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Анотація. Факторний аналіз дозволяє найбільш повно та об’єктивно визначити та обґрунтувати ме-
тодику навчально-тренувального процесу у спорті. Проблема полягає в недостатності інформації методо-
логічного характеру, в основі якої лежав би математичний (факторний) аналіз рухової діяльності юних 
стрибунів у воду. Тому є необхідність у такому дослідженні. Метою нашого дослідження є визначення ва-
гомості ідентифікованих факторів у загальній структурі рухової діяльності юних стрибунів у воду. Для 
проведення дослідження були сформовані три експериментальні групи хлопчиків і дівчаток віком від 9 до 
11 років. У результаті нашого дослідження ми ідентифікували найбільш значущі шість факторів із набору 
показників, що мають найбільшу факторну вагу й інформативність для навчально-тренувального процесу 
у стрибках у воду. 
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Постановка проблеми. Проблема визначення вагомих факторних взаємозв’язків рухо-
вої діяльності юних стрибунів у воду на сучасному етапі розвитку цього виду спорту є актуа-
льною й вимагає подальшого та поглибленого її вивчення [1, 2, 4, 6, 8, 11]. З віковим станов-
ленням спортсменів змінюється й факторна структура рухової діяльності хлопчиків і дівча-
ток, що і зумовлює зміни в обсягах і структурі як фізичного, так і психологічного навантаже-
ння юних спортсменів [1, 3]. Тому для досягнення найвищих результатів на різних етапах 
удосконалення спортивної майстерності необхідно уважно слідкувати за змінами факторних 
структур рухової діяльності хлопчиків і дівчаток стрибунів у воду. 

Факторний аналіз рухової діяльності є ще недостатньо розкритий у сучасній науковій 
літературі й потребує подальшого вивчення і вдосконалення [9, 10]. 

Роботу виконано згідно зі Зведеним планом НДР у сфері фізичної культури і спорту на 
2011 – 2015 роки “Сучасний професійний спорт та шляхи його розвитку в Україні”, шифр 1.2, 
спеціальність ВАК України 24.00.01. 

Аналіз останніх досліджень. Систематизувавши та проаналізувавши сучасну науково-
спортивну літературу стосовно проведення математичного (факторного) аналізу рухової дія-
льності юних спортсменів стрибунів у воду, ми дійшли до висновку, що цьому питанню в су-
часній спортивній науці не приділяється належної уваги [1, 2, 4, 5, 6, 8, 9]. Недостатньо роз-
крито в літературі й питання співвідношення між різними видами фізичної підготовленості та 
виявлення подібностей і відмінностей у руховій діяльності хлопчиків і дівчаток одного віку 
[1, 2, 11]. У зв’язку з цим, ми вважаємо, що подальші дослідження в зазначеному напрямку є 
актуальними. 

Мета дослідження. Визначення вагомості ідентифікованих факторів у загальній струк-
турі рухової діяльності юних стрибунів у воду. 

Завдання: 
1. Провести порівняльну характеристику факторних структур рухової діяльності юних 

спортсменів стрибунів у воду 9–11 років. 
2. Довести доцільність застосування факторного аналізу для виявлення розбіжностей у 

руховій діяльності в різних вікових групах спортсменів. 
Методи та організація дослідження. Використовувалися такі методи дослідження: фа-

кторний аналіз, теоретичний аналіз, порівняльні дослідження. 
Було сформовано три експериментальні вікові групи (з 9 до 11 років) котрі ділилися як 

за статевими, так і віковими ознаками з кваліфікацією від початківців до КМС. У досліджені 
брали участь по 30 хлопчиків та 28 дівчаток кожної вікової групи. Дослідження відбувалися 
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на основі проведення порівняльної характеристики факторних структур рухової діяль-

ності хлопчиків та дівчаток, що займаються стрибками у воду та за матеріалами змагань юні-
орів та юніорок у період з 2007 по 2013 рік. 

