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Анотація. Мета дослідження — визначити статеві особливості функціональної та рухової підготовленості учнів
7—8 класів.
Матеріал і методи. Для вирішення поставлених завдань були застосовані такі методи дослідження: аналіз
науково-методичної літератури, педагогічне тестування та методи математичної статистики. У дослідженні прийняли участь хлопці: 24 чол. 7 класу, 35 — 8 класу; дівчата: 31 чол. 7 класу, 14 — 8 класу.
Результати дослідження. Аналіз свідчить, що між хлопцями і дівчатами 7 класів у функціональних пробах
спостерігається статистично достовірні розбіжності (p<0,001). За функціональним станом функції дихання і
кровообігу хлопці і дівчата 7 класів оцінюються як здорові, нетреновані; за пробою Серкіна — як такі, що мають
приховану форму недостатності кровообігу.
Статистично достовірні розбіжності між хлопцями і дівчатами 8 класів спостерігаються у тестах № 3—8, які характеризують власне силову, швидкісно-силову і координаційну підготовленість (р<0,001). За результатами інших
рухових тестів розбіжності між середніми значеннями статистично недостовірні (p>0,05).
Висновки. Статевими особливостями рухової підготовленості учнів сьомих класів є рівень розвитку силових
здібностей і здатність до оцінки сприйняття силових параметрів руху; в учнів восьмих класів — здатність до
оцінки сприйняття силових параметрів руху і статична сила.
Ключові слова: хлопці; дівчата; функціональна підготовленість; координаційна підготовленість; силова
підготовленість; рухові здібності.

Постановка проблеми. Фізичне виховання школярів середнього шкільного віку має
свою специфіку, зумовлену їх анатомо-фізіологічними і психологічними особливостями. Урахування закономірностей природного розвитку організму дозволяє вибірково та цілеспрямовано впливати
за учнів засобами фізичного виховання з метою їх
фізичного вдосконалення, оптимального фізичного розвитку та підготовленості до різних форм
і способів життєдіяльності (Бальсевич В.К., 2000;
Ильин Е.П., 2003; Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В.,
2010; Носко М.О., Єрмаков С.С., Гаркуша С.В., 2010).
Однією з умов підвищення рівня рухової підготовленості школярів є організація педагогічного
контролю на основі вивчення особливостей розвитку дітей і підлітків як на уроках фізичної культури (Худолій О.М., Забора А.В., 2001; Шиян Б.
М., Папуша В. Г., 2005; Круцевич Т.Ю., Безверхня
Г.В., 2010), так і в умовах спортивного тренування
(Худолей О.Н., Шлемин А.М., 1988; Худолій О. М.,
Єрмаков С. С., 2011; Худолій О.М., Іващенко О.В.,
2013, 2014). Процедурою педагогічного контролю
є класифікація поточного стану рухової і функціональної підготовленості від якої залежить при©

йняття рішення в процесі управління фізичним вихованням дітей і підлітків.
Отже класифікація стану рухової підготовленості і виявлення статевих особливостей має практичне значення для прийняття рішення в процесі
управління фізичним вихованням, а також для розробки ефективних програм фізичної підготовки дітей і підлітків.
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 поточного і підсумкового контролю 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 (О. М. Худолій, О. В. Іващенко, 2014), 8—9
класів (О. В. Іващенко, Т. В. Карпунець, Ю.В. Крінін, 2014), встановлено, що канонічна дискримінантна функція може бути використана для оцінки і прогнозування розвитку функціональної і
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Результати аналізу функціональної підготовленості хлопців і дівчат сьомих класів
№

Тест

Хлопці (n=24)
х

Дівчата (n=31)

