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Анотація. У статті розглянуто питання щодо найбільш генетично детермінованих маркерів, харак-
терних для кваліфікованих волейболісток. У результаті проведених досліджень установлено, що для ква-
ліфікованих волейболісток генетичними маркерами є висока рухомість у суглобах і висока форма скле-
піння стопи. Ці показники можуть служити додатковими маркерами при відборі дівчат у секції волейболу.  
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Постановка проблеми. У спортивному відборі важливу роль відводять генетично де-
термінованим фізіологічним і морфологічним показникам дітей. Одними з таких показників є 
рухомість у суглобах та форма склепіння стопи. Ці ознаки значною мірою впливають на 
спортивну майстерність. Відомо, що в дітей, які ще не займалися спортом є вроджена спеціа-
лізація суглобів, тобто в одних є більшою амплітуда згинання, а в інших розгинання [5]. 
Оскільки, ці показники є генетично детермінованими на 70% і більше, то можливо їх доціль-
но враховувати при відборі дівчат у секції з волейболу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Важливими показниками волейболісток є 
гнучкість тіла, рухомість у суглобах і форма склепіння стопи [3]. Гнучкість – це здатність 
людини виконувати рухи з великою амплітудою [2, 4]. Розрізняють динамічну і статичну 
гнучкість. Динамічна гнучкість характеризується здатністю людини виконати динамічні 
вправи з максимальною амплітудою, а статична – виконувати статичні вправи з максималь-
ною амплітудою. Гнучкість тіла має значення не лише у спорті, а й для постави тіла, пласти-
ки рухів тощо [2]. Для кожного організму вона є індивідуальною і характеризується високою 
генетичною детермінацією. За детермінацією. За даними Л.П. Сергієнка гнучкість детерміну-
ється генотипом на 70–85 % [5, 6]. 

Основним показником гнучкості тіла є рухомість у суглобах. Рухомість у суглобах ро-
зуміють як амплітуду кутового переміщення кісток у суглобі [2]. Рухомість у суглобах є важ-
ливим показником, що впливає на спортивну майстерність. Так, для бігунів має значення ру-
хомість у cуглобах ніг при згинанні та при розгинанні, це зумовлює довжину кроку. Для плав-
ців важлива рухомість стопи, причому в більшою мірою при згинанні, а у лижників і важко-
атлетів – навпаки, при розгинанні [2, 4]. 

На рухомість у суглобах впливають особливості будови самих суглобів, форма та спів-
відношення розмірів суглобових поверхонь. Найбільш рухомими є кулясті суглоби. У цилін-
дричних і блокоподібних суглобах рухи відбуваються лише навколо однієї осі обертання. 
Чим більша відповідність площ суглобових поверхонь, тим меншою є рухомість у цьому су-
голобі. Так, у найрухомішому суглобі, плечовому, площа суглобової поверхні головки пле-
чової кістки значно більша за площу суглобової западини лопатки [2, 4]. Наявність кісткових 
обмежувачів – наприклад, великий вертлюг стегнової кістки і краї кульшової западини об-
межують відведення стегна. Рухомість у суглобах залежить від еластичності суглобових зв’я-
зок і м’язів, які оточують суглоб. Чим еластичніші м’язи з протилежного від руху боку і чим 
сильніші м’язи, які виконують рух, тим амплітуда руху буде більшою. Еластичність зв’язок і 
м’язів можна збільшити шляхом систематичних тренувань, при яких рухи виконуються з ма-
ксимальною амплітудою. При значних силових навантаженнях розвивається робоча гіпер-
трофія кісткової тканини, розростання кісткових обмежувачів і рухомість окремих суглобів 
зменшується. На рухомість у суглобах впливають вік, стать, індивідуальні особливості, тем-
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пература навколишнього середовища, пора доби. У жінок рухомість суглобів більша, ніж у 
чоловіків; у молодших – більша, ніж у старших [1, 4, 5].  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано 
згідно із Зведеним планом науково-дослідної роботи України у сфері фізичної культуриі спо-
рту на 2011–2015 рр. за темою 2.4 «Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-
тренувального процесу в ігрових видах спорту». 