Основний матеріал. Для виявлення співвідношень між різними видами підготовлено-
сті, що характеризують спортивну діяльність юних стрибунів у воду у віковий період з 9 до 
11 років, і у зв’язку з визначенням відмінностей у руховій діяльності хлопчиків і дівчаток од-
ного віку, був проведений факторний аналіз (метод головних компонент із ротацією референт-
них осей за Варімакс-критерієм) [8]. 

Факторний аналіз ми застосовували до низки показників, які характеризують різні види 
фізичної підготовленості (2 показники), вестибулярної стійкості (3 показники), усвідомленої 
саморегуляції сенсомоторної діяльності (2 показники), спортивно-технічної підготовленості 
(1 показник), морфологічні показники (2) та вік спортсмена в місяцях (1), стаж занять у міся-
цях (1), спортивну кваліфікацію (1) в умовних одиницях. Фактори, що виокремлено в резуль-
таті цього аналізу, дають досить повну уяву про структуру рухової діяльності юних стрибунів 
у воду 9–11 років. Зважаючи на те, що кількість факторів, які виділено в кожній віковій групі, 
була великою (від 10 до 12), а внесок їх в узагальнену дисперсію нерівнозначний, було виок-
ремлено найбільш значущі шість факторів із набору показників, що мають найбільшу фактор-
ну вагу (табл. 1, 2). 

Таблиця 1 
Схема факторної структури рухової діяльності хлопчиків  

стрибунів у воду 9–11 років 
 

9 років 10 років 11 років 

№  
фатора Ідентифікація 

фактора 

Внесок у 
загальну 
диспер-
сію, % 

Ідентифікація 
фактора 

Внесок у 
загальну 
диспер-
сію, % 

Ідентифікація  
фактора 

Внесок у 
загальну 
диспер-
сію,% 

1 Фізичний  
розвиток 

21,8 Спортивно-
технічна підго-
товленість 

19,3 Фізичний  
розвиток 

15,4 

2 Спортивно-
технічна  
та фізична  
підготовленість 

15,0 Фізичний  
розвиток 

11,4 Вегетативні реа-
кції на обертове 
навантаження 

14,4 

3 Вегетативні ре-
акції на  
обертове  
навантаження 

10,4 Швидкість  
сенсомоторного 
реагування 

9,7 Спортивно-
технічна підгото-
вленість 

10,6 

4 Ністагменні ре-
акції на  
обертове  
навантаження 

9,5 Вегетативні  
реакції  
на обертове  
навантаження 

8,8 Швидкість сен-
сомоторного реа-
гування 

10,2 

5 Здатність  
до самокеру-
вання сенсомо-
торною діяльні-
стю 

6,6 Ністагменні  
реакції на  
обертове  
навантаження 

6,9 Ністагменні реа-
кції на обертове 
навантаження 

7,5 

6 Здатність  
до навчання 

5,9 Фізичний  
розвиток 

5,8 Здатність  
до навчання 

5,9 

 Разом 69,2  61,9  64,0 
 

У результаті факторного аналізу виявилося, що структура показників, які характеризу-
ють рухову діяльність стрибунів у воду, змінюється з віковим розвитком спортсменів обох 
статей. Так, у групі 9-річних хлопчиків і дівчаток виокремлено відповідно 16 та 14 факторів, 
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із них вклад шести найбільш важливих становив 69,2% та 70,3% відповідно. Перший фактор в 
обох групах визначений як фізичний розвиток. Вклад його в узагальнену дисперсію дорівню-
вав 21,8% у хлопчиків та 22,6% у дівчаток. Найбільш важливі факторні маси мають показни-
ки, що характеризують антропометричні розміри та склад тіла (табл. 1 і 2). Достатньо високі 
факторні маси у фактора і отримали показники, що характеризують силову та спеціальну 
швидкісно-силову підготовленість. Другий фактор в обох групах визначений як спортивно-
технічна підготовленість. Внесок другого фактора в загальну дисперсію становив у хлопчиків 
15%, у дівчаток 14,3%. Найбільшу факторну вагу отримали показники спортивно-технічної 
підготовленості. Окрім цього, у групі хлопчиків високу факторну вагу мають показники фізи-
чної підготовленості (табл. 1 і 2). Таким чином, загальними й основними факторами у струк-
турі рухової діяльності 9-річних стрибунів у воду є фактори фізичного розвитку та спортив-
но-технічної підготовленості. Наступні чотири фактори, які ми розглядаємо, мають суттєві 
відмінності в 9-річних хлопчиків та дівчаток. 

