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Анотація. Визначено показники спеціальної працездатності (на основі 20-метрового бігового шаттл-
тесту, методики Ю.С. Воронова, тестування розумової працездатності) спортсменів-орієнтувальників на ета-
пах попередньої та спеціалізованої базової підготовки. Виявлено взаємозв’язки спортивного результату орієн-
тувальників із показниками образної пам’яті, обсягу уваги, точності сприйняття розмірів, показниками теп-
пінг-тесту та тесту Шульте, змінами частоти серцевих скорочень (ЧСС) під час шаттл-тесту. Оцінено інформа-
тивність критеріїв спеціальної працездатності орієнтувальників.  
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Постановка проблеми. Досягнення результату в спортивному орієнтуванні забезпечується 
гармонійним поєднанням фізичного та розумового компонентів підготовленості. Спортсмен по-
винен не лише максимально швидко пересуватися дистанцією, але й обирати оптимальний шлях 
за допомогою карти, компасу й умовних знаків [4, 5]. Досягнення високого спортивного резуль-
тату передбачає швидке вирішення складних техніко-тактичних завдань, яке ґрунтується на ро-
зумових операціях в умовах втоми, напруженої боротьби та дефіциту часу [2, 6]. У зв’язку з цим, 
постає проблема комплексного оцінювання різних сторін підготовленості спортсмена-орієнту-
вальника та визначення інформативності окремих критеріїв при передбаченні результату змага-
льної діяльності. Визначивши показники розумової та фізичної працездатності, ми можемо сфо-
рмувати уявлення про критерії комплексного оцінювання спеціальної працездатності спортсме-
нів, зумовлену вимогами змагальної діяльності у спортивному орієнтуванні, що особливо актуа-
льно на ранніх етапах багаторічної підготовки.  

Зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Дослідження проведе-
но в рамках науково-дослідної теми 2.25 "Моніторинг процесу адаптації кваліфікованих спорт-
сменів з урахуванням їх індивідуальних особливостей" Зведеного плану науково-дослідної робо-
ти у сфері фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спеціальна витривалість є основною фізичною 
якістю, яка впливає на результат змагальної діяльності в спортивному орієнтуванні. На думку 
В.Н. Платонова [10], при оцінюванні витривалості в бігових видах спорту інформативними є такі 
показники, як максимальне поглинання кисню, поріг анаеробного обміну, а також показники які 
свідчать про економічність роботи, рухомості і стійкості аеробної системи енергозабезпечення. 
На думку В.В. Чешихіної [12] в спортивному орієнтуванні для визначення анаеробного порогу 
спортсменів доцільно використовувати тести зі ступінчасто-збільшуваним навантаженням. Знач-
на кількість авторів [3, 6, 11] також звертають увагу на необхідність вивчення поєднання фізич-
ної та спеціальної розумової працездатності у спортсменів-орієнтувальників. Вони вважають, що 
для успішного виступу на змаганнях спортсмен повинен володіти високими проявами таких яко-
стей, як обсяг та переведення уваги, наочно-образна пам’ять, оперативне мислення та розподіл 
уваги. 

Наявні на сьогодні системи контролю підготовленості орієнтувальників здебільшого базу-
ються на показниках фізичної підготовленості [7, 12, 13] або спеціальної розумової працездатно-
сті [2, 10]. Водночас на сьогодні залишається актуальним формування комплексної системи кон-
тролю спеціальної працездатності спортсменів-орієнтувальників з врахуванням показників фізи-
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чної підготовленості, психофізіологічних якостей та спеціальної розумової працездатності. Для 
цього доцільно вивчити зміни цих показників із підвищенням кваліфікації спортсменів та про-
аналізувати їхні взаємозв’язоки з результами змагальної діяльності.  

Мета: обґрунтувати структуру та зміст системи контролю спеціальної працездатності у 
спортивному орієнтуванні на етапі попередньої базової підготовки. 

