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Анотація. Визначення типових показників будови тіла спортсмена високої кваліфікації створює переду-

мови для встановлення морфологічних критеріїв, які забезпечують перевагу в окремих видах спорту. Метою ро-

боти було виокремити морфологічні особливості, характерні для каратиста версії WKF високої кваліфікації. Об-

стежили 12 представників карате версії WKF, кандидатів в майстри спорту, 17–19 років. Виміряли та проаналізу-

вали показники будови тіла та рухомість кульшових суглобів спортсменів. Дали оцінку показникам й індексам 

фізичного розвитку, зокрема: силі м’язів, життєвій ємності легень, ваго-ростовий, грудно-ростові, життєвий і си-

ловий індекси. Визначили склад тіла спортсменів. На підставі отриманих даних склали морфологічний профіль 

каратиста версії WKF, який може використовуватись при спортивному відборі та для аналізу впливу фізичних 

навантажень на організм каратистів.  
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Постановка проблеми. Рівень спортивної майстерності обумовлений великою кількі-

стю чинників, серед яких особливе місце належить будові тіла спортсмена [2]. Відомо, що ба-

гаторічне тренування впливає на будову тіла спортсмена та його фізичний розвиток. Особли-

вості впливу спортивної спеціалізації на морфологічні показники спортсмена відзначають ба-

гато спеціалістів [1, 2, 3, 9]. Дослідження деяких з них показали, що в міру збільшення стажу 

тренування зменшується різниця в будові тіла спортсменів однієї спеціалізації [9, 6, 7, 14, 20]. 

У сучасній науковій літературі наявна низка досліджень присвячених техніко-тактичній 

та фізичній підготовленості каратистів [12, 18]. Проте дуже мало робіт, які дають можливість 

комплексної оцінки будови тіла каратиста версії WKF як безконтактного одноборства, трену-

вальний процес якого має певні особливості, зокрема більшою мірою спрямований на розви-

ток швидкісних, ніж силових властивостей. Важливим є створення морфологічного профілю 

каратиста версії WKF і порівняння його з представниками карате інших версій та інших од-

ноборств. 

Зв’язок авторського доробку з важливими науковими та практичними завдання-

ми. Дослідження виконано згідно з науково-дослідною темою "Моніторинг процесу адаптації 

кваліфікованих спортсменів з урахуванням їх індивідуальних особливостей". 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Встановлено, що низка антропометричних 

показників (лінійні розміри, маса і склад тіла, особливості соматотипу, рухомість у суглобах 

тощо) мають важливе значення для досягнення високих результатів у боксі [1] та національ-

них одноборствах – карате кіокушин [11, 12, 17, 18], тхеквондо [15], дзюдо [16].  

На прикладі карате кіокушин доведено вплив на результативність спортсмена поздовж-

ніх розмірів, ширини плечей, маси скелетної мускулатури, жирової маси тіла [11, 17]. Вияв-

лено вагому роль сили скорочення м’язів верхніх та нижніх кінцівок і гнучкості представни-

ків карате кіокушин для досягнення високих спортивних результатів [18]. Усі ці антропоме-

тричні показники враховують і під час побудови морфологічного профілю боксерів [1, 6, 20]. 

Таким чином, вагома роль антропометричних показників у вдосконаленні тренувального про-

цесу спортсменів-одноборців не викликає жодних сумнівів і може становити основу індивіду-

алізації тренувального процесу.  
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Мета й завдання роботи. Мета – з’ясувати найтиповіші особливості будови тіла пред-

ставників карате версії WKF. Завданнями дослідження було визначити тотальні та парціальні 

розміри тіла, оцінити показники фізичного розвитку, визначити склад тіла та виміряти рухо-

мість у суглобах представників карате версії WKF.  