s

x

t

s

Таблиця 1

P

1

Стрибки з «надбавками», рази

4,17

,87

3,80

,83

1,561

> 0,05

2

Оцінка часових параметрів руху, помилка с

1,08

,83

,93

,57

,781

> 0,05

3

Оцінка сприйняття силових параметрів
рухів руками, помилка %

12,13

1,68

7,23

1,09

13,115

< 0,001

4

Човниковий біг 4×9 м, с

12,74

,72

13,97

,73

-6,249

< 0,001

5

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи,
рази

24,00

4,10

10,84

3,08

13,592

< 0,001

6

Згинання і розгинання рук у висі, рази

11,04

1,27

3,65

,75

26,937

< 0,001

7

Вис на зігнутих руках, с

27,00

4,00

18,55

3,30

8,592

< 0,001

8

Стрибок у довжину з місця, см

163,25

4,33

151,42

5,71

8,430

< 0,001

9

Проба Штанге, с

39,92

3,19

32,68

4,22

6,992

< 0,001

10

Проба Генчі, с

23,96

2,59

20,26

3,29

4,518

< 0,001

11

Проба Серкіна, с

17,83

3,03

14,77

3,03

3,713

< 0,001

рухової підготовленості дівчат середніх класів. У
роботах О. В. Іващенко, Г. П. Шепеленко (2014),
О. В. Іващенко, С. А. Пашкевич, Ю. В. Крінін (2014),
О. В. Іващенко, О. М. Худолій (2014), О. В. Іващенко (2014) визначені особливості динаміки рухової
підготовленості у хлопців 7—8, 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
класифкації стану рухової та функціональної підготовленості дітей і підлітків.
Тому визначення статевих особливостей функціональної та рухової 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 дослідження — визначити статеві особливості функціональної та рухової підготовленості учнів 7—8 класів.
Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань були застосовані такі методи до-

слідження: аналіз науково-методичної літератури,
педагогічне тестування та методи математичної
статистики.
Для оцінки функціональної і рухової підготовленості у школярів сьомих класів реєструвалися
результати проб Штанге, Генчі, Серкіна та рухових
тестів. У дослідженні прийняли участь хлопці: 24
чол. 7 класу, 35 — 8 класу; дівчата: 31 чол. 7 класу,
14 — 8 класу.
Результати дослідження. Результати дослідження наведені в таблицях 1—5.
Аналіз свідчить, що між хлопцями і дівчатами
7 класів у функціональних пробах спостерігаються
статистично достовірні розбіжності (p<0,001). За
функціональним станом функції дихання і кровообігу хлопці і дівчата 7 класів оцінюються як здорові, нетреновані; за пробою Серкіна — як такі, що
мають приховану форму недостатності кровообігу.
Статистично достовірні розбіжності між хлопцями і дівчатами 8 класів спостерігаються у тестах
№ 3—8, які характеризують власне силову, швидкісно-силову і координаційну підготовленість
(р<0,001). За результатами інших рухових тестів
розбіжності між середніми значеннями статистично недостовірні (p>0,05).
У таблицях 2—5 наведені результати дискримінантного аналізу, що дозволяє класифікувати учнів
сьомих класів за функціональним станом і рівнем
рухової підготовленості.
У таблиці 2 наведені нормовані коефіцієнти канонічної дискримінантної функції, які дозволяють
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У таблиці 5 наведені координати центроїдів для
першої (хлопці) і другої (дівчат) груп. Вони дозволяють інтерпретувати канонічну функцію відносно
ролі в класифікації. На відємному полюсі знаходиться центроїд для першої групи, на позитивному — центроїд для другої групи. Що свідчить про
суттєву різницю в підготовленості хлопців і дівчат
сьомих класів.
У таблиці 3 наведені структурні коефіцієнти
канонічної дискримінантної функції, які є коефіцієнтами кореляції змінних з функцією. Так, функція найбільш суттєво зв’язана з № 6, 5, 3 змінними:
отже суттєва різниця між хлопцями і дівчатами
сьомих класів спостерігається у розвитку рухових
здібностей: власне сили і управління силовими параметрами руху.
У таблиці 4 наведені результати класифікації
груп, 100% вихідних згрупованих спостережень
класифіковано вірно. Таким чином, канонічна дискримінантна функція може бути використана для
класифікації статевих розбіжностей у школярів
сьомих класів.

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

Назва теста

Функція

1

Стрибки з «надбавками», рази

,094

2

Оцінка часових параметрів руху, помилка с

,414

3

Оцінка сприйняття силових параметрів
рухів руками, помилка %

,435

4

Човниковий біг 4×9 м, с

,059

5

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, рази

,656

6

Згинання і розгинання рук у висі, рази

,754

7

Вис на зігнутих руках, с

,289

8

Стрибок у довжину з місця, см

,280

9

Проба Штанге, с

,438

10

Проба Генчі, с

,015

11

Проба Серкіна, с

,238

визначити співвідношення вкладу змінних у результат функції. З найбільшим вкладом в канонічну
функцію входять змінні 6, 5, 9 і 3: чим більші значення цих змінних, тим більше значення функції.
Вищевикладене свідчить про можливість класифікації статевих відміностей школярів сьомих класів
на основі тестування силової підготовленості хлопців і дівчат.