Методи та організація дослідження.  
1. Аналіз та узагальнення літературних джерел та емпіричних даних.  
2. Педагогічне спостереження із застосуванням інструментальних методик. 
3. Методи математичної статистики. 
Прояви психофізіологічних якостей спортсменів-орієнтувальників різної кваліфікації у 

спокої оцінювали за допомогою комплексу тестів програми “Effecton Studio 2006” (Москва, РФ). 
Для визначення впливу фізичних навантажень на спеціальну розумову працездатність спортсме-
нів-орієнтувальників ми використовували тестування образної пам’яті та обсягу уваги за методи-
кою Ю. C. Воронова [2]. Ці показники визначали у спокої та через 1 хв після завершення шаттл-
тесту. Визначення рівня фізичної працездатності виконували за допомогою 20-метрового шаттл-
тесту з допомогою програмного забезпечення "Team BeepTest 4-1" (Bitworks Design, UK). Під час 
тесту вимірювали ЧСС спортсменів за допомогою пульсометрів "Polar 810", отриманий запис 
аналізували у програмі "Polar Pro Trainer 5" (Version 5.40.172). Визначали пульсову реакцію на 
різних швидкостях (ЧСС та співвідношення ЧСС/швидкість), швидкість бігу при пульсі 170 та 
190 уд./хв (V170 та V190). Статистичний аналіз даних проводили за допомогою стандартних функ-
цій "Microsoft Office Excel 2003" та "SPSS STATISTICA-17.0". Для перевірки нормального харак-
теру розподілу даних був використаний W-критерій Шапіро–Уілка, для міжгрупового порівняння 
– t-критерій Стьюдента (за нормального розподілу) та критерій Манна–Уітні [8].  

У дослідженні взяли участь 12 спортсменів-орієнтувальників на етапі попередньої базової 
підготовки (ПБП, ІІ–III розряд, вік – 14–15 років) та 7 спортсменів на етапі спеціалізованої базо-
вої підготовки (СБП, КМС, вік – 17–19 років).  

Виклад основного матеріалу. Для пошуку інформативних показників спеціальної праце-
здатності орієнтувальників, передусім, було виконане порівняння показників розумової та фізич-
ної працездатності між групами спортсменів різної кваліфікації. Встановлено, що у спортсменів 
групи ПБП, були середні величини лабільності за даними 60-секундного теппінг-тесту (4,9 ± 0,53 
о.), у групі СБП лабільність була вищою – 8,00 ± 0,49 о з 10 можливих (р ≤ 0,05). В обидвох гру-
пах зниження частоти натискань упродовж 60 с невелике, що вказує на значну силу нервових 
процесів. Для орієнтувальників характерна відсутність впливу зовнішніх перешкод на швидкість 
реакції вибору під час тесту "Екзамен" – коефіцієнт стійкості становив 95,43 ± 2,21 та 98,17 ± 
2,58 одиниці у групі СБП та ПБП відповідно. Підтвердження високої концентрації та стійкості 
уваги є стабільність часу розв’язання 5-ти таблиць у тесті Шульте. У середньому цей час у групі 
СБП був меншим (38,71 ± 3,11 с, р ≤ 0,05) ніж у групі ПБП (53,85 ± 3,24 с). Спортсмени групи 
СБП мали вищу (р ≤ 0,05) точність розрізнення розмірів (73,29 ± 3,05 %) та обсягом уваги (8,14 ± 
0,46 о. у відповідних показниках) у порівнянні з особами групи ПБП (61,62 ± 3,63 % та 6,69 ± 
0,52 о.). Отже, ми виявили перевагу спортсменів вищої кваліфікації у показниках низки психофі-
зіологічних якостей (точність сприйняття розмірів, лабільність нервової системи, середній час 
розв’язання таблиць Шульте, обсяг пам’яті тощо).  