Організація та методи дослідження. Для реалізації поставленої мети використовували 

антропометричні методи, визначення складу тіла антропометричним методом за анатомічною 

моделлю з використанням формул Ї. Матейки [7], спірометрію, кистьову та станову динамо-

метрію, оцінювання фізичного розвитку центильним методом і методом індексів, гоніомет-

рію, методи математичної статистики, аналіз літературних джерел. Площу поверхні тіла ви-

значали за формулою Іссаксона (Issakson, 1958). Товщину шкірно-жирових складок вимірю-

вали каліпером Вaseline 12-1110, силу м’язів – електронним кистьовим динамометром Camry 

EH 101 і становим диномометром DS-200, рухомість у суглобах – електронним гоніометром 

фірми CemRed, життєву ємність легень – електронним спірометром Spirobank-4. 

Обстежувані – 12 спортсменів віком 17-19 років, кваліфікацією КМС та спортивним 

стажем понад 6 років. 

Виклад основного матеріалу. На основі аналізу науково-методичної літератури вияви-

ли найбільш інформативні морфометричні показники спортсменів, які займаються одно бор-

ствами. Характеристика цих показників для каратистів WKF наведена у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Тотальні і парціальні розміри тіла 

 спортсменів-каратистів версії WKF (n=12)  
 

Показники М±m 

Тотальні розміри тіла 

Зріст (см) 179±1,40 

Вага, "Р" (кг) 76±2,18 

Обвід грудної клітки, ОГК (см) 95,33±1,36 

ОГК макс. вдих (см) 100,33±0,95 

ОГК макс. видих (см) 93,5±1,88 

Екскурсія грудної клітки (см) 6,83±0,45 

Площа поверхні тіла, S (м
2
) 1,96±0,05 

P/S (кг/м
2
) 39,20±0,83 

Парціальні розміри 

тіла (см) 

Довжина тулуба 53,0±0,43 

Довжина руки 78,00±0,58 

Довжина ноги 97,08±0,61 

Акроміальний діаметр 43,58±0,56 

Поперечний діаметр грудної клітки 29,17±0,59 

Сагітальний діаметр грудної клітки 20,67±0,41 

Клубово-гребеневий діаметр 28,50±0,57 

Діаметри дистальних 

епіфізів: 

плеча 7,75±0,17 

передпліччя 5,58±0,07 

стегна 10,42±0,22 

гомілки 7,83±0,11 

Обвід плеча розслабленого(см) 29,17±0,55 

Обвід плеча напруженого(см) 33,87± 0,60 

Екскурсія плеча (см) 4,75 ± 0,22 
 

Вага тіла і зріст обстежуваних каратистів суттєво не відрізняються від ваги та зросту 

умовної середньостатистичної людини чоловічої статі відповідної вікової групи (73 кг, 176 см) 

[7]. Зріст каратистів знаходиться у межах 75 центиля, а вага – у межах 75-80 центилів (2000 

CDC growth charts. 2002), тобто, відповідає середнім значенням. Порівняння отриманих нами 
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даних із літературними засвідчують, що вага та зріст обстежуваних нами спортсменів близькі 

до показників представників боксу, тхеквондо та карате, у яких середня вага тіла становить 

68–74 кг, а зріст – 176–181 см [7, 8, 2, 10, 11]. 

Заслуговують на увагу й інші тотальні розміри тіла обстежуваних. Обвід грудної клітки 

спортсменів-каратистів відповідає її розмірам у спортсменів високої кваліфікації швидкісно-

силових видів спорту [6, 7]. Екскурсія грудної клітки, що слугує інформативним показником 

стану дихальних м’язів, становить 6,83±0,45 см, і знаходиться у межах його значень для 

спортсменів. Каратисти версії WKF відзначаються порівняно великим поперечним діаметром 

грудної клітки, а співвідношення сагітального до поперечного діаметрів грудної клітки (від 

65% до 74%) засвідчує, що у 70 % обстежуваних грудна клітка середня за формою, у 30% – 

грудна клітка плоскої форми. 

