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Анотація. Проаналізовано морфофункціональні особливості організму кваліфікованих борчинь 
(стаж занять – 5–10 років). Установлено, що борчині належать до мезоморфного типу, мають «чоловічий» 
тип пропорцій тіла. Для них характерний добрий розвиток грудної клітки (індекс Бругша – 55,2±0,92%) та 
високі значення життєвого індексу (65,76±2,40 мл/кг), значні величини м’язового компонента (47,15±0,92 
%) та індексу розвитку мускулатури (9,74±1,37 %), високі силові можливості (силовий індекс – 59,0±2,0 
%). Виявлено особливості антропометричних показників, які можуть становити основу індивідуалізації 
тренувального процесу.  
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Постановка проблеми. Важливим аспектом роботи зі спортсменами є індивідуалізація 
тренувального процесу залежно від морфо-функціональних особливостей їх організму [1, 2, 
3]. Лише в поодиноких роботах досліджено морфологічні особливості жінок, які займаються 
вільною боротьбою [1, 3]. У зв’язку з цим, нам важливо було виділити найтиповіші показники 
будови тіла борчинь, які могли б бути використані як у спортивному відборі, так і при побу-
дові тренувального процесу. Не вироблено також чітких морфологічних та функціональних 
критеріїв, на основі яких можна було б забезпечити індивідуальний підхід до тренувального 
процесу. Такими критеріями можуть бути антропометричні показники борчинь. Вони досту-
пні, достатньо інформативні та можуть використовуватись як під час відбору спортсменів, так 
і як критерії їх функціональної підготовленості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для досягнення високих спортивних резуль-
татів має значення не тільки планування тренувального процесу, а й урахування індивідуаль-
них особливостей будови тіла спортсменів: його пропорцій, складу тіла, соматотипу. У су-
часній літературі наявна низка досліджень стосовноморфологічним особливостям борців [4, 
5, 6], а також детально проаналізовано фізичну та технічну підготовленість борчинь [3], проте 
вивченню їх морфофункціональних особливостей не надається достатньої уваги. Залежність 
ефективності змагальної діяльності спортсменок-борчинь від їх морфологічних та функціона-
льних характеристик досліджується в поодиноких роботах [3]. 

Мета дослідження: визначення модельних морфофункціональних характеристик ква-
ліфікованих борчинь вільного стилю. 

Завдання дослідження:  
1. Аналіз особливостей розмірів і пропорцій тіла борчинь. 
2. Дослідження особливостей показників фізичного розвитку борчинь на основі мор-

фологічних та функціональних показників. 
3. Установлення типу конституції борчинь. 
4. Розрахунок абсолютної та відносної маси основних компонентів тіла борчинь. 
Методи дослідження: антропометрія [7, 8], визначення складу тіла за анатомічною мо-

деллю [7, 9], оцінювання пропорцій тіла за допомогою методу індексів та визначення сомато-
типу за Хіт-Картером [7, 10, 11], спірометрія (спірограф SpiroCom Standard, ХАІ), динамоме-
трія (динамометри ДК100, ДС200), методи математичної статистики, аналіз літературних 
джерел.  

Обстежувані – спортсменки віком 17 – 19 років, з кваліфікацією від І розряду до май-
стра спорту та спортивним стажем від 5 до 10 років.  
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Виклад основного матеріалу з аналізом отриманих результатів. Отримані дані свід-
чать, що середня вага тіла спортсменок досліджуваної групи становить 58,25 ± 2,09 кг, зріст – 
160,31 ± 1,88 см (таблиця 1). У борчинь широка грудна клітка – її обвід у стані спокою стано-
вить 88,46 ± 1,25 см. Площа поверхні тіла відповідає віковій нормі для дівчат [9]. Коливання 
ваги, зросту та інших тотальних розмірів у групі невелике, оскільки коефіцієнт варіації лише 
у двох випадках (вага тіла та площа поверхні тіла) перевищує 5 %.  