Класифікатор

Частота
Вихідні
%

Таблиця 3
Структурні коефіциєнти канонічної дискримінантної
функції
Ранг № теста
(змінні)

Назва теста

1

6

Згинання і розгинання рук у
,614
висі, рази

2

5

Згинання і розгинання рук в упо,310
рі лежачи, рази

3

3

Оцінка сприйняття силових пара,299
метрів рухів руками, помилка %

4

7

Вис на зігнутих руках, с

,196

5

8

Стрибок у довжину з місця, см

,192

6

9

Проба Штанге, с

,159

7

4

Човниковий біг 4×9 м, с

-,142

8

10

Проба Генчі, с

,103

9

11

Проба Серкіна, с

,085

10

1

Стрибки з «надбавками», рази

,036

11

2

Оцінка часових параметрів руху,
,018
помилка с
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Прогнозована належність до групи

Клас

Ітого

1,00

2,00

1,00

24

0

24

2,00

0

31

31

1,00

100,0

,0

100,0

2,00

,0

100,0

100,0

Функції в центроїдах груп

Функція

1

Таблиця 4

Результати класифікації груп

Таблиця 5
Функція
1

Хлопчики
Дівчатка

6,728
-5,209

У таблицях 6—10 наведені результати аналізу
функціональної і рухової підготовленості хлопців і
дівчат восьмого класу.
Аналіз результатів тестування свідчить, що між
хлопцями і дівчатами 8 класів у функціональних
пробах спостерігається статистично достовірні
розбіжності (p<0,001). За функціональним станом
функції дихання і кровообігу хлопці і дівчата 8 класів оцінюються як здорові нетреновані. За пробою
Серкіна як погано підготовлені.
Статистично достовірні розбіжності між хлопцями і дівчатами 8 класів спостерігаються у тес-
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Результати аналізу функціональної підготовленості хлопців і дівчат восьмих класів
№

Тест

1

Стрибки з «надбавками», рази

2

Хлопці (n=35)

Дівчата (n=14)