Порівняння парціальних розмірів тіла обстежених спортсменів з представниками інших 

одноборств засвідчило, що середня довжина руки боксерів відповідної вагової категорії була 

більшою (82,9±0,8 см), ніж у обстежених нами каратистів (78,00±0,58 см); значно меншу до-

вжину руки (62,5±2,89 см) виявлено у представників тхеквондо [13, 15]. Довжина ноги у ка-

ратистів (97,08±0,61 см) є більшою, ніж у боксерів (93,2±1,4 см) [1].  

Великим у каратистів є значення обводу напруженого плеча. Екскурсію м’язів плеча – 

4,75±0,22 см, яка свідчить про розвиток м’язів плеча, можна порівняти з її значеннями у борців 

високої кваліфікації; вона близька до середніх значень цього ж показника у гопаківців [3, 8]. 

Важливим показником фізичного розвитку спортсмена вважають площу поверхні його 

тіла. Часто її порівнюють з вагою тіла. При цьому більша вага, що припадає на одиницю 

площі, вказує на вищий рівень фізичного розвитку. За отриманими результатами значення 

площі поверхні тіла каратистів версії WKF знаходилось у межах від 1,75 м
2 
до 2,09 м

2 
і в сере-

дньому становила 1,96 ± 0,05 м
2
 (в умовного дорослого середньостатистичного чоловіка – 

1,90 м
2
). Співвідношення ваги до площі поверхні тіла (39,20 ± 0,83 кг/м

2)
 вказує на вищий за 

середній рівень фізичного розвитку. 

Аналіз індексів фізичного розвитку виявив, що значення індексу маси тіла (індекс Кет-

ле-Гульда-Каупа), 24,0±0,45 кг/м
2
, знаходиться на рівні верхньої межі норми і за центильним 

методом лежить у межах 75%-коридору для юнаків 17-19 років (табл. 2) (2000 CDC growth 

charts. 2002). Така величина індексу маси тіла при невисокому значенні жирового компоненту 

(див. рис. 1) зумовлена посиленим розвитком мускулатури, що доведено аналізом складу тіла. 

Таблиця 2 

Індекси фізичного розвитку спортсменів-каратистів версії WKF (n=12) 
 

Індекси М±m 

Індекс Кетле–Гульда–Каупа (кг/м
2
) 24,0±0,45 

Індекс Ерісмана (см) 7,0±0,57 

Індекс Бругша (%) 58,35±0,47 

Індекс розвитку мускулатури (%) 15,1±0,40 

Силовий індекс (%) 75,73±1,27 

Життєвий індекс (мл/кг) 60,35±1,49 
 

Порівняння індексу маси тіла обстежуваних нами спортсменів із літературними даними 

свідчить, що його значення знаходяться у межах, характерних для представників східних од-

ноборств (карате, тхеквондо – 21,6–23,5 кг/м²) та боксу (23,6 кг/м²) [11, 12, 13, 15, 17]. 

Показники грудно-ростових індексів вказують на пропорційність грудної клітки у 

спортсменів-каратистів. Так, значення індексу Ерісмана становить 7,0±0,57 см (при нормі для 

чоловіків – 5,6 см), що вказує на широку грудну клітку. Високими є і значення індексу Бру-

гша – 58,35±0,47 % (при нормі для чоловіків – 50-55 %). 

Інформативними показниками рівня фізичного розвитку спортсменів є життєва ємність 

легень (ЖЄЛ) та сила м’язів. Отримані дані свідчать, що показник ЖЄЛ для спортсменів-

каратистів становить 4,58±0,04 л, тобто є дещо меншим за належне значення ЖЄЛ чоловіків 
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відповідного віку і зросту (за Р.В. Клементом, 1986). Однак значення життєвого індексу ста-

новить 60,35±1,49 мл/кг, і знаходиться в межах середніх значень для спортсменів-чоловіків. 

Силові можливості мають важливе значення під час реалізації технічного арсеналу бор-

ця і виступають одним із найважливіших чинників, який визначає стиль ведення поєдинку. 