Таблиця 2 
Схема факторної структури рухової діяльності  

дівчаток стрибунів у воду 9 – 11 років 
 

9 років 10 років 11 років 
№  

факто-
ра 

Ідентифікація 
фактора 

Внесок у 
загальну 
диспер-
сію% 

Ідентифікація 
фактора 

Внесок у 
загальну 
диспер-
сію% 

Ідентифікація 
фактора 

Внесок у 
загальну 
диспер-
сію% 

1 Фізичний  
розвиток 

22,6 Спортивно-
технічна підго-
товленість 

20,1 Фізичний  
розвиток 

18,6 

2 Спортивно-
технічна підго-
товленість 

14,3 Фізичний  
розвиток 

12,8 Швидкість  
сенсомоторного 
реагування 

17,1 

3 Здатність  
до навчання 

10,6 Ністагменні 
реакції на  
обертове  
навантаження 

10,0 Вегетативні  
реакції на  
обертове  
навантаження 

12,1 

4 Здатність до 
самокерування 
сенсомоторною 
діяльністю 

9,3 Здатність до 
самокерування 
сенсомоторною 
діяльністю 

7,9 Фізична  
підготовленість 

8,9 

5 

Ністагменні  
реакції  
на обертове  
навантаження 

7,4 Фізична  
підготовленість 6,9 

Спортивно-
технічна підгото-
вленість 6,3 

6 

Швидкість  
сенсомоторного 
реагування 

6,1 Здатність  
до навчання 6,1 

Здатність до  
самокерування 
сенсомоторною 
діяльністю 

6,1 

 Разом 70,3  63,8  69,1 
 

У хлопчиків третій фактор визначений як вегетативні реакції на обертове навантаження. 
Внесок цього фактора в загальну дисперсію становив 10,4%. Високу факторну масу отримали 
показники ЧСС, котрі вимірювалися при проведенні досліджень вестибулярної стійкості 
(табл. 1). Четвертий фактор у хлопчиків – 9,5% загальної дисперсії – визначений як фактор 
ністагменних реакцій на обертове навантаження. Найбільшу факторну вагу отримали показ-
ники, які характеризують ністагменні реакції на обертове навантаження. П’ятий фактор був 
визначений як здатність до самокерування сенсомоторною діяльністю, його внесок у загальну 
дисперсію дорівнював 6,6%. Важливу факторну масу отримали показники, які характеризу-
ють відмінність між часом реагування при установці на рекорд і на утримання оптимальної 
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швидкості реакції, що є одним із показників здатності до самокерування. Шостий фактор ста-
новив 5,6% загальної дисперсії. Найбільшу факторну вагу отримали показники здатності до 
навчання, тому фактор був визначений як фактор здатності до навчання. 

У дівчаток третій фактор був визначений як фактор здатності до навчання. Внесок його 
в загальну дисперсію дорівнював 10,6%. Значну факторну вагу отримали показники здатності 
до навчання. Четвертий фактор у дівчаток – 9,3% загальної дисперсії – був визначений як здіб-
ність до самокерування сенсомоторною діяльністю. У п’ятому факторі найбільшу факторну 
вагу мають показники, що характеризують ністагменні реакції на обертове навантаження. 
Значущу факторну вагу мають також показники фізичної підготовленості. Фактор, визначе-
ний як ністагменні реакції на обертове навантаження, відповідає третьому фактору у групі 
хлопчиків. Внесок фактора в загальну дисперсію становить 7,4%.  

Шостий фактор у дівчаток визначений як фактор швидкості сенсомоторних реакцій, 
внесок його в загальну дисперсію вибірки дорівнює 6,1%. Найбільш значущу факторну масу 
отримали показники швидкості сенсомоторних реакцій. 

