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Анотація. Мета роботи — визначити модель розвитку силових здібностей у хлопців 6—7 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 хлопці 6 і 7 класів 35 і 32 чоловік відповідно. .
Результати дослідження. Аналіз свідчить, що статистично достовірні відмінності у результатах тестування
хлопців 6 і 7 класів спостерігаються у тестах 2 «Стрибок у довжину з місця, см» і 5 «Присідання, рази» (p<0,001;
p<0,01 відповідно). Рівень рухової підготовленості хлопців 6—7 класів визначає розвиток швидкісно-силових
здібностей.
Висновки. Структурні коефіцієнти канонічної дискримінантної функції свідчать, що чим більше уваги
приділяється швидкісно-силовій підготовці, тим більша вірогідність підвищення рухової підготовленості хлопців
6—7 класу. Канонічна дискримінантна функція може бути використана для оцінки і прогнозування розвитку рухових здібностей у хлопців 6—7 класів.
Ключові слова: хлопці; функціональна підготовленість; координаційна підготовленість; силова підготовленість;
рухові здібності.

Постановка проблеми. Чинна програма з фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах визначає для кожної вікової групи учнів рухові здібності, які необхідно розвивати в
процесі занять. Рекомендації ґрунтуються на даних
про періоди високої чутливості організму, що росте
і розвивається, до зовнішніх впливів, одним з яких
є фізичне навантаження (Бальсевич В.К., Запорожанов В.А., 1987; Куц А.С., 1995; Козетов І.І., 2001;
Поташнюк Р., 1997).
В аспекті зазначеного, періоди різної чутливості
організму дитини в онтогенезі шкільного періоду
до дії фізичних навантажень, вперше встановлені
З. И. Кузнецовой (1976) і А. А. Гужаловским (1977),
автори позначили як «критичні періоди». Останнім було виокремлено критичні періоди з найбільш
високими, високими, помірно високими темпами
росту певної фізичної якості й субкритичні періоди, які є відповідно сприятливі (але з різним результуючим ефектом) та найменш сприятливі для
цілеспрямованого впливу на неї. Назвою «критичні
періоди» підкреслювалась їх важливість у тому значенні, що недостатня увага фізичній якості, яка в
певному віці знаходиться у цьому періоді, вже не
може бути компенсована в іншому віці.
Дослідження Бальсевича В. К. (2000) свідчать,
що періоди прискореного та уповільненого природ©

ного розвитку моторики людини та морфологічних
систем, що її забезпечують, властиві спортсменам та
особам, які не займаються спортом, а значить про
біологічну детермінацію ритму розвитку. Про ступінь її жорсткості, свідчить паралелізм характеру
вікового розвитку біодинаміки локомоції людини та
тварини в зоні життєвого циклу, що завершується
статевим дозріванням (Карсаевская Т. В., 1970).
Отримані дані свідчать про існування сенситивних і критичних періодів розвитку рухових
здібностей хлопчиків на етапі 7—17 років та про
розбіжності між ними в різних авторів. Останнє,
а також певна неузгодженість даних про терміни
їх прояву обумовлюють необхідність детальнішого аналізу для встановлення причин, що призводять до таких результатів (Цьось А.В., 1994; Круцевич Т.Ю., 2000; Бар-Ор О., 2009).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У дослідженнях Худолія О.М., Єрмакова С.С. (2011), Худолія О.М., Іващенко О.В. (2013, 2014), Худолія О.М.,
Іващенко О.В., Черненко С.О. (2013) розглядаються
моделі поцесу розвитку рухових здібностей, які можуть використовуватися для визначення закономірностей підготовленості дітей і підлітків.
У виконаних дослідженнях за темою 13.04 «Моделювання процесу навчання та розвитку рухових
здібностей у дітей і підлітків» (2013—2014 рр.) (номер державної реєстрації 0113U002102) визначені
особливості рухової підготовленості дівчат 7—8
класів (Худолій О. М., Іващенко О. В., 2014), 8—9
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Таблиця 1