Про значні силові можливості спортсменів-каратистів свідчать як високі значення сили 

м’язів-згиначів пальців кисті правої (52,3±0,88 кг) й лівої (51,67±1,29 кг) руки та станової си-

ли – 193,33±4,03 кг (табл. 3), так і значення силового індексу (75,73±1,27 %) (табл. 2).  

Таблиця 3 

Показники динамометрії  

спортсменів-каратистів версії WKF (n=12) 
 

Сила м’язів (кг) М±m 

Сила м’язів-згиначів пальців кисті правої руки 52,3±0,88 

Сила м’язів-згиначів пальців кисті лівої руки 51,67±1,29 

Станова сила 193,33±4,03 
 

Одним з найінформативніших показників рівня фізичного розвитку людини вважають 

питому вагу тіла. Визначення питомої ваги тіла проводили непрямим методом за товщиною 

3-х шкірно-жирових складок [19]. Виявили, що у обстежуваних каратистів питома вага тіла 

становить 1,056 ± 0,007 г/см
3
 та є близькою до її значень у представників класичної боротьби 

високої кваліфікації [10].  

Питома вага відображає склад тіла спортсмена. Аналізуючи склад тіла каратистів версії 

WKF, слід зазначити, що відносна маса м’язового компонента є доволі високою (рис. 1) і ста-

новить у них 48,35±0,99%, у борців 45,90±0,79 %, а у боксерів – 54,4±2,2 % [1, 5]. 

Високі значення маси м’язового компонента тіла у спортсменів-каратистів підтверджує 

і показник індексу розвитку мускулатури (15,1±0,40 %), що є вищим за норму (5-12%) і вказує 

на сильний розвиток мускулатури у представників цієї спортивної спеціалізації (рис. 1). 

 
Рис. 1. Склад тіла каратистів версії WKF 

 

Відносна маса жирового компонента тіла у обстежених каратистів знаходиться у межах 

норми, характерної для спортсменів [7]. За отриманими нами даними у представників руко-

пашу гопак цей показник є значно нижчим (7,04±0,44%) [3]. За даними інших авторів, маса 

жирового компонента становить у представників боксу 8,1±2,0 %, а карате кіокушин – 12,2± 

1,5% від загальної маси тіла [1, 11]. 
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Показники кісткового компонента тіла у всіх обстежених представників карате версії 

WKF є близькі за значеннями, та знаходяться в межах норми для спортсменів високої квалі-

фікації більшості олімпійських видів спорту [7]. 

Багато дослідників (В.М. Платонов, 2004) зазначають, що для каратистів поряд із сило-

вими здібностями велике значення має гнучкість тіла, і особливо, у зв’язку з виконанням уда-

рів ногою, рухомість кульшового суглоба. У зв’язку з цим нами було проведене вимірювання 

амплітуди активних рухів згинання та відведення стегна у кульшових суглобах обстежуваних 

(табл. 4).  

Таблиця 4 

Визначення активної рухомості у кульшових суглобах  

каратистів версії WKF (n=12) 
 

Рух у кульшовому суглобі 
Амплітуда руху, градуси 

Права нога Ліва нога 

Згинання 95,00±2,89 91,67±2,07 

Відведення 85,00±3,02 83,33±3,33 
 

Отримані результати та їх порівняння з рухомістю суглобів нетренованих осіб відповід-

ного віку й статі, а також представників інших видів спорту вказують на те, що у каратистів 

версії WKF амплітуда згинання та відведення кульшового суглоба є вищою, ніж у нетренова-

них осіб. В той же час амплітуда згинання стегна у обстежених каратистів є середньою порів-

няно зі значеннями, характерними для видів спорту, які тренують гнучкість тіла, зокрема, гі-

мнастів (за В.І. Козловим, А.А. Гладишевою, 1977). Амплітуда відведення стегна є значно бі-

льшою, ніж у нетренованих осіб (45 – 60 град.). 