Мета дослідження – встановити можливість використання рухомості в суглобах і типу 
склепіння стопи як генетично детермінованих маркерів кваліфікованих волейболісток. 

Завдання дослідження: 
1. Визначити рухомість у суглобах і форму склепіння стопи кваліфікованих волейболі-

сток як генетично детерміновані ознаки. 
Методи дослідження: 
1. Теоретичний аналіз та узагальнення наукової та методичної літератури. 
2. Медико-біологічні методи ( гоніометрія, плантографія, метод Штріттера). 
3. Методи математичної статистики. 
Організація дослідження. У дослідженні взяли участь 50 кваліфікованих волейболі-

сток (основна група) та 50 жінок, які професійно не займалися спортом (група порівняння). 
Усі учасники були молодіжного віку.  

Виклад основного матеріалу. У волейболісток рухомість у суглобах проявляється при 
виконанні всіх технічних прийомів гри і сприяє якісному виконанню ігрових дій [3]. Для оці-
нювання рухомості в суглобах її можна порівнювати із стандартними значеннями, отрима-
ними при обстеженні великої кількості осіб. Рухомість у суглобі вважається нормальною або 
середнього рівня, якщо вона відхиляється від середнього значення не більше, ніж на одне 
квадратичне відхилення. Якщо величина показника відхиляється від норми на 2 квадратич-
них відхилення, рухомість оцінюється як низька або висока. [2].  

Для волейболісток доцільним є визначення рухомості у плечових і кульшових су-
глобах [3, 6]. 

Дані табл. 1 показують, що в жінок основної групи показник згинання у плечовому су-
глобі знаходився в межах від 180˚ до 210˚. Середній показник становив 196,2+2,5˚. У групі 
порівняння цей показник був значно меншим і в середньому дорівнював 153,3+1,4˚. Різниця 
між середніми показниками груп становить 42,9˚ і є статистично значущою – p>0,01. 

Таблиця 1 
Показники активної рухомості у суглобах кваліфікованих волейболісток  

і жінок групи порівняння 
 

Величина рухомості ( у градусах) 

плечовий суглоб кульшовий суглоб 
Рух суглоба основна  

група  
(n=50) 

група 
порівняння 

(n=50) 
р 

основна  
група  
(n=50) 

група 
порівняння 

(n=50) 
р 

Згинання 196,2+2,5 153,3+1, 4 >0,01 112,1±1,8 78,6±0,9 >0,01 

Розгинання 72,6+0,7 50,0+2,3 >0,01 51,2±0,5 41,0+1,1 >0,01 
 

При розгинанні плечового суглоба в жінок основної групи показники були від 62˚ і до 
78˚. Середній показник у групі становив 72,6+0,7˚. Жінки групи порівняння при виконанні 
розгинання руки у плечовому суглобі показали середній результат 50,0+2,3˚. Різниця між се-
редніми показниками жінок основної групи і групи порівняння відповідає 22,6˚. Це вказує на 
статистично значущий результат при р>0,01.  

Окрім плечового, також проведено дослідження кульшового суглоба у кваліфікованих 
волейболісток і жінок, які професійно не займалися спортом. Середній показник при згинан-
ні ноги в кульшовому суглобі в жінок основної групи був значно більшим, ніж у жінок групи 
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порівняння й дорівнював 112,1±1,8˚ та 78,6±0,9˚ відповідно. Різниця між показниками стано-
вить 33,5˚, що вказує на статистичну значущість р>0,01.  

При виконанні розгинання ноги в кульшовому суглобі середній результат у жінок ос-
новної групи був також значно більшим, ніж у групі порівняння (див. табл. 1).  

