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Анотація. Досягнення високих спортивних результатів неможливе без об'єктивного розуміння вагомо-

сті окремих компонентів підготовленості спортсмена. Ми провели опитування спортсменів-орієнтувальників 
для оцінювання вагомості цих компонентів у різних вікових групах. Виявлено, що, на думку спортсменів, з ві-
ком збільшується вагомість спеціальної фізичної підготовленості, спеціальної та швидкісної витривалості, ана-
еробних можливостей, стійкості показників розумової працездатності до перешкод, швидкості сприйняття та 
аналізу інформації. Зменшується рать розумової працездатності й теоретичної підготовленості, координацій-
них якостей, гнучкості, обсягу уваги, розподілу уваги та образної пам'яті. 
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Постановка проблеми. Одним із завдань спортивної підготовки є забезпечення необхідно-
го рівня розвитку рухових якостей, можливостей функціональних систем та спеціальних навичок, 
які необхідні для отримання належного спортивного результату [11, 12]. Для досягнення успіху у 
спортивному орієнтуванні необхідна здатність у максимально стислі терміни та за умов високих 
фізичних навантажень приймати рішення щодо вибору шляху рух)' між контрольними пунктами. 
Отже, гармонійне поєднання розумового та фізичного компонентів диктується вимогами змага-
льної діяльності у спортивному орієнтуванні [3, 5, 14]. Однак на різних етапах багаторічної підго-
товки слід приділяти не однакову увагу різним компонентам підготовленості. Для розвитку тих 
чи інших якостей, окрім специфіки спорту, також варто враховувати сенситивні періоди розвитку 
якостей та низку інших факторів [11, 12]. Досягнення високих спортивних результатів неможливе 
без об'єктивного розуміння вагомості окремих компонентів підготовленості спортсменів-орієнту-
вальників на певному етапі підготовки. 

Зв'язок роботи з науковими планами, темами. Наукове дослідження виконано в рамках 
теми 2.25 Зведеного плану "Моніторинг процесу адаптації кваліфікованих спортсменів з ураху-
ванням їх індивідуальних особливостей". 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Наявні лише окремі публікації, які стосуються 
визначення вагомості різних компонентів підготовленості орієнтувальників віком до 20 років [3]. 
Водночас у загальній теорії системи підготовки спортсменів установлено неоднакове значення 
різних компонентів підготовленості на окремих етапах багаторічної підготовки [11,12]. Тому по-
стає проблема необхідності вивчення вагомості окремих сторін підготовленості спортсменів-орі-
ентувальників на етапах попередньої базової підготовки (12-14 р.), спеціалізованої базової підго-
товки (16-18 р.) та етапі підготовки до вищих досягнень (20-22 р.). На сьогодні це питання висвіт-
лено недостатньо. Зокрема М.М. Линець, Х.Р. Хіменес та А.А Ширинян [8, 14] встановили, що 
найтісніші взаємозв'язки результатів змагальної діяльності спортсменів-орієнтувальників у віці 
14-15 років спостерігаються з факторами загальної витривалості, швидкісної витривалості, рух-
ливості в кульшових суглобах та суглобах хребта, абсолютною силою кисті та силовою витрива-
лістю м'язів ніг. Також виявлено [6, 7], що в процесі змагальної.діяльності розподіл навантаження 
за зонами інтенсивності у спортсменів-орієнтувальників різної кваліфікації неоднаковий і з під-
вищенням кваліфікації зростає роль аеробного компонента. Ці компоненти фізичної підготовле-
ності взято за основу проведеного опитування. 
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Важливу роль у спортивному орієнтуванні відіграють також характеристики розумової пра 
нездатності спортсменів. Високий рівень спортивного результату передбачає максимально швид-
ке вирішення складних техніко-тактичних завдань, які ґрунтуються на розумових операціях в 
умовах накопичення втоми та дефіциту часу. Вирішення цих завдань базується на сприйнятті й 
переробці інформації, сенсомоторному реагуванні та інтелектуальних операціях [2, 3, 7]. Ю.С. Во-
ронов [3] зазначає, що спортсмен-орієнтувальник повинен володіти високим рівнем розвитку ни-
зки психофізіологічних якостей: образної пам'яті, розподілу та обсягу уваги, моторної координа-
ції та оперативного мислення. Запропоновані Ю.С. Вороновим критерії лягли в основу побудови 
нашої анкети для встановлення вагомості окремих компонентів розумової працездатності. 

