
Таким образом, можно сделать вывод, что на безопасность автомо-
бильного спорта влияет сам пилот, старые покрышки, некачественные 
амортизаторы, просроченные средства пожаротушения, отсутствие 
достаточных знаний, плохая физическая подготовка, отсутствие тре-
нировок и неумение правильно эвакуировать пострадавших из авто-
мобиля без подручных средств. 
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Фізична підготовленість людини є результатом її рухової актив-
ності, її інтегральним показником, оскільки при виконанні фізичних 
вправ у взаємодію вступають майже всі органи і системи. Підбираю-
чи спеціальні вправи-тести можна визначити рівень функціонування 
окремих систем організму, від яких безпосередньо залежить резуль-
тат у фізичній вправі. Тривалі заняття фізичними вправами сприяють 
досягненню високого рівня фізичного потенціалу молодої людини, 
формуванню здоров'я та профілактиці різноманітних захворювань. 

Для визначення показників так потрібної в автоспорті швидкісно-
силової підготовленості дошкільнят віком 5-6 років, які розпочи-
нають заняття картингом та автомобільним кросом на спортивно-
гоночних автомобілях "багі", ми використали педагогічне тестуван-
ня, визначаючи показники швидкості (біг 10 м) та швидкісно-силових 
якостей (стрибок у довжину з місця, стрибок угору, стрибок в довжи-
ну з розбігу, метання мішечка з піском (150-200 г) на дальність силь-
ною рукою). 

У педагогічному спостереженні, яке тривало з листопада 2012 до 
грудня 2013, взяли участь 45 хлопчиків та 62 дівчинки вказаного віку. 
Усі діти за станом здоров'я потрапили до основної групи. Досліджен-
ня проводилося у дитячому навчальному закладі № 147 м. Львова. 
Для визначення динаміки показників швидкісно-силових якостей ді-
тей ми провели три повторні тестування у листопаді 2012 p., у квіт-
ні та листопаді 2013 р. Отримані нами результати наведені у табл. 1: 
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Таблиця 3.1 
Динаміка середніх показників швидкісно-силових якостей 

дітей старшого дошкільного віку 

Дошкільнята 

Контрольні вправи ( х ± " 0 

Дошкільнята Біг 10м 
(с) 

Стрибок 
в довжину 
з місця (м) 

Стрибок 
в довжину 3 
розбігу (м) 

Стрибок у 
висоту (м) 

Метання 
(м) 

Листопад 2012 
Хлопчики (п=45) 3,1±0,2 0.9±0,2 1,5±0,2 0,5±0,1 5,9±1,5 

Дівчата (п=62) 3,2±0,3 0,9±0,2 1,б±0,1 0,5±0,1 5,3±1,3 
Разом (п=107) 3,1±0,2 0.9±0,2 1,6±0,1 0,5±0,1 5,6±1,4 

Квітень 2013 
Хлопчики (п=45) 3,0±0,1 1,0±0,1 1,6±0,1 0,6±0,1 6,5±1,3 

Дівчата (п=62) 3,1*0,1 1,0±0,1 1,6±0,1 0,5 ±0,1 5,9±1,2 
Разом (п=107) 3.1±0,1 1,0±0,1 1.6±0,І 0.6±0,1 6,2±1,3 

Листопад 2013 
Хлопчики (п=45) 3,0±0,1 0,9±0,2 1,6±0,1 0,5±0,1 5,9±1,0 

Дівчата (п=62) 3,0±0Д 1.0±0.1 1,6±0,1 0,5±0,1 5,8±1,0 
Разом (п= 107) 3,0±0,1 1,0±0,1 1.6±0,1 0,5±0,1 5,9±1,0 

Для з 'ясування типів темпераменту дітей, що безпросепредньо впли-
вають на успішність їхньої майбутньої змагальної діяльності та вима-
гають індивідуального підходу до підготовки, ми провели анкетуван-
ня їхніх батьків (усього опитано 107 батьків та родичів учасників педа-
гогічного обстеження). Було з'ясовано, що майже немає дітей із чітко 
окресленими властивостями одного типу темпераменту. Здебільшого 
спостерігається поєднання декількох домінуючих особливостей одного 
темпераменту з іншим. Відтак, найбільшому відсоткові дітей 34% при-
таманний тип темпераменту "холерик-флегмагик". Левову частку роз-
поділили між собою такі типи темпераментів як "сангвінік-холерик" 
та "флегмаггик-меланхолік" 23% та 20% відповідно. Решта дітей мали 
такі темпераменти: 10% - "флегматик", 7% - "холерик1, 5% - "мелан-
холік", 1%-"сангвінік" та 1%-"меланхолік-флегматик". 

