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У статті запропонована концепція структури тактичної підготовки юних спортсменів 
командних ігрових видів спорту, яка може бути реалізована поетапною зміною завдань, засобів 
та методів спортивної підготовки залежно від віку та стажу занять спортом. Для визначення 
ефективності такої моделі розроблена комп'ютерна програма контролю рівня тактичної 
підготовленості. 

Ключові слова: тактична підготовка, тактичне мислення, командні ігрові види спорту, 
хокей на траві, юні спортсмени 
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В статье предложена концепция структуры тактической подготовки юных спортсменов 
командных игровых видов спорта, которая может быть реализована поэтапным изменением 
задач, средств и методов спортивной подготовки в зависимости от возраста и стажа занятий 
спортом. Для определения эффективности такой модели разработана компьютерная программа 
контроля уровня тактической подготовленности. 

Ключевые слова: тактическая подготовка, тактическое мышление, командные игровые 
виды спорта, хоккей на траве, юные спортсмены 
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In the article the concept of the structure of tactical training young athletes team sports, which 

can be implemented in stages change objectives, the means and methods of athletic training, 
depending on the age and experience of sport. To determine the effectiveness of this model developed 
a computer program controlling the level of tactical training. 
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Львівський державний університет фізичної культури 
Постановка проблеми. Провідні українські фахівці (Ахметов Р. Ф., 2010, 

2012; Бобровнік В. І., 2012) відзначають, що підготовка висококваліфікованих 
легкоатлетів є проблемою, яку неможливо вирішити без якісного наукового 
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підґрунтя. Результати в змагальній діяльності легкоатлетів знаходяться на межі 
людських можливостей, а їх покращення можна досягнути лише 
використовуючи сучасні методи дослідження та аналізу отриманих даних, що 
дозволяє зробити глибокий аналіз біомеханіки рухів спортсмена та їх кількісних 
і якісних характеристик [1, 2, 3]. 

Питання взаємозалежно стей між компонентами підготовленості 
спортсмена у вітчизняній науці розглядається ще з 70-х років, в сучасних 
дослідженнях зарубіжних вчених (Adams М.,2011; Sorr D., 2012) аналогічно 
неодноразово згадується про необхідність таких досліджень [1, 3, 5]. Відповідно 
визначення зв'язків між технічною, фізичною підготовкою спортсменів різної 
кваліфікації та їх антропометричними параметрами є необхідним і дає нам 
підстави стверджувати про актуальність обраного напрямку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження що до 
взаємозалежностей між технічною, фізичною підготовкою та 
антропометричними параметрами проводились вже неодноразово, ними 
займались Степаненко Д. (2008, 2009); Шарий І. (2009, 2010, 2011); Корнєєв С. 
(2011, 2012, 2013) та багато інших науковців [1, 2, 3, 4]. У роботах визначались 
кореляційні залежності між фізичною та технічною підготовленістю. В своїй 
роботі ми використали комп'ютерний аналіз відео зйомки для визначення 
основних динамічних характеристик штовхальників ядра масових розрядів, що 
суттєво доповнює досліди попередників. 

Робота виконана згідно теми зведеного плану НДР у галузі фізичної 
культури і спорту на 2011-2015 pp. Міністерства у справах сім'ї, молоді та 
спорту України «Удосконалення системи фізичної і технічної підготовки 
спортсменів з урахуванням індивідуальних профілів їх підготовленості». 

Мета роботи: визначення кореляційних залежностей між спортивним 
результатом в штовханні ядра та рівнем розвитку фізичних та технічних 
показників. 

Завдання: 
1. Визначити рівень розвитку швидкісно-силових якостей, 

антропометричних даних та динамічних характеристик технічної 
підготовленості штовхальників ядра ІІ-ІІІ розрядів. 

2. Визначити кореляційні зв'язки між рівнем спортивного результату 
та рівнем розвитку швидкісно-силових якостей, антропометричними даними та 
динамічними характеристиками технічної підготовленості штовхальників ядра 
ІІ-ІІІ розрядів. 

Методи дослідження: педагогічне спостереження, педагогічне тестування, 
медико-біологічні методи, комп'ютерний аналіз відеоматеріалів (програма 
Dartfish), методи математичної статистики. 