Результати аналізу даних тестування хлопців 6—7 класів
№

Назва теста

6 клас (n=35)

7 клас (n=32)

X

s

X

s

p

1

Згинання розгинання рук в
упорі лежачи, рази

27,1

2,8

27,1

2,9

>0,05

2

Стрибок у довжину з місця, см

156,5

12,0

171,4

16,4

<0,001

3

З положення лежачи на спині
піднімання в сід за 30 с, рази

48,3

5,5

50,1

3,1

>0,05

4

З вису на на швецькій стінці
піднімання прямих ніг до 90
гр., рази

15,1

2,3

18,3

3,0

<0,001

5

Присідання, рази

25,9

2,9

29,6

3,1

<0,001

6

Піднімання тулуба з положення лежачи на череві, рази

36,9

1,8

39,1

2,6

<0,001

7

З вису згинання розгинання
рук на поперечині, рази

8,0

1,7

8,6

1,4

>0,05

класів (Іващенко О. В., Карпунець Т. В., Крінін Ю.В.,
2014), встановлено, що канонічна дискримінантна
функція може бути використана для оцінки і прогнозування розвитку функціональної і рухової підготовленості дівчат середніх класів. У роботах Іващенко О. В., Шепеленко Г. П. (2014), Іващенко О. В.,
Пашкевич С. А., Крінін Ю. В. (2014), Іващенко О. В.,
Худолій О. М. (2014), Іващенко О. В. (2014) визначені особливості динаміки рухової підготовленості
у хлопців 8—9, 9—11 класів. Встановлено, що для
визначення інформативних показників для кожного класу може бути використаний факторний аналіз, а для оцінки динаміки рухової підготовленості
— дискримінантний.
Однак, у доступній науковій літературі недостатньо приділяється уваги дослідженню можливості використання методу моделювання для
визначення закономірностей рухової та функціональної підготовленості дітей і підлітків.
Тому вирішення питання моделювання особливостей силової підготовленості школярів середніх
класів залишається 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 модель розвитку силових здібностей у хлопців 6—7 класів.
Для вирішення поставлених завдань були використані наступні методи: аналіз спеціально-методичної і наукової літератури та інших джерел; педа-

гогічний експеримент; педагогічні спостереження;
тестування; методи математичної статистики.
Для порівняння рівеня рухової підготовленості хлопців 6—7 класів реєструвалися результати
тестування наведені в таблиці 1. У дослідженні
прийняли участь хлопці 6 і 7 класів 35 і 32 чоловік
відповідно.
Результати дослідження. Результати аналізу
матеріалів тестування наведені в таблиці 1.
У тестах 2 «Стрибок у довжину з місця, см», 4
«З вису на на швецькій стінці піднімання прямих
ніг до 90 гр., рази», 5 «Присідання, рази» і 6 «Піднімання тулуба з положення лежачи на череві, рази»
спостерігається позитивна статистично достовірна
динаміка результатів (p<0,001). У тестах 1 «Згинання розгинання рук в упорі лежачи, рази», 7 «З вису
лежачи згинання розгинання рук на поперечині,
рази» динаміка результатів статистично не достовірна (р>0,05).
Найбільші статистично достовірні відмінності
у результатах тестування хлопців 6 і 7 класів спостерігаються у тестах 2 «Стрибок у довжину з місця,
см» і 5 «Присідання, рази» (p<0,001; p<0,01 відповідно). Отже, рівень рухової підготовленості хлопців 6—7 класів визначає розвиток швидкісно-силових здібностей.
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 4 і 5 (тест 4 «З вису на
на швецькій стінці піднімання прямих ніг до 90 гр.,
рази»; тест 5 «Присідання, рази»): чим більші значення цих змінних, тим більше значення функції.
Вищевикладене свідчить про вплив рівня розвитку

18

. — 2014. — № 03

Іващенко О. В., Мушкета Р., Худолій О. М., Єрмаков С. С. Характеристика силової підготовленості хлопців 6—7 класів