Таблиця 1 
Тотальні розміри тіла борчинь високої кваліфікації 

 

Антропометричні показники n M m 
Вага (кг) 8 58,25 2,09 
Зріст (см) 8 160,31 1,88 
Обвід грудної клітки (см) 8 88,46 1,25 
Площа поверхні тіла (м²) 8 1,59 0,04 

 

Група обстежуваних була доволі однорідною і за парціальними розмірами тіла (табл. 2). 
Порівняння цих розмірів тіла борчинь високої кваліфікації виявило лише незначну неоднорід-
ність морфологічних показників у межах однієї досліджуваної групи. Так, довжина тулуба 
коливається в межах 50,65±0,82 см, довжина руки – 70,55±1,25 см, довжина ноги – 82,93±0,84 
см, акроміальний діаметр 36,28±0,66 см, клубово-гребеневий діаметр 27,06±0,50 см і т.д. 

Таблиця 2 
Парціальні розміри тіла борчинь високої кваліфікації 

 

Антропометричні показники n M m 
Довжина тулуба (см) 8 50,65 0,82 
Довжина руки (см) 8 70,55 1,25 
Довжина плеча (см) 8 30,40 0,44 
Довжина передпліччя (см) 8 23,85 0,60 
Довжина кисті (см) 8 16,30 0,44 
Довжина ноги (см) 8 82,93 0,84 
Довжина стегна (см) 8 38,96 0,75 
Довжина гомілки (см) 8 37,91 0,78 
Акроміальний діаметр (см) 8 36,28 0,66 
Поперечний діаметр грудної клітки (см) 8 25,64 0,57 
Сагітальний діаметр грудної клітки (см) 8 17,53 0,51 
Клубово-гребеневий діаметр (см) 8 27,06 0,50 

8 5,84 0,21 
8 4,83 0,14 
8 8,73 0,22 

Діаметри дистальних епіфізів (см): 
плеча 

передпліччя 
стегна 

гомілки 8 6,21 0,11 

8 30,38 0,68 
Обвід плеча (см): 

напруженого 
розслабленого 8 27,84 0,72 

Обвід передпліччя (см) 8 23,86 0,47 

Обвід стегна (см) 8 54,45 0,44 
Обвід найширшої частини гомілки (см) 8 34,43 0,45 

 

Для детальнішого аналізу отримані дані були перетворені у формат відповідних інде-
ксів, за якими оцінювали пропорції тіла спортсменок та рівень їхнього фізичного розвитку 
(таблиці 3 – 6). 
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На основі аналізу пропорцій тіла за Башкіровим ми встановили (див. табл. 3), що обсте-
жені нами борчині мають середньої довжини тулуб і кінцівки, середню ширину плечей. Кое-
фіцієнт варіації для всіх індексів пропорцій тіла не перевищував 5 %, тобто усі обстежені 
спортсменки мають схожі особливості будови тіла. Більшість із них належать до мезоморф-
ного типу, проте в частини спортсменок виявляється тенденція окремих розмірів тіла до бра-
хіморфії. Лише в однієї спортсменки довжина верхніх кінцівок була характерною для доліхо-
морфного типу. Величина тазово-плечового індексу, який використовується як показник ста-
тевого диморфізму [11, 12], вказує на так званий «чоловічий» тип пропорцій тіла борчинь. 

Таблиця 3 
Індекси пропорцій тіла борчинь високої кваліфікації 

 

Індекси (%) n M m 

Індекс довжини тулуба 8 31,59 0,45 

Індекс довжини ніг 8 51,74 0,45 

Індекс довжини рук 8 44,0 0,55 

Індекс ширини плечей 8 22,63 0,26 

Індекс ширини таза 8 16,9 0,30 

Індекс тазово-плечовий 8 74,65 1,01 
 

Порівнюючи склад тіла борчинь, слід зазначити, що середні значення показників складу 
тіла дещо різняться між собою, але у всіх обстежуваних домінує м’язовий компонент 
(табл. 4). Так, абсолютна маса жирового компонента становить 7,24±0,85 кг, відносна – 12,26± 
1,9 %, від загальної маси тіла. Абсолютна маса кісткового компонента – 7,89±0,47 кг, віднос-
на маса кісткового компонента коливається в межах 13,58±0,46 %. Значення абсолютної маси 
м’язового компонента становить 27,41±0,82 кг, відносна маса скелетних м’язів сягає 47,15± 
0,92 %.  