х

x

s

s

t

Таблиця 6

P

2,80

,93

2,28

,82

1,798

> 0,05

Оцінка часових параметрів руху, помилка с

,77

,569

,58

,29

1,194

> 0,05

3

Оцінка сприйняття силових параметрів рухів руками, помилка %

14,71

1,85

7,02

3,65

9,778

< 0,001

4

Човниковий біг 4×9 м, с

10,93

,81

11,89

,69

-3,928

> 0,05

5

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи,
рази

15,86

3,26

15,64

9,21

,121

> 0,05

6

Згинання і розгинання рук у висі, рази

6,26

2,39

5,14

2,50

1,453

> 0,05

7

Вис на зігнутих руках, с

39,17

13,29

14,00

9,59

6,427

< 0,001

8

Стрибок у довжину з місця, см

185,88

11,74

173,92

10,95

3,281

< 0,002

9

Проба Штанге, с

40,86

10,79

57,80

19,41

-3,902

< 0,001

10

Проба Генчі, с

32,26

7,15

31,82

10,72

,166

11

Проба Серкіна, с

23,80

5,65

18,70

4,50

3,010

Функція

1

Стрибки з «надбавками», рази

2

Оцінка часових параметрів руху, помилка с

-,059

3

Оцінка сприйняття силових параметрів рухів руками, помилка %

,835

4

Човниковий біг 4×9 м, с

-,246

5

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, рази

-,213

6

Згинання і розгинання рук у висі, рази

-,181

7

Вис на зігнутих руках, с

,546

8

Стрибок у довжину з місця, см

,340

<,004

визначити співвідношення вкладу змінних у результат функції. З найбільшим вкладом в канонічну
функцію входять змінні 3, 7: чим більші значення
цих змінних, тим більше значення функції. Вищевикладене свідчить про можливість класифікації
статевих відмінностей школярів восьмих класів на
основі тестування координаційної і статичної силової підготовленості хлопців і дівчат.
У таблиці 10 наведені координати центроїдів для
першої (хлопці) і другої (дівчат) груп. Вони дозволяють інтерпретувати канонічну функцію відносно ролі
в класифікації. На позитивному полюсі знаходиться
центроїд для першої групи, на відємному — центроїд
для другої групи. Що свідчить про суттєву різницю в
підготовленості хлопців і дівчат восьмих класів.
У таблиці 8 наведені структурні коефіцієнти
канонічної дискримінантної функції, які є коефіцієнтами кореляції змінних з функцією. Так, функція
найбільш суттєво зв’язана з № 3, 7 змінними: отже
суттєва різниця між хлопцями і дівчатами восьмих
класів спостерігається у розвитку координації рухів і статичної сили.
У таблиці 9 наведені результати класифікації
груп, 98,0% вихідних згрупованих спостережень
класифіковано вірно. Таким чином, канонічна дискримінантна функція може бути використана для
класифікації статевих розбіжностей у школярів
восьмих класів.
Обговорення результатів дослідження.
Отримані нами дані доповнюють результати
попередніх досліджень про особливості рухової

Таблиця 7
Нормовані коефіциєнти канонічної дискримінантної
функції
№ теста Назва теста
(змінні)

> 0,05

,279

тах № 3, 7—9, 11, які характеризують координаційну, швидкісно-силову і статичну підготовленість
(р<0,001). За результатами інших рухових тестів
розбіжності між середніми значеннями статистично недостовірні (p>0,05).
У таблицях 7—10 наведені результати дискримінантного аналізу, що дозволяє класифікувати
учнів восьмих класів за функціональним станом і
рівнем рухової підготовленості.
У таблиці 7 наведені нормовані коефіцієнти канонічної дискримінантної функції, які дозволяють
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Таблиця 8
Структурні коефіциєнти канонічної дискримінантної
функції
Ранг
1

№
теста
(змінні)
3

Класифікатор

Функція
Назва теста

1

Оцінка сприйняття силових параметрів рухів руками, помилка %

,703
,462

2

7

Вис на зігнутих руках, с

3

9

Проба Штанге, с

-,287

4

4

Човниковий біг 4×9 м, с

-,283

5

8

Стрибок у довжину з місця, см

,236

6

11

Проба Серкіна, с

,198

7

1

Стрибки з «надбавками», рази

,129

8

6

Згинання і розгинання рук у висі,
рази

,105

9

2

Оцінка часових параметрів руху,
помилка с

10

10

Проба Генчі, с

11

5

Згинання і розгинання рук в упорі
лежачи, рази

Частота
Вихідні
%

Прогнозована
належність до
групи

Клас

Ітого

1,00

2,00

1,00

35

0

35

2,00

1

13

14

1,00

100,0

,0

100,0

2,00

7,1

92,9

100,0

Функції в центроїдах груп

Таблиця 10
Функция
1

,086
-,032

Хлопчики

1,256

Дівчатка

-3,139

тестах № 3—8, які характеризують власне силову,
швидкісно-силову і координаційну підготовленість
(р<0,001). За результатами інших рухових тестів
розбіжності між середніми значеннями статистично недостовірні (p>0,05).
3. Нормовані коефіцієнти канонічної дискримінантної функції дозволяють визначити співвідношення вкладу змінних у результат функції. З
найбільшим вкладом в канонічну функцію входять
змінні 6, 5 і 3: чим більші значення цих змінних, тим
більше значення функції. Вищевикладене свідчить
про можливість класифікації статевих відміностей
школярів сьомих класів на основі тестування силової підготовленості хлопців і дівчат.
4. Аналіз результатів тестування свідчить, що
між хлопчиками і дівчатками 8 класів у функціональних пробах спостерігається статистично достовірні розбіжності (p<0,001). За функціональним
станом функції дихання і кровообігу хлопці і дівчата 8 класів оцінюються як здорові нетреновані. За
пробою Серкіна як погано підготовлені.
5. Статистично достовірні розбіжності між
хлопчики і дівчатами 8 класів спостерігаються у
тестах № 3, 7—9, 11, які характеризують координаційну, швидкісно-силову і статичну підготовленість (р<0,001). За результатами інших рухових
тестів розбіжності між середніми значеннями статистично недостовірні (p>0,05).
6. Нормовані коефіцієнти канонічної дискримінантної функції дозволяють визначити вкладу
змінних у результат функції. З найбільшим вкладом в канонічну функцію входять змінні 3, 7: чим
більші значення цих змінних, тим більше значення
функції. Вищевикладене свідчить про можливість