У групі ПБП під впливом шаттл-тесту виявлено значне поліпшення показників образної 
пам’яті та уваги [9]. Рівень образної пам’яті у спортсменів СБП до навантаження в середньому 
становив 9,71 ± 0,42 о., обсягу уваги – 25,43 ± 0,65 о. Після навантаження у групі СБП виявлено 
погіршення показників образної пам’яті до 6,86 ± 0,74 о. (p ≤ 0,05) та підвищення об’єму уваги до 
28,14 ± 1,68 о. (p ≤ 0,05). На нашу думку, це пов’язано зі зменшенням в орієнтувальників вищої 
кваліфікації часу проходження дистанції, адже тривалість тесту на образну пам’ять становить 
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30 с, а обсягу уваги 1 с (одна експозиція). Частковим пітдвердженням нашого припущення мож-
на вважати дані В. Л. Єлізарова [5] стосовно того, що КМС витрачають на орієнтування прибли-
зно 7% від загального часу проходження дистанції, решта часу – на біг по дистанції, у менш ква-
ліфікованих спортсменів час який затрачається на орієнтування на місцевості становить від зага-
льного часу приблизно 30%. 

Тривалість шаттл-тесту в групі спортсменів ПБП становила 11,29–14,23 хв, результати ко-
ливалися від 11L6S до 13L8S (L – рівень, S – етап). У групі СБП результат становив 10L1S–
14L8S. Такі результати свідчать про високий рівень функціональної підготовленості спортсменів 
[14]. Групи були однорідними, оскільки коефіцієнт варіації отриманих показників коливався на 
рівні 4–9% у ПБП та 4–16% у СБП. Виявлено достовірну різницю між групами (р ≤ 0,05) у показ-
никах середніх швидкостей бігу в різних пульсових зонах (V170,V190), які нижчі у групі ПБП. У 
групі СБП співвідношення ЧСС/швидкість бігу в діапазоні швидкостей 10–13 км/год було на 6–
28% меншим (р ≤ 0,05), ніж у спортсменів групи ПБП.  

Аналіз змагальної діяльності спортсменів обидвох груп засвідчив, що результат на середній 
дистанції (ПБП 3,1 км та СБП 5,2 км, для можливості порівняння груп визначалося скільки 
спортсмену потрібно хвилин для подолання одного кілометру змагальної дистанції) групи СБП 
перевищував результат спортсменів ПБП на 36% (р ≤ 0,05). Поліпшення спортивного результату 
у спортивному орієнтуванні тісно залежить від низки показників розумової та фізичної працездат-
ності (рис 1). Зокрема, образна пам’ять (стан спокою) у представників групи СБП краща на 16 %; 
обсяг уваги (спокій) – ліпший 16% (р ≤ 0,05); здатність диференціювати лінійні розміри – ліпша 
на 16% (р ≤ 0,05); лабільність нервових процесів – вища на 40%; час виконання таблиць Шульте 
– ліпший на 27% (р ≤ 0,05); аеробні можливості – ліпші на 10%; анаеробні – ліпші на 11%; обсяг 
пам’яті (кількість фігур) – ліпший на 11% (р ≤ 0,05). Виявлена різниця в показниках вказує на 
можливість їхнього використання як критеріїв спеціальної працездатності спортсменів-орієнту-
вальників.  
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Рис. 1. Показники спеціальної працездатності орієнтувальників різної кваліфікації  

(СБП та ПБП) 
 

Примітки: 1 – образна пам’ять до шаттл-тесту; 2 – образна пам’ять після навантаження; 3 – обсяг 
уваги до шаттл-тесту; 4 – обсяг уваги після вик шаттл-тесту; 5 – V170; 6 – V190; 7 – точність сприйняття 
розмірів; 8 – лабільність процесів ЦНС (за даними тепінг-тесту); 9 – середній час розв’язку таблиць Шуль-
те; 10 – обсяг пам’яті (кількість фігур). Різниця між групами наведена у %, за 100% прийнятий результат 
спортсменів CБП 

 

На другому етапі пошуку критеріїв спеціальної працездатності орієнтувальників був вико-
наний кореляційний аналіз залежності результатів змагальної діяльності від проаналізованих на-
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ми показників (табл. 1, 2). Ми виявили обернений взаємозв’язок змагального результату спорт-
сменів-орієнтувальників ПБП з показниками точності сприйняття розмірів (r = –0,63), V170 (r = – 
0,57), показниками образної пам’яті після виконання шатл-тесту (r = –0,75). Це вказує на те, що 
результат поліпшується за умови поліпшення сприйняття розмірів, швидкості за якої ЧСС дося-
гає 170 уд./хв (V170 ) та поліпшення образної пам’яті після шаттл-тесту. Водночас виявлено пози-
тивний зв’язок результату з часом роботи в тесті сприйняття розмірів (r = 0,65), коефіцієнтом 
стійкості уваги (r = 0,57), зростанням ЧСС під час шаттл-тесту (для швидкостей 11 та 12,5 км/год), 
відновленням ЧСС 1 хв після виконання шаттл-тесту (r = 0,66). Це вказує, зокрема, на те, що 
зниження пульсової реакції на навантаження у шаттл-тесті супроводжується поліпшенням спо-
ртивного результату.  