Таблиця 2
Нормовані коефіциєнти канонічної дискримінантної
функції
№ теста
(змінні)
1

Назва теста

Класифі- Прогнозована на- Ітого
катор
лежність до групи

Функція

1

1

Згинання розгинання рук в упорі лежачи, рази

-,065

2

Стрибок у довжину з місця, см

,394

4

З вису на на швецькій стінці піднімання прямих ніг до 90о, рази

,591

5

Присідання, рази

,551

6

Піднімання тулуба з положення
лежачи на череві, рази

,531

7

З вису згинання розгинання рук
на поперечині, рази

,167

Частота
Вихідні
%

1

5

Присідання, рази

,523

2

4

З вису на на швецькій стінці
піднімання прямих ніг до 90о,
рази

,512

3

2

Стрибок у довжину з місця, см

,438

4

6

Піднімання тулуба з положення лежачи на череві, рази

,399

5

3

З положення лежачи на спині
піднімання в сід за 30 с, рази

,209

6

7

З вису згинання розгинання
рук на поперечині, рази

,148

7

1

Згинання розгинання рук в
упорі лежачи, рази

,002
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31

4

35

5

27

32

1

88,6

11,4

100,0

2

15,6

84,4

100,0

Таблиця 5
Функція
1

6 клас

-1,138

7 клас

1,245

У таблиці 4 наведені результати класифікації
груп, 86,6% вихідних згрупованих спостережень
класифіковано вірно. Таким чином, канонічна дискримінантна функція може бути використана для
оцінки і прогнозування розвитку рухових здібностей у хлопчиків 6—7 класів.
Обговорення результатів дослідження.
Отримані нами дані доповнюють результати
попередніх досліджень про особливості рухової
підготовленості і ефективності використання в її
оцінці дискримінантної функції у фізичному вихованні дітей і підлітків (Худолій О. М., Іващенко
О. В., Піменов О. О., 2012; Худолій О. М., Іващенко
О. В., 2014; Іващенко О. В., Карпунець Т. В., Крінін
Ю.В., 2014; Іващенко О. В., Шепеленко Г. П., 2014;
Іващенко О. В., Пашкевич С. А., Крінін Ю. В., 2014).
Результати дослідження вказують на необхідність структурного і функціонального аналізу рухової підготовленості дітей середнього шкільного
віку і опираються на дослідження Арефьева В.Г.
(2014), Худолія О. М., Іващенко О. В. (2014), Козіної
Ж. Л., Поповой Н. (2013), Кравчук Т. М., Курочки О. С. (2013), Ткаченко С.Н. (2014).
Отже, для моделювання силової підготовленості хлопців 6—7 класів може бути використана
перша дискримінантна функція з акцентом на найбільш інформативні змінні.

Функція

1

1
2

Клас

Таблиця 3
Структурні коефіциєнти канонічної дискримінантної
функції
Назва теста

2

Функції в центроїдах груп

сили ніг і брюшного пресу на рухову підготовленість хлопчиків 6—7 класів.
У таблиці 5 наведені координати центроїдів для
першої (6 клас) і другої (7 класів) 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
рухової підготовленості хлопчиків 6—7 класів.
У таблиці 3 наведені структурні коефіцієнти
канонічної дискримінантної функції, які є коефіцієнтами кореляції змінних з функцією. Так, функція
найбільш суттєво зв’язана з 5, 4 і 2 змінними: чим
більше уваги приділяється швидкісно-силовій підготовці, тим більша вірогідність підвищення рухової підготовленості хлопчиків 6—7 класу.