Таким чином, факторна структура рухової діяльності 9-річних хлопчиків та дівчаток 
має певну подібність. Так, перші два фактори у хлопчиків і дівчаток мають схожу визначе-
ність і приблизно рівні за внеском у загальну дисперсію вибірок. Отримали також фактори ІІІ 
у дівчаток та VІ у хлопчиків (здатність до навчання), ІV у дівчаток і V у хлопчиків (здатність 
до самокерування сенсомоторною діяльністю) та V у дівчаток і ІV у хлопчиків (ністагменні 
реакції на обертове навантаження). 

Поряд з подібністю факторних структур 9-річних хлопчиків і дівчаток, можна зазначити 
і їх відмінності, котрі виражаються, передусім, у значущості факторів, які виокремилися, про 
що свідчать внески факторів у дисперсію вибірки. Також можна виділити фактор вегетатив-
них реакцій на обертове навантаження у хлопчиків і швидкості сенсомоторних реакцій у дів-
чаток, котрі не знаходять собі аналогів у порівняльній групі. 

У 10-річному віці у групі хлопчиків і дівчаток виділено відповідно 11 та 12 факторів, 
внесок шести найбільш значущих становив: у дівчаток 63,8%, а у хлопчиків – 61,9%. Так са-
мо, як і в 9-річних спортсменів, перші два фактори у групах хлопчиків і дівчаток мають іден-
тичну визначеність. Перший фактор визначений як спортивно-технічна підготовленість. Вне-
сок у загальну дисперсію у хлопчиків становив 19,3%, у дівчаток – 20,1%. Найбільшу фактор-
ну масу в обох групах отримали показники спортивно-технічної підготовленості, а також ста-
жу занять і спортивної кваліфікації, окрім того, у групі хлопчиків значну факторну вагу має 
показник, що характеризує силу м’язів згиначів тулуба, а в дівчаток – показник, котрий хара-
ктеризує спеціальні швидкісно-силові якості. Другий фактор визначений як фактор фізичного 
розвитку. Внесок цього фактора у хлопчиків відподає 11,4%, а у дівчаток – 12,8% загальної 
дисперсії вибірки. Найбільшу факторну вагу в обох порівняльних групах отримали показники 
фізичного розвитку. У групі хлопчиків значну факторну вагу отримали також показники, що 
характеризують стрибучість. Третій фактор у групі хлопчиків визначений як фактор швидко-
сті сенсомоторного реагування. Внесок фактора в загальну дисперсію дорівнював 10,6%. Най-
більшу факторну масу отримали показники швидкості сенсомоторних реакцій, що характери-
зує швидкість рухів. Четвертий фактор у хлопчиків, внесок котрого становив 8,8% загальної 
дисперсії вибірки, визначений як фактор вегетативних реакцій на обертове навантаження. 
Найбільшу факторну масу отримали показники ЧСС при стандартній обертовій пробі. П’ятий 
фактор, 6,9% загальної дисперсії, визначений як фактор ністагменних реакцій на обертове на-
вантаження. Велику факторну масу отримали показники частоти та амплітуди ністагму. Шо-
стий фактор у групі хлопчиків за своїм змістом відповідає другому фактору. Значну масу 
отримали показники екскурсії грудної клітки та відносної кісткової маси. Внесок фактора в 
загальну дисперсію вибірки відповідає 5,8%. 

Третій фактор у групі дівчаток визначений як фактор ністагменних реакцій на обертове 
навантаження. Внесок його дорівнює 10% загальної дисперсії вибірки. Найбільш значущу ма-
су мають показники ністагменних реакцій на обертове навантаження. Четвертим у групі дів-
чаток виявився фактор, котрий можна визначити як здатність до самокерування сенсомотор-
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ною діяльністю. Внесок фактора в загальну дисперсію становить 7,9%. П’ятий фактор дорів-
нював 6,9% загальної дисперсії і був визначений як фізична підготовленість. Значну факторну 
масу отримали показники фізичної підготовленості, та сумарний показник фізичної підготов-
леності. Шостим у дівчаток виділено фактор, визначений нами як здатність до навчання. Вне-
сок його відповідав 6,1% загальної дисперсії. 