Таблиця 4 
Склад тіла борчинь високої кваліфікації 

 

Компоненти складу тіла n M m 

Абсолютна маса кісткового компонента (кг) 8 7,89 0,47 

Відносна маса кісткового компонента (%) 8 13,58 0,46 

Абсолютна маса м’язового компонента (кг) 8 27,41 0,82 

Відносна маса м’язового компонента (%) 8 47,15 0,92 

Абсолютна маса жирового компонента (кг) 8 7,24 0,85 

Відносна маса жирового компонента (%) 8 12,26 1,09 
 

Аналіз складу тіла показав, що відносна маса кісткового компонента є дещо нижчою за 
стандартні показники у спортсменок високої кваліфікації більшості олімпійських видів спо-
рту [9]. Значення жирового компонента менші за вікову норму жінок і навіть для спортсме-
нок. Абсолютна і відносна маса м’язового компонента, навпаки, є доволі високою порівняно з 
представницями інших спортивних спеціалізацій [9]. 

Аналізуючи конституційні особливості борчинь, спостерігаємо переважання мезоморфії 
(5,02±0,35 у.о.) в основному за рахунок доброго розвитку скелетних м’язів (табл. 5). Менш 
виражено ендоморфія (3,06±0,33 у.о.) у зв’язку з малою товщиною шкірно-жирового шару. 
Меншою є товщина шкірно-жирових складок у більшості борчинь на задній поверхні плеча, 
на стегні і гомілці, тобто в місцях інтенсивної роботи скелетних м’язів. Найнижчими є показ-
ники ектоморфії (1,80±0,29 у.о.), оскільки тіло борчинь не відзначається переважанням по-
здовжніх розмірів тіла. 
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Таблиця 5 
Компоненти конституції борчинь високої кваліфікації 

 

Компоненти складу тіла (у.о.) n M m 
Ендоморфія 8 3,06 0,33 
Мезоморфія 8 5,02 0,35 
Ектоморфія 8 1,80 0,29 

 

Аналіз індексу маси тіла (індексу Каупа) вказує на те, що маса тіла борчинь знаходиться 
в межах норми (18,5–24,9 кг/м²) (табл. 6). Така особливість ваго-зростового індекса при низь-
ких значеннях жирового компонента може зумовлюватися посиленим розвитком мускулатури. 

У всіх борчинь добре розвинена грудна клітка. Висновок про широку грудну клітку під-
тверджується високими значеннями індексу Бругша (55,2±0,56 %) при нормі для чоловіків 50 
– 55 %. 

Таблиця 6 
Індекси фізичного розвитку борчинь високої кваліфікації 

 

Індекси n M m 
Індекс Каупа (кг/м²) 8 22,64 0,59 
Індекс Бругша (%) 8 55,20 0,56 
Індекс розвитку мускулатури (%) 8 9,77 1,59 
Силовий індекс (%) 8 59,0 2,0 
Життєвий індекс (мл/кг) 8 65,76 2,40 

 

Інформативними показниками рівня фізичного розвитку і фізичних можливостей спорт-
сменів є такі функціональні показники як життєва ємність легень (ЖЄЛ) та сила м’язів. Сило-
ві можливості не лише відіграють важливе значення під час реалізації технічного арсеналу 
борця, а й виступають одним із чинників, який визначає стиль ведення поєдинку.  