Ранг № теста
(змінні)

Таблиця 4

Результати класифікації груп

Висновки
1. У тестах 2 «Стрибок у довжину з місця, см»,
4 «З вису на на швецькій стінці піднімання прямих
ніг до 90 гр., рази», 5 «Присідання, рази» і 6 «Піднімання тулуба з положення лежачи на череві, рази»
спостерігається позитивна статистично достовірна
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динаміка результатів (p<0,001). У тестах 1 «Згинання розгинання рук в упорі лежачи, рази», 7 «З вису
лежачи згинання розгинання рук на поперечині,
рази» динаміка результатів статистично не достовірна (р>0,05).
2. Нормовані коефіцієнти канонічної дискримінантної функції дозволяють визначити співвідношення вкладу змінних у результат функції. З
найбільшим вкладом в канонічну функцію входять
змінні 4 і 5 (тест 4 «З вису на на швецькій стінці
піднімання прямих ніг до 90 гр., рази»; тест 5 «Присідання, рази»): чим більші значення цих змінних,
тим більше значення функції. Вищевикладене свідчить про вплив рівня розвитку сили ніг і брюшно-

го пресу на рухову підготовленість хлопчиків 6—7
класів.
3. Структурні коефіцієнти канонічної дискримінантної функції свідчать, що функція найбільш
суттєво зв’язана з 5, 4 і 2 змінними: чим більше уваги приділяється швидкісно-силовій підготовці, тим
більша вірогідність підвищення рухової підготовленості хлопчиків 6—7 класу.
4. 86,6 % вихідних згрупованих спостережень
класифіковано вірно. Канонічна дискримінантна
функція може бути використана для оцінки і прогнозування розвитку рухових здібностей у хлопчиків 6—7 класів.
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характеристика силовой подготовленности
ребят 6—7 классов
Иващенко О.В.1, Мушкета Р.2, Худолей О.М.1, Ермаков С.С.1
1
Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды
2
Университет Казимира Великого, Быдгощ, Польша
Реферат. Статья: 7 с., 5 табл., 40 источников.

Цель работы — определить модель
развития силовых способностей у ребят 6—7 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 ребята 6 и 7 классов 35 и 32
человек соответственно.
Результаты исследования. Анализ показывает,
что статистически достоверные различия в результатах тестирования ребят 6 и 7 классов наблюдаются в тестах 2 «Прыжок в длину с места, см» и 5
«Приседания, раза» (p <0,001; p <0,01 соответственно). Уровень двигательной подготовленности ре-
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бят 6—7 классов определяет развитие скоростносиловых способностей.
Выводы. Структурные коэффициенты канонической дискриминантной функции свидетельствуют, что чем больше внимания уделяется скоростно-силовой подготовке, тем больше вероятность
повышения двигательной подготовленности ребят
6—7 класса. Каноническая дискриминантная функция может быть использована для оценки и прогнозирования развития двигательных способностей у ребят 6—7 классов.
Ключевые слова: ребята; функциональная подготовленность; координационный подготовленность; силовая подготовленность; двигательные
способности.
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characteristic force preparedness boys 6—7 grades
Ivashchenko O.V.1, Muszkieta R.2, Khudolii O.M.1, Iermakov S.S.1
1
G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
2
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
Report. Article: 6 p., 5 tables., 37 sources

Purpose — to determine the model of
development of power abilities in boys 6—7 grades.
Material and methods. To achieve the objectives
adopted the following methods: analysis of scientific
literature, educational testing and treatment methods
of mathematical statistics research results. In the
study involved boys 6 and 7 classes 35 and 32 people
respectively. .
Research results. Analysis shows that statistically
significant differences in the test results of boys 6 and 7
classes observed in tests 2 «long jump from their seats,
see ‘and 5’ Squat, times» (p <0,001; p <0,01 respectively).

The level of motor readiness boys 6—7 class determines
the development of speed-strength abilities.
Conclusions. Structural canonical discriminant
function coefficients suggest that more attention is paid
to speed-strength training, the more likely improve
motor fitness of the boys 6—7 class. The canonical
discriminant function can be used for estimation and
forecasting the development of motor abilities in boys
6—7 grades.
Keywords: boys; functional preparedness;
coordinating preparedness; force readiness; motor
abilities.
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