В процесі педагогічного експерименту було обстежено 15 штовхальників 
ядра ІІ-ІІІ розрядів. Визначались антропометричні параметри та показники 
швидкісно-силових тестів, а також біомеханічні показники технічної 
майстерності. Другим етапом дослідження виступало визначення кореляційних 
залежностей між спортивним результатом, антропометричними параметрами 
спортсменів, їх технічною та фізичною підготовленістю. В процесі статистичної 
обробки результатів визначались середнє арифметичне, стандартне відхилення, 
стандартна похибка, коефіцієнт варіації та коефіцієнт кореляції. 
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В результаті дослідження було встановлено, що спортсмени в середньому 

мають результат на рівні III спортивного розряду - 10,60±0,8 м, коефіцієнт 
варіації (V) даного показника склав 7,51%, середній вік спортсменів 19,33±0,98 
років (У=5%), середній зріст спортсменів 182±6,08 см (У=3,34%), середнє 
значення маси тіла склало 77,33±11Д8 кг (У=14,46%), середній показник 
довжини ноги склав 98,73±4,67 см (У=4,73%), довжина стегна спортсменів 
становила 49,46±4,3 см (У=8,7%), довжина гомілки - 37,83±5,95 см (У=15,7%), 
довжина стопи - 28,39±3,45 см (У=12,14%), довжина плеча - 34,21±2,83 см 
(У=8,26%), довжина передпліччя 25,58±4,18 см (У=16,35%), довжина кисті -
19,93±1,57 см (У=7,87%). В результаті аналізу наведених даних можна 
зауважити, що за довжинними антропометричними параметрами дана група є 
однорідною, але за типом співвідношення сегментів кінцівок є досить велика 
похибка, відповідно за цим показником група не є однорідною. 

Кистьова динамометрія спортсменів була на рівні 50,07±4,22 кг (У=8,42%) 
правою рукою та 47,80±5,02 кг (У=10,5%) лівою рукою, життєва ємність легенів 
даного контингенту склала 4800±552,91 мл (У=11,52%), периметр грудної 
клітини в спокої 93,53±5,66 см (У=6,06%), периметр грудної клітини на вдиху -
99,53±4,93 см (У=4,95%), периметр грудної клітини на видиху - 90,17±6,28 см 
(У=6,96%), відповідно екскурсія грудної клітини склала 9,37±3,45 см 
(У=36,79%). Аналізуючи показники динамометрії можна стверджувати, що за 
цими показниками група метальників є однорідною. Показники периметрів 
грудної клітини показують, що група є однорідною за даними обстеження, окрім 
показника екскурсії грудної клітини. 

Аналізуючи показники периметрів нижніх і верхніх кінцівок 
штовхальників ядра ІІ-ІІІ розрядів, можна зауважити що група за показниками 
периметрів верхніх та нижніх кінцівок є статистично однорідною, на рівні 
істотності р<0,05 (Таблиця 1). 

Таблиця 1 
Периметри верхніх та нижніх кінцівок штовхальників ядра, п=15 

Показник 
Периметр стегна Периметр плеча Периметр 

гомілки Показник 
пр л напр. пр 

рука 
розсл. пр 

рука 
напр. 

л рука 
розсл.л 

рука Пр. л 

X сер. 57,47 57,60 34,13 30,27 31,2 28,6 38,03 37,57 
и 1,36 1,37 0,99 0,87 0,75 0,72 1,21 1,31 
8 5,26 5,30 3,83 3,36 3,25 3,1 4,70 5,06 

У,% 9,16 9,21 11,22 11,11 9,0 8,6 12,36 13,48 

Показники основних антропометричних діаметрів свідчать про 
статистичну однорідність даної групи (тазогребневий та акроміальний 
діаметри), окрім показника середньогрудинного діаметру. 

Показники амплітуди руху в кульшовому та плечовому суглобах вказують 
на статистичні розбіжності в групі щодо показників рухливості в розгинанні 
лівого плечового суглобу 100,33±21,83 градуси, при цьому коефіцієнт варіації 
склав 21,76%, показника розгинання правого плечового суглобу 95,93±16,88 
градусів, коефіцієнт варіації склав 16,88%; неоднорідною також група виявилась 
за показниками розгинання в кульшовому суглобі: в правому 61±10,04 градуси, 
з коефіцієнтом варіації 16,45%, в лівому 61,67±Ю,29 градусів, з коефіцієнтом 
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MlgiiSHiiiiffî ^ 
варіації 16,69%. Однорідною група є за показником згинання в плечовому 
суглобі: правому - 180,13±8,47 градусів, з коефіцієнтом варіації 4,7%, лівому -
178,33±7,94, з коефіцієнтом варіації 4,45%. 