Підсумовуючи, можна констатувати, що так само, як і 9-річні, 10-річні хлопчики та дів-
чатка мають однакову ідентифікацію та приблизно однаковий внесок у загальну дисперсію 
перших двох факторів: спортивно-технічної підготовленості та фізичного розвитку. Спільним 
для хлопчиків та дівчаток цього віку є фактор ністагменних реакцій на обертове навантажен-
ня. Цей фактор у групі дівчаток із внеском 10% у загальну дисперсію стоїть на третьому міс-
ці, а у хлопчиків займає п’яту позицію з внеском 6,9% у загальну дисперсію. Решта факторів є 
оригінальними для кожної групи, що аналізується. 

В 11-річному віці у групі хлопчиків виділено 12 факторів, внесок найбільш значущих 
шести становить 64,0% загальної дисперсії вибірки. У дівчаток цього віку загальна кількість 
факторів, що виділилися, дорівнює 11, внесок найбільш значущих п’яти факторів відповідає 
63,0% загальної дисперсії. 

Перший фактор в обох групах був визначений як фактор фізичного розвитку. Внесок 
цього фактора в загальну дисперсію вибірки дорівнював 18,6% у дівчаток, та 15,4% у хлопчи-
ків. Найбільш значущу факторну масу отримали показники фізичного розвитку, що характе-
ризують повздовжні та поперечні розміри тіла і склад тіла. Окрім того, значну факторну масу 
у групі хлопчиків отримали показники фізичної підготовленості, що характеризують силові та 
швидкісно-силові якості. 

Другим у хлопчиків, із внеском 14,4% загальної дисперсії, був фактор, який ми визна-
чили як вегетативні реакції на обертове навантаження. Третій фактор у групі хлопчиків був 
визначений як спортивно-технічна підготовленість. Внесок цього фактора в загальну диспер-
сію становив 10,6%. Окрім показників спортивно-технічної підготовленості, значну факторну 
масу отримали показники стажу занять та спортивної кваліфікації. Четвертим у хлопчиків ви-
ділено фактор швидкості сенсомоторних реакцій. Внесок цього фактора в загальну дисперсію 
дорівнює 10,2%. Значна факторна маса спостерігається в показниках швидкості сенсомотор-
ного реагування, а також у показниках, що характеризують здібності до саморегуляції сенсо-
моторної діяльності. П’ятий фактор у хлопчиків був визначений як ністагменні реакції на 
обертове навантаження. Внесок фактора в загальну дисперсію відповідає 7,5%, а шостий фак-
тор визначений як здатність до навчання, внесок його в загальну дисперсію становив 5,9%. 

У дівчаток 11 років другим виділено фактор, який ми визначили як швидкість сенсомо-
торного реагування. Внесок цього фактора в загальну дисперсію дорівнював 17,1%. Третім у 
11 річних дівчаток виділено фактор вегетативних реакцій на обертове навантаження. Внесок 
фактора в загальну дисперсію відповідав 12,1%. Четвертим у цій групі був фактор, визначе-
ний як фізична підготовленість (8,9% загальної дисперсії). Найбільш значущу факторну вагу 
отримали показники, які характеризують силові та швидкісно-силові якості. Окрім того, зна-
чну вагу мають також показники ністагменних реакцій на обертове навантаження і спортив-
ний результат. П’ятий фактор у групі дівчаток був визначений як спортивно-технічна підго-
товленість. Внесок цього фактора становив 6,3% загальної дисперсії. Значну факторну вагу 
отримали показники спортивно-технічної підготовленості та здатності до навчання. З визна-
ченням шостого фактора виникли певні труднощі тому, що важлива факторна вага отримала 
різні за змістом показники. Ураховуючи значущість факторної ваги, ми вирішили за необхід-
не визначити цей фактор за показниками, які характеризують здатність до саморегулювання 
сенсомоторної діяльності. Внесок цього фактора в загальну дисперсію дорівнював 6,1%. Та-
ким чином, в 11-річному віці найбільш важливим для хлопчиків і дівчаток є фактор фізичного 
розвитку. Також загальними для обох груп є фактори вегетативних реакцій, спортивно-техні-
чної підготовленості та швидкості сенсомоторних реакцій, однак вони різняться за вкладом у 
загальну дисперсію, а відповідно відрізняються за значущість для рухової діяльності хлопчи-
ків і дівчаток. Так, показники фізичної підготовленості в дівчаток об’єднано в четвертому фа-
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кторі, тоді як у хлопчиків тільки два показники, які характеризують силові та швидкісно-си-
лові можливості. Як бачимо з поданих даних, в 11-річному віці спостерігається деяка перебу-
дова факторної структури та передбачаються суттєві відмінності у факторних структурах 
хлопчиків і дівчаток. 