Мета дослідження — визначити вагомість окремих компонентів підготовленості спортсме-
нів-орієнтувальників на різних етапах багаторічної підготовки. 

Методи дослідження: 
1. Теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел. 
2. Соціологічні методи: опитування. 
3. Методи математико-статистичної обробки результатів. 
Організація дослідження. Відповідно до завдань дослідження, провели соціологічне опи-

тування з використанням анкети, яка складається з 13 запитань. Анкета була анонімною, проте 
зміст анкети дозволив визначити місце проживання, спортивну кваліфікацію, стаж занять, вік та 
стать респондентів [4]. Одним із завдань анкетування було визначити значущість окремих сторін 
підготовленості спортсменів-орієнтувальників, окремих компонентів розумової та фізичної пра-
цездатності в різних вікових групах. Варіанти відповідей та перелік компонентів підготовки ми 
визначали на основі літературних джерел [1-3,5-10, 13,14]. Респондентам було запропоновано 
розташувати компоненти за рівнем значущості, менший ранг означає вище значення компонента 
й навички. Математико-статистичну обробку даних виконували з використанням стандартних фу-
нкцій Microsoft Excel 2007. 

Результати дослідження та їх обговорення. В опитуванні взяли участь 48 респондентів, з 
них 18 мали звання майстра спорту, 24 - кандидата в майстри спорту, 6 осіб мали І спортивний 
розряд. 

Аналіз результатів анкетування щодо оцінювання вагомості окремих сторін підготовленості 
спортсменів засвідчив (рис. 1), що у віці 12-14 років на першому місці знаходиться теоретична 
підготовленість (3,3 од.), на другому місці перебуває технічна підготовленість (3,5 од.), на тре-
тьому - розумова працездатність - 3,8 од. Менший ранг отримує для цього віку загальна фізична 
підготовленість (4,3 од.) та психологічна підготовленість (4,7 од.). Найменше уваги дтя вказаної 
вікової категорії, на думку спортсменів, слід приділяти тактичній підготовці (5,3 од.) та спеціаль-
ній фізичній підготовці (5,5 од). 

На думку спортсменів, у віці 16-18 років найважливішою для них є технічна підготовле-
ність (3,5 од.). Однаковий ранг займає психологічна та загальна фізична підготовленість - 3,8 од. 
На четверте місце слід віднести тактичну підготовленість - 4,5 од. Однаковий ранг та найменшу 
значущість (4,7 од.) для цієї вікової категорії мають спеціальна фізична, теоретична підготовле-
ність та розумова працездатність. 

Для віку 20-22 роки на перше місце, на думку спортсменів, варто поставити спеціальну фі-
зичну підготовленість (3,2 од. ), на друге - технічну підготовленість (3,4 од), середній ранг отри-
мує психологічна підготовленість (3,8 од). На думку спортсменів, менше уваги слід приділяти у 
цьому віці загальній фізичній підготовленості (4,8 од.). Розумова працездатність та теоритична 
підготовленість відповідно отримують 4,8 та 5,4 од. 

Аналіз відповідей спортсменів виявив, що з віком збільшується вагомість спеціальної фізич-
ної підготовленості та зменшується роль розумової працездатності й теоретичної підготовленості. 
У випадку спеціальної фізичної підготовленості це узгоджується з думкою кількох авторів [11-14], 
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однак, за даними Ю.С Воронова [3], із віком у спортсменів-орієнтувальників зростають показники 
розумової працездатності та її роль у досягнення спортивного результату збільшується. 

Рис. 1. Вагомість окремих сторін підготовленості спортсменів-орієнтувальників 
Примітки: 1 - загальна фізична підготовленість; 

2 - спеціальна фізична підготовленість; 
3 - технічна підготовленість; 
4 - психологічна підготовленість; 
5 - тактична підготошіеність: 
6 - розумова працездатність; 
7 —теоретична підготовленість. 

У результаті аналізу анкетних даних виявлено, що серед компонентів фізичної підготовле-
ності у віці 12-14 років найважливішими є шидкісно-силові якості, координаційні якості та гнуч-
кість (рис. 2). Ці якості отримати однаковий ранг - 4,1 од. Дещо нижче оцінили учасники опиту-
вання значущість у цьому віці швидкісної витривалості та аеробних можливостей (4,4 та 4,5 од.). 
Ще меншим було значення спеціальної витривалості. Найменше уваги для цієї вікової категорії 
слід приділяти такому показникові, як поріг анаеробного обміну (ПАНО) та анаеробним можли-
востям (5,7 од.). 