Результати наших досліджень показують, що рівень рухомості в суглобах у 64% квалі-
фікованих волейболісток є високий, тоді як у групі порівняння з такими показниками вияви-
лося тільки 18% жінок. Більшість жінок групи порівняння мали низький рівень рухомості в 
суглобах (44 %). Серед кваліфікованих волейболісток не було жінок із низьким рівнем рухо-
мості плечових і кульшових суглобів. Таким чином, слід вважати, що рухомість в суглобах 
може служити додатковим генетичним маркером у відборі юних волейболісток.(рис. 1) 
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Рис 1. Рівень рухомості в суглобах жінок основної групи і групи порівняння, % 
 

Важливу роль у рухах спортсмена відіграє форма склепінь стопи. Літературні дані вка-
зують на те, що форма склепіння стопи детермінується генетично на 75–85 % [1, 5, 6].  

Стопа людини виконує не тільки опорну й локомоторну, а й ресорну функцію: вона 
влаштована й функціонує, як пружне склепіння. Завдяки цьому, пом’якшуються поштовхи, 
які виникають при рухах людського тіла: при ходьбі, бігу, стрибках, тощо[2]. 
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Рис. 2. Форми склепіння стопи кваліфікованих волейболісток  
і жінок групи порівняння,% 
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Розрізняють 5 форм склепіння стопи: висока, підвищена, нормальна, конічна, плоска. 
Для оцінювання форми стопи використовують метод плантографії. Це отримання відбитка 
підошви стопи (плантограми) і подальший його аналіз. Для оцінювання плантограми викори-
стовують індекс Штріттера [2, 5]. 

Дані, приведені на рис. 2, вказують на те, що у більшості кваліфікованих волейболісток 
переважає високе склепіння стопи (78%), тоді як у групі порівняння така форма стопи харак-
терна лише для 8% осіб. Дійсна плоскостопість значною мірою обмежує локомоторні мож-
ливості людини. Серед кваліфікованих волейболісток відсутні особи з конічною і плоскою 
формою склепіння стопи. У групі порівняння кількість осіб із конічною і плоскою формою 
склепіння стопи становила 14 і 10% відповідно. Високе склепіння стопи також може значною 
мірою служити додатковим генетичним маркером при відборі дівчат у секції волейболу, оскі-
льки форма склепіння стопи великою мірою детермінована  

Висновки: 
1. Активна рухомість у плечових і кульшових суглобах значно вища у кваліфікованих 

волейболісток, ніж у жінок, які професійно не займаються спортом (р>0,01). 
2. Висока рухомість плечового і кульшового суглобів може служити одним з важливих 

генетичних маркерів при відборі юних спортсменок. 
3. Високе склепіння стопи характерне для кваліфікованих волейболісток і може вико-

ристовуватися в процесі відбору дівчат у секції волейболу. 
Перспективи подальших досліджень. Знаходження додаткових генетично детерміно-

ваних морфологічних та фізіологічних маркерів характерних для волейболісток є перспекти-
вним напрямком досліджень для відбору дівчат у секції з волейболу. 
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ПОДВИЖНОСТЬ В СУСТАВАХ И ФОРМА СВОДА СТОПЫ  
КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ МАРКЕРЫ  
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Алиса АБЛИКОВА 
 

Львовский государственный университет физической культуры 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы относительно наиболее генетически детерминированных 
маркеров, характерных для квалифицированных волейболисток. В результате проведенных исследований уста-
новлено, что для квалифицированных волейболисток генетическими маркерами являются высокая подвижность 
в суставах и высокий свод стопы. Эти показатели могут служить дополнительными маркерами при отборе дево-
чек в секции волейбола . 

 

Ключевые слова: генетический маркер, подвижность в суставах, свод стопы. 
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Abstract. The article discusses matters about the most genetically determined markers typical for qualified vol-
leyball players. The result of research established that high joints mobility and high foot arch were the genetic markers of 
the qualified volleyball players. These features can serve an additional marker for the girls selection to volleyball section. 
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