Таблиця 1 
Взаємозв’язок показників розумової працездатності з результатами змагальної діяльності 

(хв/км) у групах спортсменів-орієнтувальників різної кваліфікації 
 

Коефіцієнт кореляції Тест Показник 
ПБП n = 12 СБП n =7 

точність сприйняття розмірів (%) -0,63 - "Дім" 
тривалість виконання тесту (с) 0,65 0,66* 

"Пошта" кількість правильних відповідей (%) - 0,66* 
таблиці Шульте середній час розв’язку (о.) - 0,66* 

час відповідей без перешкод (мс) - 0,68* 
час відповідей з перешкодами (мс) - – "Екзамен" 
коефіцієнт стійкості (о.) 0,57 - 

Спеціальна розумова 
працездатність образна пам’ять після виконання шаттл-тесту (од.) -0,75 - 

 

Примітка. * – рівень значущості р ≤ 0,10 r кр = 0,49(ПБП), r кр = 0,66(СБП) ; При р ≤ 0,05 r кр = 
0,57(ПБП), r кр = 0,75(СБП) 

Таблиця 2 
Взаємозв’язки показників фізичної працездатності з результатами змагальної діяльності 

(хв/км) у групах спортсменів орієнтувальників різної кваліфікації 
 

Коефіцієнт кореляції Показник 
ПБП n = 12 СБП n = 7 

ЧСС відновлення(уд./хв) 0,66** - 
Відстань яку подолали спортсмени (км) - -0,86 
Максимальна швидкість у тесті (км/год) - -0,87 
Тривалість шаттл-тесту - -0,85 
МСК ( мл/хв.кг) - -0,84 
V170 (км/год) -0,58 -0,87 
V190 (км/год) - -0,96 
Кількість етапів (о.) 0,51* -0,84 
Коефіцієнт пульсової реакції (ЧСС/шв. бігу) 10,5 – 13 км/год 0,54-0,63** 0,82-0,91 

 

Примітка. * – рівень значущості р ≤ 0,10. r кр = 0,49(ПБП), r кр = 0,66(СБП).; ** – p ≤ 0,05 на швидко-
сті 11 та 12,5 км/год; При р ≤ 0,05 r кр = 0,57(ПБП), r кр = 0,75(СБП). 

 

Аналіз кореляційних взаємозв’язків спортивного результату із показниками фізичної пра-
цездатності спортсменів групи СБП виявив обернений взаємозв’язок між V170 (r = –0,87) V190 (r = 
-0,96), часом (r = –0,85), швидкістю (r = –0,87), відстанню (r = –0,86), подоланою у шаттл-тесті. 
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Це пов’язано з поліпшенням спортивного результату зі збільшенням швидкості при пульсі 
170 уд./хв, 190 уд./хв, кінцевої швидкості при виконанні шаттл-тесту та подоланої відстані, а та-
кож максимального споживання кисню (МСК) (r = –0,84). Також спортивний результат у групі 
СБП покращується за економічнішої реакції організму на фізичні навантаження (на швидкостях 
10,5 – 13 км/год) за показником коефіцієнта пульсової реакції ЧСС/шв. бігу (r = 0,82-0,91).  

У групі СБП ми не виявили достовірні кореляційні взаємозв’язки спортивного результату з 
показниками розумової працездатності, однак спостерігається тенденція поліпшення спортивно-
го результату за умови підвищення розумової працездатності (за даними тесту "Пошта", r = 0,66), 
виявлено позитивний взаємозв’язок із середнім часом розв’язку 5 послідовних таблиць Шульте (r 
= 0,66) та тривалістю виконання тесту "Дім" (r = 0,66). Очевидно, результат покращується (зме-
ншується) за умови зменшення тривалості виконання тесту на диференціювання розмірів (Дім), 
зменшенням часу розв’язку 5 послідовних таблиць Шульте та підвищенням продуктивності за 
тестом "Пошта". 

