).
Для оцінки функціонального стану були використані проби Штанге, Генчі і Серкіна (Дубровский В. И., 2005; Шиян Б. М., Папуша В. Г., 2005).
Результати дослідження.
Результати тестування наведені в таблиці 1.
Аналіз результатів тестування свідчить, що статистично достовірних розбіжностей між дівчатами 8
і 9 класів у функціональних пробах не спостерігається. За функціональним станом функції дихання
і кровообігу дівчата 8 і 9 класів оцінюються як здорові нетреновані.
Дівчата 9 класів показують статистично достовірно кращі результати в тестах на швидкісну силу,
прояву статичної сили, а також координації рухів
(тести: 8 “Стрибок у довжину з місця, см”, 7 «Вис на
зігнутих руках, с» і 2 «Оцінка часових параметрів
руху, помилка с»).
Таким чином, за функціональним станом функції
дихання і кровообігу дівчата 8 і 9 класів оцінюються

Результати аналізу функціональної і рухової підготовленості дівчат 8—9 класів
№

Тест

1

Стрибки з «надбавками», рази

2

8 кл. (n=14)
х

9 кл. (n=14)
s

x

s

Таблиця 1

t

P

2,28

,83

1,78

,97

1,465

> 0,05

Оцінка часових параметрів руху, помилка с

,58

,29

1,03

,62

-2,456

< 0,021

3

Оцінка сприйняття силових параметрів рухів руками, помилка %

7,02

3,65

7,39

1,86

-,339

> 0,05

4

Човниковий біг 4×9 м, с

11,89

,69

11,92

,23

-,120

> 0,05

5

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи,
рази

15,64

9,21

19,57

5,08

-1,397

> 0,05

6

Згинання і розгинання рук у висі, рази

5,14

2,51

4,43

1,83

,861

> 0,05

7

Вис на зігнутих руках, с

14,00

9,59

30,59

13,51

-3,748

< 0,001

8

Стрибок у довжину з місця, см

173,93

10,95

191,07

14,17

-3,582

< 0,001

9

Проба Штанге, с

57,80

19,42

61,71

10,69

-,659

> 0,05

10

Проба Генчі, с

31,82

10,72

39,39

11,39

-1,810

> 0,05

11

Проба Серкіна, с

18,70

4,50

21,72

5,14

-1,654

> 0,05
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Нормовані коефіциєнти канонічної дискримінантної функції
№ теста
(змінні)
1

Назва теста
Стрибки з «надбавками», рази

Таблиця 2

Функція
,226

2

Оцінка часових параметрів руху, помилка с

,612

3

Оцінка сприйняття силових параметрів рухів руками, помилка %

,512

5

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, рази

,622

6

Згинання і розгинання рук у висі, рази

7

Вис на зігнутих руках, с

-1,477
,899

8

Стрибок у довжину з місця, см

,490

9

Проба Штанге, с

,105

10

Проба Генчі, с

1,002

Структурні коефіциєнти канонічної дискримінантної функції
Ранг

№ теста
(змінні)

Назва теста

Таблиця 3
Функція
1

1

7

Вис на зігнутих руках, с

,357

2

8

Стрибок у довжину з місця, см

,341

3

2

Оцінка часових параметрів руху, помилка с

,234

4

10

Проба Генчі, с

,172

5

11

Проба Серкіна, с

,152

6

1

Стрибки з «надбавками», рази

7

5

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, рази

-,140

8

6

Згинання і розгинання рук у висі, рази

,133
-,082

9

9

Проба Штанге, с

,063

10

3

Оцінка сприйняття силових параметрів рухів руками, помилка %

,032

11

4

Човниковий біг 4×9 м, с

-,016

як здорові нетреновані, динаміка рухової підготовленості спрямована на покращення швидкісно-силових здібностей, статичної сили та координації рухів.
У таблицях 2—5 наведені результати дискримінантного аналізу, що дозволяє класифікувати учнів
8 і 9 класів за рівнем функціональної та рухової
підготовленості.
У таблиці 2 наведені нормовані коефіцієнти канонічної дискримінантної функції, які дозволяють
визначити співвідношення вкладу змінних у результат функції. З найбільшим вкладом в канонічну
функцію входять змінні 6, 10 і 7: чим більші значення
цих змінних, тим більше значення функції. Вищевикладене свідчить про можливість оцінки функціональної та рухової підготовленості учнів 8—9 класів
за допомогою запропонованої батареї тестів.
У таблиці 5 наведені координати центроїдів для
першої (8 клас) і другої (9 клас) груп. Вони дозволяють інтерпретувати канонічну функцію відносно