У віці 16-18 років найбільше значення для досягнення високого споргивнош результату, на 
думку респондентів, мають аеробні можливості (3,9 од.), швидкісно-силові якості (4,0 од.) та швид-
кісна витривалість (4,2 од.). Значно меншого значення спортсмени надали спеціальній витрива-
лості (4,6 од.) та величині ПАНО (4,9 од.). Ще менше значення для досягнення результату в цьо-
му віці мають анаеробні можливості, координаційні якості та гнучкість (5,4 - 5,7 од.) 

Для вікової групи 20-22 роки, на думку спортсменів, найбільшу увагу слід приділяти швид-
кісній витривалості (3,6 од.), на другому та третьому місцях знаходяться спеціальна витривалість 
(3,8 од.) та аеробні можливості (4,1 од.). Практично однакову значущість та менше значення, на 
думку спортсменів, мають такі показники: ПАНО (4,6 од.), анаеробні можливості та швидкісно-
силові якості (4,7 од.). На думку спортсменів, найменшу увагу, як і у віці 16-18 років, слід приді-
ляти координаційним якостям (5,9 од.) та гнучкості (6 од.). 
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Рис. 2. Вагомість окремих компонентів фізичної підготовленості 
Примітки: 1 - аеробні можливості (МСК); 

2 - поріг анаеробного обміну; 
3 - анаеробні можливості; 
4 - швидкісна витривалість; 
5 - спеціальна витривалість; 
6 - швидкісно-силові якості; 
7 - кординаційні якості; 
8 - гнучкість. 

Таким чином, на думку спортсменів, із віком зменшується значення координаційних яко-
стей та гнучкості для досягнення спортивного результату. Одночасно збільшується вагомість спе-
ціальної та швидкісної витривалості, рівня ПАНО та анаеробних можливостей. Аеробні можли-
вості мали менше значення в наймолодшій (12-14 р.), а швидкісно-силові якості - у найстаршій 
(20-22 р.) групах. 

Результати опитування підтверджують результати досліджень низки авторів [3, 6, 7, 13], од-
нак неможливо погодитися, що з віком збільшується роль анаеробних якостей та зменшується 
вагомість гнучкості, адже інтенсивність фізичних навантажень збільшується з віком та підвищен-
ням спортивної кваліфікації, також збільшується роль швидкісно-силових якостей [3, 6, 7,12,13]. 

Аналіз результатів опитування стосовно значення рівня розвитку окремих якостей розумо-
вої працездатності орієнтувальника для досягнення належного спортивного результату (рис. 3) 
дозволив встановити, що у віці 12—14 років найбільше значення мають такі якості, як обсяг ува-
ги (3,3 од.) та розподіл уваги (3,5 од.). Найменше значення для цієї вікової категорії має оператив-
на пам'ять (4,1 од.) та стійкість до перешкод (4,2 од.). 

У віці 16-18 років опитуванні надали найбільшого значення швидкості сприйняття та аналі-
зу інформації (2,7 од.), на другому місці виявилася стійкість до перешкод (3,7 од.) та образна па-
м'ять (3,8 од.). Найменш важливими є показники обсягу та розподілу уваги (4 од.), оперативної 
пам'яті (4,2 од.). 
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Рис, 3. Вагомість окремих якостей спеціальної розумової працездатності орієнтувальника. 
Примітки: 1 - швидкість сприйняття і аналізу інформації; 

2 - стійкість до перешкод; 
3 - образна пам'ять; 
4 - розподіл уваги; 
5 - оперативна пам'ять; 
6 — обсяг уваги. 

Для вікової групи 20-22 роки розташування компонентів розумової працездатності в поряд-
ку зменшення їхнього значення для досягнення результатів майже така ж, як і у віці 16-18 років. 
Однак для цього віку респонденти розставили дещо інші ранги: швидкість сприйняття та аналізу 
інформації - 2,8 од., образна пам'ять - 3,6 од., розподіл уваги та стійкість до перешкод -3,8 од., 
обсяг уваги - 3,9 од. Останню позицію займає оперативна пам'ять - 4,1 од. 