Для визначення інтегрального критерію, який відображає кореляційні взаємозв’язки змага-
льного результату із показниками спеціальної працездатності в обидвох групах досліджуваних 
(ПБП та СБП), а також враховує між групову різницю показників, ми запропонували коефіцієнт 
значущості критерію (КЗК). При визначенні КЗК бралиcь до уваги чотири складові – наявність 
достовірних кореляційних взаємозв’язків між показником та спортивним результатом у групі 
ПБП, кореляційні взаємозв’язки у групі СБП, коефіцієнт кореляції без урахування етапу підготов-
ки (на рівні значущості p ≤ 0,05 ), наявність достовірної різниці між групами спортсменів. Надалі 
отриману суму балів для всіх показників цього тесту ділили на кількість показників. Отриманій 
величині присвоїли назву коефіцієнт значущості критерію (КЗК). Максимальне значення КЗК 
для одного тесту – 4,0 о. Ми встановили, що найвищі значення КЗК (рис. 2) характерні для показ-
ників пульсової реакції у шаттл-тесті, теппінг-тесту, образної пам’яті та тесту Шульте (КЗК = 
2,0–3,5). 
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Рис. 2. Величини коефіцієнта значущості критеріїв (КЗК, о.)  
спеціальної працездатності спортсменів-орієнтувальників 

 

Високу інформативність, очевидно, також мають показники обсягу уваги та диференціації 
лінійних розмірів (тест "Дім"), для яких КЗК становить 1,5. Таким чином, саме ці показники, оче-
видно, повинні становити основу системи комплексного оцінювання спеціальної працездатності 
спортсменів-орієнтувальників.  
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Висновок. Визначено основні параметри спеціальної працездатності спортсменів-орієнту-
вальників на основі аналізу розумової та фізичної працездатності. Найбільш інформативними 
показниками спеціальної працездатності орієнтувальників на етапі попередньої базової підготов-
ки виявилися: швидкість у різних пульсових зонах (V170, V190), коефіцієнт пульсової реакції (ЧСС/ 
швидкість), дані тесту Шульте, показники теппінг-тесту та параметри образної пам’яті за методи-
кою Ю. С. Воронова. 
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ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  
В СПОРТИВНОМ ОРИЕНТИРОВАНИИ НА ЭТАПЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ БАЗОВОЙ ПІДГОТОВКИ 

 

Андрей ПЕНЧУК, Любомир ВОВКАНИЧ 
 

Львовский государственный университет физической культуры 
 

Аннотация. Определены показатели специальной работоспособности (на основе 20-метрового бегового шаттл-
теста, методики Ю.С. Воронова, тестирование умственной работоспособности) спортсменов-ориентировщиков на эта-
пах предварительной и специализированной базовой подготовки. Выявлена взаимосвязь спортивного результата ори-
ентировщиков с показателями образной памяти, объема внимания, точности восприятия размеров, показателями теп-
пинг-теста и теста Шульте, изменениями ЧСС во время шаттл-теста. Выполнена оценка информативности критериев 
специальной работоспособности ориентировщиков. 
 

Ключевые слова: спортивное ориентирование, предыдущая базовая подготовка, специальная базовая подго-
товка, специальная работоспособность. 

 
 
 

REASONING CONTROL SYSTEM OF SPECIAL PERFORMANCE  
IN ORIENTEERING AT THE PRE BASIC TRAINING STAGE 
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Abstract. Special performance indicators (based on the 20-meter cross-country shuttle test, Voronov methods, testing 
mental capacity) of athletes in orienteering at the previous stages and specialized basic training stage were determined. The 
interrelation of athletes sport performance in orienteering with indicators imaginative memory, the amount of attention, per-
ception accuracy sizes tepinh performance test and test Schulte, changes in heart rate during the shuttle test were revealed. The 
informative criteria of special performance in orienteering was performed. 
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