ролі в класифікації. На відємному полюсі знаходиться центроїд для першої групи, на позитивному
— центроїд для другої групи. Тобто чим більше значення функції, тим вища вірогідність підвищення
функціональної підготовленості дівчат 8—9 класів.
У таблиці 3 наведені структурні коефіцієнти
канонічної дискримінантної функції, які є коефіцієнтами кореляції змінних з функцією. Так, функція
найбільш суттєво зв’язана з 7, 8 і 2 змінними: чим
більше уваги приділяється статичній, власне силовій і координаційній підготовленості, тим більша
вірогідність підвищення рівня функціональної і рухової підготовленості дівчат 8—9 класів.
У таблиці 4 наведені результати класифікації
груп, 100,0 % вихідних згрупованих спостережень
класифіковано вірно. Таким чином, канонічна дискримінантна функція може бути використана для
оцінки і прогнозування розвитку функціональної
і рухової підготовленості дівчат 8—9 класів.
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Таблиця 4

Результати класифікації груп
Класифікатор

Частота
Вихідні
%

Прогнозована
до групи

належність Ітого

8,00

9,00

8,00

8,00

14

0

9,00

9,00

0

14

8,00

8,00

100,0

,0

9,00

9,00

,0

100,0

Таблиця 5

Функції в центроїдах груп
Клас

Функція
1

8 клас

-,580

9 клас

,580

Обговорення результатів дослідження. Отримані результати доповнюють відомості про особливості розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків
(Марченко С. І., 2008, 2009; Худолій О. М., Тітаренко А. А., 2010; Тітаренко А. А., Худолій О. М. 2011;
Худолій О. М., Іващенко О. В., Піменов О. О., 2012;
Соляник І. Є., 2013), про можливість отримання нової інформації за допомогою методу моделювання
(Іващенко О.В., 1988; Єрмаков, С. С., 2001, 2010; Худолій О. М., 2011; Худолій О. М., Іващенко О. В., 2013).
Наведені данні вказують на ефективність використання багатовимірних методів аналізу (Козіна Ж. Л., 2007; Іващенко О. В., Цеслицка М., Худолій
О. М., Єрмаков С. С., 2014; Іващенко О. В., Мушкета
Р., Худолій О. М., Єрмаков С. С., 2014). Доповнюють
дані про те, що поточний контроль за рівнем рухової підготовленості дітей і підлітків може здійснюватися на основі аналізу дискримінантної функції.

силу, прояв статичної сили а також координації рухів (тести: 8 “Стрибок у довжину з місця, см”, 7 «Вис
на зігнутих руках, с» і 2 «Оцінка часових параметрів
руху, помилка с»).
3. За функціональним станом функції дихання
і кровообігу дівчата 8 і 9 класів оцінюються як здорові нетреновані, динаміка рухової підготовленості спрямована на покращення швидкісно-силових
здібностей, статичної сили та координації рухів.
4. Нормовані коефіцієнти канонічної дискримінантної функції дозволяють визначити співвідношення вкладу змінних у результат функції. З
найбільшим вкладом в канонічну функцію входять
змінні 6, 10 і 7: чим більші значення цих змінних,
тим більше значення функції. Вищевикладене свідчить про можливість оцінки функціональної та рухової підготовленості учнів 8—9 класів за допомогою запропонованої батареї тестів.
5. Структурні коефіцієнти канонічної дискримінантної функції свідчать, що функція найбільш
суттєво зв’язана з 7, 8 і 2 змінними: чим більше
уваги приділяється статичній, власне силовій і координаційній підготовленості, тим більша вірогідність підвищення рівня функціональної і рухової
підготовленості дівчат 8—9 класів.
6. 100,0 % вихідних згрупованих спостережень
класифіковано вірно. Таким чином, канонічна дискримінантна функція може бути використана для
оцінки і прогнозування розвитку функціональної і
рухової підготовленості дівчат 8—9 класів.

Висновки
1. Аналіз результатів тестування свідчить, що
статистично достовірних розбіжностей між дівчатами 8 і 9 класів у функціональних пробах не спостерігається. За функціональним станом функції
дихання і кровообігу дівчата 8 і 9 класів оцінюються
як здорові нетреновані.
2. Дівчата 9 класів показують статистично достовірно кращі результати в тестах на швидкісну
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Возрастная динамика функциональной,
координационной и силовой
подготовленности девушек 8-9 классов
Иващенко О. В., Карпунец Т. В., Кринин Ю. В.
Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды
Реферат. Статья: 9 с., 5 табл., 49 источников.