Що до товщини жирових складок за стандартними 8 крапками 
спостерігається значна неоднорідність щодо показників жирових складок по 
всіх 8 точках. 

Аналізуючи показники швидкісно-силових якостей штовхальників ядра II-
III спортивного розрядів даної таблиці можна зауважити, що внутішньогрупова 
різниця в пробіганні 100 метрів складає всього 0,28 секунди з варіацією 
2,08%,що вказує на однорідність даної групи. За всіма показниками швидкісно-
силового тестування (ЗО м, 20 м з/х, стрибок з місця в довжину, потрійний 
стрибок з місця в довжину) спостерігається статистично достовірна 
однорідність групи метальників, коефіцієнт варіації коливається від 2,08 до 
6,6%. 

Наступним кроком дослідження було визначення показників технічної 
майстерності штовхальників ядра. Визначались час І одноопорного положення, І 
безопорного положення, II одноопорного положення, І двоопорного положення, 
III одноопорного положення з випуском ядра, II безопорного положення з 
випуском ядра під час виконання змагальної вправи. 

Однорідність групи визначається лише в двох компонентах: спортивному 
результаті 10,60±0,8 см (при коефіцієнті варіації 7,51%) та тривалості випуску 
снаряда 1,43±0,2 секунди (при коефіцієнті варіації 13,88%). Найбільша 
неузгодженість спостерігається при виконанні II безопорної фази (коефіцієнт 
варіації 90,57%), третьої одноопорної фази (коефіцієнт варіації 65,83%) та 
другої одноопорної фази (коефіцієнт варіації 58,4%). Аналіз технічної складової 
результату штовхальників ядра ІІ-ІІІ спортивних результатів вказує на 
нестабільність техніки виконання вправи і відповідно малої залежності між 
спортивним результатом та показниками технічної підготовленості спортсмена. 

Наступним кроком дослідження було визначення кореляційних 
залежностей між спортивним результатом та антропометричними показниками 
спортсменів. Слабкі кореляційні зв'язки визначаються між спортивним 
результатом і периметром стегна (кореляційний зв'язок 0,54) та масою тіла 0,42. 
Між іншими антропометричними параметрами та спортивним результатом 
достовірних кореляційних зв'язків не визначається, що свідчить про незначний 
вплив антропометричних параметрів на спортивний результат у спортсменів-
початківців. 

Проведення кореляційного аналізу між виконанням швидкісно-силових 
тестів та спортивним результатом штовхальників ядра ІІ-ІІІ спортивних розрядів 
дозволяє нам стверджувати про відсутність достовірних кореляційних зв'язків 
між цими компонентами. 

Визначаючи кореляційні залежності між кінематичними показниками 
технічної підготовленості та антропометричними параметрами, можна сказати, 
що достовірних зв'язків між даними показниками не визначено. 

Слабкі кореляційні залежності знайдені при проведені кореляційного 
аналізу між показниками швидкісно-силових тестів та кінематичними 
характеристиками штовхальників ядра, а саме: тривалістю першої двоопорної 
фази та результатом стрибка з місця (0,5), тривалістю другої безопорної фази та 
результатом стрибка з місця (0,5). 
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Висновки. 
В результаті дослідження з'ясовано, що у штовхальникІв ядра II-III 

розрядів є однорідними довжині розміри тіла. Показники периметрів грудної 
клітини показують, що група є однорідною за даними обстеження, окрім 
показника екскурсії грудної клітини. 

Показники розвитку швидкісно-силових якостей досліджуваних 
штовхальникІв ядра знаходяться на середньому рівні і не мають достовірних 
кореляційних зв'язків з спортивним результатом. 

Слабкі кореляційні залежності визначені між показниками швидкісно-
силових тестів та кінематичними характеристиками штовхальникІв ядра, а саме: 
тривалістю першої двоопорної фази та результатом стрибка з місця, тривалістю 
другої безопорної фази та результатом стрибка з місця. 