Для вивчення показників швидкісно-силової підготовленості ді-
тей з різними типами темпераменту ми порівняли результати скла-
дання контрольних вправ дітьми із домінуючими типами темперамен-
тів: "холерик-флегматик", "сангвінік-холерик" та "флегматик-мелан-
холік" (табл. 2): 
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Таблиця 2 
Динаміка середніх показників швидкісно-силових якостей дітей 
старшого дошкільного віку з різними типами темпераменту (п=82) 

Тип темпераменту 

Контрольні вправи ( * ± т ) 

Тип темпераменту 
Біг 10м 

(с) 

Стрибок V 
довжину 3 
місця (м) 

Стрибок у 
довжину з 
розбігу (м) 

Стрибок 
у висоту 

(м) 

Метання 
(м) 

Листопад 2012 
Холерик-флегматик 
(п=36) 

3,1±0,2 0,9±0,2 1,5±0,2 0,5±0Д 5,5±1,4 

Сангвінік-холерик 
(п=25) 

ЗД±0,2 0,9±0,2 1,6±0,1 0,5±0,1 6,0±1,5 

Флегматик-меланхолік 
(п-21) 

3,1±0,1 0,9±0,1 1,б±0,1 0,5±0,1 5,7±1,4 

Квітень 2013 
Холерик-флегматик 
(п=36) 

3,1±0,1 0,9±0,1 1,6±0,1 0,6±0,1 6,2±1,2 

Сангвінік-холерик 
(п=25) 

3,0±0,2 1,0±0,1 1,6±0,1 0,6±0,1 5,7±1,0 

Флегматик-меланхолік 
(п=21) 

3,1±0,2 1,0±0,1 1,6±0,1 0,6±0,1 6,8±1,3 

Листопад 2013 
Холерик-флегматик 
(п=36) 

3,0±0,1 1,040,1 1,6±0,1 0,5±0,1 5,9±1,0 

Сангвінік-холерик 
(п=25) 

3,0±0,2 1,0±0,1 1,6±0,1 0,5±0,1 6,0±1,2 

Флегматик-меланхолік 
(п=21) 

3,0±0,1 1,0±0,1 1,б±0,1 0,5±0,1 5,7±0,8 

Узагальнення отриманих нами показників щодо динаміки показ-
ників швидкісно-силових якостей дошкільнят з різними типами тем-
пераменту дало змогу простежити кількісні та якісні параметри змін 
упродовж педагогічного спостереження (рис. 1): 

Дані, отримані нами під час педагогічного спостереження, свід-
чать про позитивну динаміку показників швидкісно-силових якостей 
дітей старшого дошкільного віку з хвилеподібним характером. На по-
чатку педагогічного спостереження середній показник дітей у контр-
ольній вправі "біг 10м" був 3,1 ±0,2 с. Наприкінці дослідження він по-
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кращився і сягнув 3,0±0,1 с. Приріст середнього показника у впра-
вах "стрибок в довжину з місця" та "метання" - 0,1м та 0,3 м відпо-
відно. За середніми даними у контрольній вправі "стрибок у висоту" 
отриманий нами показник наприкінці педагогічного спостереження 
повернувся до вихідного. Однак у середині педагогічного спостере-
ження зафіксоване незначне його покращення. Не виявлено суттєвих 
змін у показниках вправи "стрибок у довжину з розбігу" впродовж на-
шого дослідження. 

Рис. 1 Відсотковий розподіл дошкільнят з різними типами темпераменту 
згідно з нормативними показниками швидкісно-силових якостей упродовж 

педагогічного спостереження 
Умовні позначення: 

- показники в рЩЯ - нижчі за норму І "І - вищі за нор-
межах норми І і показники | | му показники 

Примітка: 1 - тип темпераменту "холерик-флегматик" (п=36); 
2 - тип темпераменту "сангвінік-холерик" (п=25); 
3 - тип темпераменту "флегматик-меланхолік" (п=21). 