Узагальнюючи отримані результати, склали морфологічний профіль представника кара-

те версії WKF порівняно із нетренованими чоловіками відповідного віку (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Морфологічний профіль представника карате версії WKF 
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Висновки: 

1. За тотальними розмірами тіла (вага, зріст, ОГК, екскурсія грудної клітки, площа пове-

рхні тіла) каратисти версії WKF суттєво не відрізняються від будови тіла середньостатистич-

ної людини, а також представників інших одноборств, що вказує на помірний не виснажли-

вий тренувальний режим спортсменів даної категорії. За низкою парціальних розмірів, зокре-

ма за довжиною верхньої та нижньої кінцівки, виявили відмінність від представників інших 

одноборств. 

2. Значення індексу маси тіла знаходиться на рівні верхньої межі норми, і зумовлене по-

силеним розвитком мускулатури, що доведено аналізом складу тіла. Грудно-ростові індекси 

вказують на пропорційну грудну клітку каратистів. 

3. Високі силові можливості каратистів підтверджують як результати кистьової та ста-

нової динамометрії, так і значна відносна маса м’язового компонента тіла спортсменів (48,35 

±0,99%) та високі значення індексу розвитку мускулатури (15,1±0,40) і силового індексу 

(75,73±1,27). 

4. Розподіл компонентів складу тіла показав високі значення м’язового компонента 

(48,35±0,99%) і доволі низькі значення жирового компонента (12,27±1,16%) каратистів версії 

WKF. Склад тіла відображає його питома вага (1,056±0,007 г/см
3
), яка у каратистів близька до 

її значень у спортсменів високої кваліфікації інших видів спорту. 

5. Результати гоніометрії свідчать про високу рухомість у кульшових суглобах при від-

веденні стегна. 

Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження проводитимуться у на-

прямку оцінювання пропорцій тіла та соматотипу представників карате версії WKF, залежно 

від розвитку рухових якостей, а також їх порівняння з представниками інших одноборств. 
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Аннотация. Определение типичных показателей телосложения спортсмена высокой 

квалификации создаёт предпосылки для выявления морфологических критериев, обеспечи-

вающих преимущество в отдельных видах спорта. Цель работы состояла в изучении морфо-

логических особенностей организма каратиста версии WKF высокой квалификации. Обсле-

довали 12 представителей карате версии WKF, кандидатов в мастера спорта, 17–19 лет. Изме-

ряли и анализировали показатели телосложения и подвижность в тазобедренных суставах 

спортсменов. Оценивали показатели и индексы физического развития, в частности силу 

мышц-сгибателей пальцев кисти и становую силу, жизненную ёмкость легких, весо-ростовой, 

грудно-ростовые, жизненный и силовой индексы. Определяли состав массы тела спортсме-

нов. На основании полученных данных составили морфологический профиль каратиста вер-

сии WKF, который может быть использован при спортивном отборе и для анализа влияния 

физических нагрузок на организм каратистов.  
 

Ключевые слова: антропометрия, морфологический профиль, состав массы тела, фи-

зическое развитие, карате WKF. 
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Abstract. Estimation of the skilled athletes’ constitution typical indices creates prerequisites 

for the establishment of morphological criteria, which offer advantage for certain kinds of sport. The 

goal of the research was to investigate morphological features of the top class WKF karatekas. Twe-

lve 17–19 years old male WKF karatekas, candidate masters were examined. The indices of physical 

development were estimated, mainly those of fingers’ flexors and torso strength, vital capacity, we-

ight-for-height, chest girth-for-height, vital and strength indices. The physical development indexes 

such as muscle strength, were determined. The body composition of athletes was defined. On the ba-

sis of the data received the morphological profile type of WKF karatekas was elaborated. It can be 

applied in sports selection as well as for the analysis of physical loadings influence upon karatekas 

organism.  

 

Keywords: anthropometry, morphological profile, body composition, physical development, 

WKF karate. 
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