,009

підготовленості і ефективності використання в педагогічному контролі 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 і підлітків і опираються
на дослідження Арефьева В.Г. (2014), Худолія О. М.,
Іващенко О. В. (2014), Ж. Л. Козіної, Н. Поповой
(2013), Т. М. Кравчук, О. С. Курочки (2013), Ткаченко С.Н. (2014).
В експерименті було встановлено, що за набором запропонованих змінних статистично достовірно (р<0,001) можно відділити хлопців і дівчат
сьомого і восьмого класу.
Висновки
1. Аналіз свідчить, що між хлопцями і дівчатами
7 класів у функціональних пробах спостерігається
статистично достовірні розбіжності (p<0,001). За
функціональним станом функції дихання і кровообігу хлопці і дівчата 7 класів оцінюються як здорові нетреновані, а за пробою Серкіна як такі що
мають приховану форму недостатності кровообігу.
2. Статистично достовірні розбіжності між
хлопцями і дівчатами 8 класів спостерігаються у
— 2014. — № 04
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класифікації статевих відміностей школярів восьмих класів на основі тестування координаційної і
статичної силової підготовленості хлопців і дівчат.

Перспективою подальших розвідок є дослідження особливостей рухової підготовленості
школярів старших класів.
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Половые особенности функциональной и
двигательной подготовленности учащихся 7—8 классов
Иващенко А.В.
Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды
Реферат. Статья: 8 с., 10 табл., 30 источников.

Цель исследования — определить
половые особенности функциональной и двигательной подготовленности учащихся 7-8 классов.
Материал и методы. Для решения поставленных
задач были применены следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы,
педагогическое тестирование и методы математической статистики. В исследовании приняли участие ребята: 24 чел. 7 класса, 35 — 8 класса; девушки
31 чел. 7 класса, 14 — 8 класса.

Результаты исследования. Анализ показывает,
что между ребятами и девушками 7 классов в
функциональных пробах наблюдается статистически
достоверные различия (p<0,001). За функциональным
состоянием функции дыхания и кровообращения ребята 7 классов оцениваются как здоровые,
нетренированные; по пробе Серкина — как имеющие
скрытую форму недостаточности кровообращения.
Статистически достоверные различия между
юношами и девушками 8 классов наблюдаются в
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и способность к оценке восприятия силовых параметров движения; у учащихся восьмых классов
— способность к оценке восприятия силовых параметров движения и статическая сила.
Ключевые слова: ребята; девушки; функциональная подготовленность; координационный
подготовленность; силовая подготовленность;
двигательные способности.

тестах № 3-8, характеризующих собственно силовую, скоростно-силовую и координационную подготовленность (р<0,001). По результатам других
двигательных тестов разногласия между средними
значениями статистически недостоверны (p> 0,05).
Выводы. Половыми особенностями двигательной подготовленности учащихся седьмых классов
является уровень развития силовых способностей

Peculiarities of functional and motor
preparedness of pupils of 7-8 classes
Ivashchenko O.V.
G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Report. Article: 8 p., 10 tables., 30 sources

The purpose of research — to determine
the sexual features of functional and motor preparedness
of pupils of 7-8 classes.
Material and methods. To achieve the objectives
following methods were used: analysis of scientific and
methodical literature, teacher testing and statistical
methods. The study involved children: 24 people. 7th
grade, 35 — 8th grade; Girls 31 people. 7th grade, 14
— 8th grade.
Results of the study. The analysis shows that between
boys and girls in grades 7 functional tests, a statistically
significant difference (p<0,001). For the functional state
of the respiratory and circulatory functions boys 7th
grade are assessed as healthy, untrained; Serkin at trial
— as having a latent form of heart failure.
Statistically significant differences between boys
and girls 8 classes are observed in the tests № 3-8,

characterized by its own power, speed strength and
coordination preparedness (p<0.001). According to
the results of other motor tests differences between the
mean values are
 not statistically significant (p>0,05).
Conclusions. Sexual peculiarities of motor
preparedness of students seventh grade is the level of
development of power abilities and capacity for assessing
the perception of the power of motion parameters;
eighth-grade students - the ability to assessing the
perception of motion and force parameters of static
power.
Keywords: children; girl; functional preparedness;
coordinating preparedness; force readiness; motor
abilities
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