Дані, отримані нами під час педагогічного спостереження, свід-
чать про позитивну динаміку показників швидкісно-силових якостей 
дітей старшого дошкільного віку з хвилеподібним характером. На по-
чатку педагогічного спостереження середній показник дітей у контр-
ольній вправі "біг 10м" був 3,1 ±0,2 с. Наприкінці дослідження він по-
кращився і сягнув 3,0±0,1 с. Приріст середнього показника у впра-
вах "стрибок в довжину з місця" та "метання" - 0,1м та 0,3 м відпо-
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відно. За середніми даними у контрольній вправі "стрибок у висоту" 
отриманий нами показник наприкінці педагогічного спостереження 
повернувся до вихідного. Однак у середині педагогічного спостере-
ження зафіксоване незначне його покращення. Не виявлено суттєвих 
змін у показниках вправи "стрибок у довжину з розбігу" впродовж на-
шого дослідження. 

Визначено, що найбільшому відсотку дітей 34% притаманний тип 
темпераменту "холерик-флегматик". Іншу левову частку розподі-
лили між собою такі типи темпераментів як "сангвінік-холерик" та 
"флегматик-меланхолік" 23% та 20% відповідно. Решта дітей мали 
такі темпераменти: 10% -"флегматик", 7% -"холерик", 5% -"мелан-
холік", 1% - "сангвінік" та 1% - "меланхолік-флегматик". 

Встановлено, що у дітей із темпераментом "сангвінік-холерик" 
приріст швидкісно-силових якостей відбувається найшвидше. Ви-
явлені зміни мають хвилеподібний характер. Аналогічний характер 
змін спостерігаємо у показниках "флегматиків-меланхоліків". Оскіль-
ки у середині педагогічного спостереження ці діти показали найкра-
щий результат у метанні - 6,8 м. Попри те, зниження цього показника 
наприкінці педагогічного спостереження також було найсуттєвішим. 
Найстабільніша позитивна динаміка показників швидкісно-силових 
якостей у "холериків-флегматиків", оскільки наприкінці педагогічно-
го спостереження у них показники контрольних вправ стали кращими 
за показники, отримані нами на початку. 

Узагальнення отриманих нами даних щодо динаміки показників 
швидкісно-силових якостей дошкільнят з різними типами темпера-
менту дало змогу простежити кількісні та якісні параметри змін упро-
довж педагогічного спостереження. За середніми показниками скла-
дання усіх контрольних вправ у відсотковому розподілі дошкільнят 
із типами темпераментів "холерик-флегматик" та "сангвінік-холерик" 
не було суттєвих відмінностей на початку педагогічного спостере-
ження. Більша частина дітей (65%) склали контрольні нормативи, 
спрямовані на визначення показників швидкісно-силової підготовле-
ності у межах норми. Натомість значна частина представників типу 
темпераменту "флегматик-меланхолік" показала результати не лише 
в межах норми, а й вищими від неї (по 44%). Відтак, можемо говори-
ти, що дошкільнята із типом темпераменту "флегматик-меланхолік" 
мали найкращу швидкісно-силову підготовленість на початку педаго-
гічного спостереження. 
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У середині педагогічного спостереження, на фоні загальної пози-
тивної динаміки показників швидкісно-силових якостей дошкільнят, 
дані дітей "флегматиків-меланхоліків" продовжують виокремлювати-
ся (не туло дітей, які мали нижчі за норму показники). Відсоток ді-
тей з іншими типами темпераментів, які показали нижчі за норматив-
ні показники у середині педагогічного спостереження, також був не-
великим 

Позитивну динаміку показників швидкісно-силової підготовле-
ності дошкільнят спостерігаємо і наприкінці педагогічного спо-
стереження незважаючи на підвищення нормативних вимог для ді-
тей 6-річного віку в усіх контрольних вправах. Найкраще позитив-
ну динаміку показників видно з даних дітей із типом темпераменту 
"холерик-флегматик". Натомість, у дітей "флегматиків-меланхоліків" 
збільшився відсоток тих, які склали контрольні вправи із показника-
ми нижчими за нормативні. Припускаємо, що це пов'язано із особли-
востями цього типу темпераменту. 
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