Отже, ми спостерігаємо, що, на думку спортсменів, з віком зростає значення швидкості 
сприйняття та аналізу інформації та стійкості показників розумової працездатності до перешкод. 
Водночас зменшується вагомість обсягу уваги та (у старших групах) розподілу уваги й образної 
пам'яті. 

Отримані результати щодо зменшення вагомості обсягу уваги не підтверджують дані 
Ю.С. Воронова [3], адже за цими даними з віком цей показник збільшується. Автор встановив, 
що оперативна пам'ять та стійкість до перешкод має високий приріст у віці 16-17 років, отже, її 
вагомість у підготовці спортсменів орієнтувальників має бути вищою. 

Висновки: 
1. Установлено, що серед окремих сторін підготовленості спортсменів-орієнтувальників, 

на думку спортсменів, на першому місці знаходяться теоретична підготовленість (12-14 років), 
технічна підготовленість (16-18 років) та спеціальна фізична працездатність (20-22 років). Згідно 
з даними анкетування, з віком для досягнення результату збільшується вагомість спеціальної фі-
зичної підготовленості та зменшується роль розумової працездатності й теоретичної підготовле-
ності. 
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2. Серед компонентів фізичної підготовленості спортсмена-орієнтувальника для досягне-
ння спортивного результату найбільше значення мають швидкісно-силові якості, координаційні 
якості та гнучкість (12-14 років), аеробні можливості (16-18 років) та швидкісна витривалість 
(20-22 років). З віком зменшується значення координаційних якостей і гнучкості та збільшується 
вагомість спеціальної та швидкісної витривалості, рівня ПАНО й анаеробних можливостей. 

3. Серед компонентів розумової працездатності, які мають велике значення для досягнення 
спортивного результату, важливе займають швидкість сприйняття та аналізу інформації, стійкість 
до перешкод, образна пам'ять (у віці 12-14, 16-18 та 20-22 років відповідно). З віком зростає 
значення швидкості сприйняття та аналізу інформації і стійкості показників розумової працездат-
ності до перешкод. Водночас зменшується вагомість обсягу уваги та (у старших групах) розподі-
лу уваги і образної пам'яті. 

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні думки тренерів щодо вагомо-
сті компонентів фізичної підготовленості спортсменів-орієнтувальників та систематизації інфор-
мації стосовно засобів і методів удосконалення фізичної та розумової працездатності спортсме-
нів-орієнтувальників. 
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ВЕСОМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ- ОРИЕНТИРОВЩИКОВ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА 

Андрей ПЕНЧУК, Любомир ВОВКАНИЧ 

Львовский государственный университет физической культуры 

Аннотация. Достижение высоких спортивных результатов невозможно без объективного понимания весомо-
сти отдельных компонентов подготовленности спортсмена. Нами проведен опрос спортсменов- ориентировщиков для 
оценки весомости этих компонентов в разных возрастных группах. Выявлено, что, по мнению спортсменов, с возра-
стом увеличивается значимость специальной физической подготовленности, специальной и скоростной выносливо-
сти, анаэробных возможностей, устойчивости показателей умственной работоспособности к препятствиям, скорости 
восприятия и анализа информации. Уменьшается роль умственной работоспособности и теоретической подготовлен-
ности, координационных качеств, гибкости, объема внимания, распределения внимания и образной памяти. 

Ключевые слова: спортивное ориентирование, опрос, компоненты подготовленности, умственная работоспо-
собность, физическая работоспособность. 

THE WEIGHT OF INDIVIDUAL COMPONENTS 
OF ATHLETES-ORIENTEER ON THE SURVEY RESULTS 

Andrii PENCHUK, Lubomyr VOVKANYCH 

Lviv State University of Physical Culture 

Abstract. The achievement of high sports results is not possible without a sound understanding the importance of ath-
lete's preparedness. We conducted a survey of athletes orienteer to assess the importance of these components in different age 
groups. According to athletes there is increasing importance of physical fitness, speed and special endurance, anaerobic capa-
bilities, sustainability indicators of mental capacity to interference, speed of perception and analysis information with age. The 
role of mental capacity and theoretical training is reduced, as well as, coordination skills, flexibility, scope of attention, the 
distribution of attention and memory imagery. 

Keywords: orienteering, survey components fitness, mental capacity, physical performance. 