Выводы. Анализ результатов тестирования показывает, что статистически достоверных
различий между девушками 8 и 9 классов в
функциональных пробах не наблюдается. По
функциональным состоянием функции дыхания и
кровообращения девушки 8 и 9 классов оцениваются как здоровые нетренированные.
Девушки 9 классов показывают статистически
достоверно лучшие результаты в тестах на скоростную силу, проявление статической силы а также ко-

Цель работы — определить закономерности возрастной динамики функциональной и
двигательной подготовленности девушек восьмых
и девятых классов.
Материал и методы. Для решения поставленных
задач были применены следующие методы исследования: анализ научной литературы, педагогическое
тестирование и методы математической статистики
обработки результатов исследования. В исследовании приняли участие 14 дивчат 8 класса, 14 - 9 класса.
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ординации движений (тесты: 8 «Прыжок в длину с
места, см», 7 «Вис на согнутых руках, с» и 2 «Оценка
временных параметров движения, ошибка с »).
Нормированные коэффициенты канонической
дискриминантной функции позволяют определить
соотношение вклада переменных в результат функции. С наибольшим вкладом в каноническую функцию входят сменные 6, 10 и 7: чем больше значения
этих переменных, тем большее значение функции.
Вышеизложенное свидетельствует о возможности
оценки функциональной и двигательной подготовленности учащихся 8—9 классов с помощью предложенной батареи тестов.
Структурные коэффициенты канонической
дискриминантной функции свидетельствуют, что
функция наиболее существенно связана с 7, 8 и 2

переменными: чем больше внимания уделяется
статической, собственно силовой и координацион
ной подготовленности, тем больше вероятность
повышения уровня функциональной и двигательной подготовленности девушек 8—9 классов.
100,0% исходных сгруппированных наблюдений классифицированы верно. Таким образом,
каноническая дискриминантная функция может
быть использована для оценки и прогнозирования
развития функциональной и двигательной подготовленности девушек 8—9 классов.
Ключевые слова: девушки; функциональная
подготовленность; координационный подготовленность; силовая подготовленность; двигательные
способности.

Age dynamics of functional coordination
and force readiness girls grades 8-9
Ivashchenco O. V., Karpunets T. V., Krinin Yu. V.
G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Report. Article: 9 p., 7 tables., 47 sources.

Purpose — to identify patterns of age dynamics of
functional and motor fitness girls eighth and ninth grades.
Material and methods. To achieve the objectives
adopted the following methods: analysis of scientific
literature, teacher testing and treatment methods of
mathematical statistics research results. In the study
involved 14 dyvchat class 8, 14 — 9 class.
Conclusions. Analysis of the test results shows that
statistically significant differences between girls 8 and
9 classes in functional samples was observed. For the
functional state of respiration and circulation girls 8
and 9 classes are rated as healthy untrained.
Girls 9 classes show statistically significantly better
results in tests for speed strength, static display of strength
and motor coordination (tests 8 «Long jump from place,
see» 7 «Height in folded hands, p ‘and 2’ Evaluation of
temporal parameters movement, with error «).
Standardized canonical discriminant function
coefficients can determine the value contribution

of variables in the function result. With the largest
contribution to the canonical function variables are 6,
10 and 7: the higher the value of these variables, the
more important functions. The foregoing indicates
to assess the functional and motor fitness of students
grades 8—9 using the proposed battery of tests.
Structural factors canonical discriminant function
shows that feature most significantly associated with 7,
8 and 2 variables: the more attention is paid to static, the
actual strength and coordination training, the greater
the likelihood of increasing the level of functional and
motor fitness girls 8—9 grades.
100.0% initial observations are grouped correctly
classified. Thus, the canonical discriminant function
can be used for evaluation and prediction of functional
and motor fitness girls 8—9 grades.
Keywords: girls; functional preparedness; coordinating
preparedness; force readiness; motor abilities.

Інформація про авторів:
Цитуйте статтю як: Іващенко О. В. Вікова динаміка
функціона льної, координаційної й силової
підготовленості дівчат 8—9 класів/ Іващенко О. В., Карпунець Т. В., Крінін Ю. В. // Теорія та методика фізичного
виховання. — 2014. — № 1. — С. 34—42. DOI: http://
dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.1.1043

Іващенко Ольга Віталіївна: ORCID 0000-0002-27085636; tmfv@tmfv.com.ua; Харківський національний
педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, вул. Артема, 29, м. Харків, 61002, Україна.
Карпунець Тетяна Вячеславовна: tmfv@tmfv.com.ua;
Харківський національний педагогічний університет імені
Г.С. Сковороди, вул. Артема, 29, м. Харків, 61002, Україна.

Стаття надійшла до редакції: 15.03.2014 р.

Крінін Юрій Васильович: tmfv@tmfv.com.ua; Харківський
національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, вул. Артема, 29, м. Харків, 61002, Україна.

42

. — 2014. — № 01