Висновки. Підсумовуючи, треба зазначити таке: 
1) результати факторного аналізу показали зміни факторної структури у процесі віково-

го розвитку як у хлопчиків, так і в дівчаток. Причому зміни у факторній структурі дівчаток 
більш суттєві, що пов’язано з різними термінами початку пубертатного періоду у хлопчиків і 
дівчаток;  

2) результати факторного аналізу свідчать також про те, що рухова діяльність хлопчиків 
і дівчаток у віці 9 – 11 років має багато спільного. Так, фактори фізичного розвитку, які виді-
лено, подібні за значущістю та внеском у факторну структуру у хлопчиків і дівчаток. Фактори 
ністагменних реакцій на обертове навантаження у 10-річних є загальними для усіх груп, але 
відрізняються за місцем у факторній структурі та внеском у загальну дисперсію;  

3) зміни факторної структури у віковому аспекті у хлопчиків виражені менше, ніж у ді-
вчаток. Так, у хлопчиків фактори фізичного розвитку та спортивно-технічної підготовленості 
зберігають своє значення впродовж усього досліджуваного періоду. 

Проведений факторний аналіз дає підстави для диференційованого підходу в цей віко-
вий період до оцінювання спортивної придатності хлопчиків і дівчаток для занять стрибками 
у воду. Отже, ми дійшли висновку, що проведення факторного аналізу в наступних вікових 
періодах буде доцільним та актуальним. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЮНЫХ ПРЫГУНОВ В ВОДУ 9 – 11 ЛЕТ 
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Аннотация. Факторный анализ позволяет наиболее полно и объективно определить и обосновать методи-
ку учебно-тренировочного процесса в спорте. Проблема заключается в недостаточности информации методоло-
гического характера , в основе которой лежал бы математический (факторный ) анализ двигательной деятельно-
сти юных прыгунов в воду. Поэтому есть необходимость в таком исследовании. Целью нашего исследования 
является определение значимости идентифицированных факторов в общей структуре двигательной деятельности 
юных прыгунов в воду. Для проведения исследования были сформированы три экспериментальные группы маль-
чиков и девочек в возрасте от 9 до 11 лет. В ходе нашего исследования мы идентифицировали наиболее значи-
мые шесть факторов из набора показателей, имеющий наибольший факторный вес и информативность для учеб-
но-тренировочного процесса в прыжках в воду. 

 

Ключевые слова: соотношение, факторный анализ, показатели, дисперсия, идентификация, дифференци-
ация, физическое развитие, факторный вес, фактор, факторная структура. 
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Abstract. A factor analysis allows to define and substantiate methodology of educational as well as training proc-
ess in sport in an extensive and objective way. The problem is arisen from the insufficiency of information of methodo-
logical character, concerning be mathematical (factor) analysis of motor activity among young divers. Therefore there is a 
need for this research. The purpose of our research is to determine the importance of identified factors in general structure 
of motor activity among young divers. Three experimental groups of boys and girls at the age of 9 to 11 we formed. As the 
result, in order to conduct the research we identified the most meaningful six factors out of a set of indicators. These fac-
tors show the biggest factor weight and information for educational as well as training process among dives. 
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