Відсутність кореляційних зв'язків між спортивним результатом та 
кінематичними характеристиками техніки виконання вправи свідчить про 
нестабільність техніки спортсменів даного рівня. 

Перспективи подальших досліджень полягають у дослідженні аналогічних 
показників у спортсменів високого рівня і формування, на основі досліджень, 
кваліфікаційних моделей штовхальникІв ядра. 
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АНОТАЦІЇ 

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 
ШТОВХАЛЬНИКІВ ЯДРА ІІ-ІІІ СПОРТИВНИХ РОЗРЯДІВ 

Денис Воронін, Василь Західний, Ярослав Свищ 
Львівський державний університет фізичної культури 

Дана робота стосується дослідження швидкісно-силової підготовленості, 
антропометричних параметрів та динамічних показників технічної майстерності (на основі 
відео аналізу) штовхальникІв ядра П-1ІІ спортивного розрядів. Визначено кореляційні 
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II. НАУКОВИЙ НАПРЯМ 
залежності між спортивним результатом та рівнем швидкісно-силової підготовленості, 
антропометричними параметрами та динамічними показниками технічної майстерності. 

Ключові слова: підготовленість, фізична, технічна, кореляція, ядро, антропометрія. 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ТОЛКАТЕЛЕЙ ЯДРА ІІ-ІІІ СПОРТИВНЫХ РОЗРЯДОВ 

Денис Воронин, Василий Захидный, Ярослав Свищ 
Львовский государственный университет физической культуры 

Данная работа касается исследований скоростно-силовой подготовленности, 
антропометрических параметров и динамических показателей технического мастерства (на 
основе видеоанализа) толкателей ядра П-ІІІ спортивных разрядов. Установлены 
корреляционные зависимости междй спортивным результатом и уровнем скоростно-силовой 
подготовленности, антропометрическими параметрами и динамическими показателями 
технического мастерства. 

Ключевые слова: подготовленность, физическая, техническая, корреляция, ядро, 
антропометрия. 

ANALYSIS OF PHYSICAL AND TECHNICAL PREPAREDNESS INDICATORS OF 
SHOT PUTTER II-III SPORTS RANKS 
Denis Voronin, Vasul Zahidny, Yaroslav Svysch 

Lviv state University of physical culture 
This paper concerns the research of speed-force readiness, anthropometric parameters and 

dynamic parameters of technical skill (based video analysis) pushers kernel II-III sports categories. 
Correlation dependences MIDI sports results and the level of speed and power of preparedness, 
anthropometric parameters and dynamics of technical skill. 

Key words: fitness, physical, technical, correlation, the kernel, anthropometry. 

ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНКА РІВНЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ 
КВАЛІФІКОВАНИХ ЛИЖНИКІВ-ГОНЩИКІВ НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ 

ДО ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ 
Любов Ворфоломєєва, Зоя Смірнова 

Національний університет фізичного виховання та спорту України 
Постановка проблеми. Оптимізація та індивідуалізація процесу 

підготовки кваліфікованих спортсменів на сьогодні неможлива без 
використання ефективної та усесторонньої системи контролю різних складових 
підготовленості спортсменів. На думку спеціалістів в області теорії та методики 
спортивної підготовки [2, 4, 5], важливо вже на ранніх етапах багаторічної 
спортивної підготовки спортсменів враховувати їх індивідуальні показники 
функціонального стану, що в свою чергу в майбутньому дозволить в повному 
обсязі реалізувати свій потенціал в спортивній діяльності на послідуючих 
етапах спортивного удосконалення. Визначення функціонального стану 
спортсменів стає можливим на основі дослідження рівня розвитку системи 
енергозабезпечення спортивної працездатності з її провідних структурних 
властивостей. На етапі підготовки до вищих досягнень, особливе значення має 
контроль за функціональним станом спортсменів, від чого можна 
відштовхуватися та будувати тренувальний процес стосовно функціональних 
показників кожного спортсмена, що дасть можливість правильно визначити 
склад та напрямок тренувальних навантажень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливе методологічне 
значення для розробки педагогічних технологій індивідуально орієнтованого 
моделювання тренувального процесу кваліфікованих спортсменів, перш за все -
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