Отримані дані свідчать, що показник ЖЄЛ видиху борчинь становить 3,79 ± 0,13 л. Ця 
величина у середньому на 3,2 % перевищує нормативні показники для здорових осіб (школа 
норм – Pistelli, Bottai, Viegi, et al.) та аналогічна до ЖЄЛ спортсменок-легкоатлеток. Слід за-
значити, що у групі досліджених ЖЄЛ була досить варіабельною, оскільки коефіцієнт варіації 
становив 13 %. У борчинь середнє значення життєвого індексу (ЖІ) становило 65,76 ± 
2,40 мл/кг, що більше, ніж у здорових чоловіків (60 мл/кг), та близьке до ЖІ чоловіків-
спортсменів (68–70 мл/кг) [3]. Отже, функціональні можливості апарату зовнішнього дихання 
борчинь вищі за середній рівень.  

Водночас індекс розвитку мускулатури для борчинь (9,77±1,59 %) знаходиться на рівні 
середини норми (5–12 %). Вірогідним поясненням цього факту є те, що нормативні значення 
було встановлено для чоловіків. Розвиток м’язової системи борчинь буде також проаналізо-
ваний нами на основі аналізу показників динамометрії. 

Ми встановили, що середня величина сили м’язів-згиначів пальців кисті становить для 
правої руки – 31,14±1,08 кг, а для лівої руки – 27,79±1,68 кг (табл. 7).  

Таблиця 7 
Показники динамометрії кваліфікованих жінок-борчинь  

(n = 14, M±m) 
 

Сила кисті (кг) Силовий індекс (%) Показники 
права рука ліва рука 

Станова сила 
(кг) 

ручний становий 
n 14 14 14 14 14 
M 31,14 27,79 119,10 59,0 229,0 
m 1,08 1,68 3,93 2,0 13,0 
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Як бачимо, у борчинь наявна певна асиметрія розподілу сили згиначів пальців кисті з 
переважанням силових можливостей правої руки. Водночас, отриманий результат обумовлю-
ється наявністю у групі 5-ти борчинь з різко вираженою перевагою силових можливостей 
правої руки (8–15 кг). У інших борчинь ця асиметрія не така виражена, а в окремих випадках 
– відсутня.  

Силовий індекс борчинь (59,0±2,0 %) (див. табл. 6,7) перевищує норму для нетренова-
них жінок того ж віку (45,0–55,0 %). Це свідчить про значну силу показників проявів сили 
згиначів пальців, що беруть активну участь в утримуванні суперника при виконанні техніко-
тактичних дій. Значно перевищує норму також показник станової сили, оскільки він переви-
щує вагу спортсменок у 2,29 разу (норма – 1,5 разу). 

Результати кореляційного аналізу свідчать про відсутність зв’язку між вагою борчинь та 
їхньою кваліфікацією, становою силою та силою лівої руки. Водночас, виявлено середньої си-
ли зв’язок між вагою тіла і силою правої руки (r = 0,62). Силові індекси зменшуються із зро-
станням ваги тіла борчинь, на що вказують коефіцієнти кореляції (r = -0,77 – -0,84). Проте чі-
ткої залежності між силовим індексом та кваліфікацією борчинь не виявлено. Зокрема у ме-
жах групи борчинь кваліфікації КМС, виявлено коливання силового індексу сили руки від 
51 % до 67 %, а кваліфікації МС – від 48 % до 61 %. Схожу залежність виявлено для силового 
індексу у випадку станової динамометрії. Отриманий розкид даних вказує на наявність у гру-
пі борчинь однієї кваліфікації осіб із різними силовими можливостями. Це дозволяє припу-
стити їхню приналежність до різних груп за стилем ведення сутички. 

Висновок. У результаті проведеного аналізу визначено основні морфологічні та функ-
ціональні показники кваліфікованих (стаж занять 5–10 років) борчинь вільного стилю як про-
яв адаптації їх організму до фізичних навантажень.  

Установлено, що всі борчині належать до мезоморфного типу пропорцій, в окремих – з 
тенденцією до брахіморфії; за співвідношенням акроміального і клубово-гребеневого діаме-
трів характеризуються так званим «чоловічим» типом пропорцій тіла. Склад тіла борчинь ха-
рактеризується високими значеннями абсолютної (27,41±0,82 кг) та відносної маси скелетних 
м’язів (47,15±0,92 %), низьким вмістом жирової тканини (12,26±1,90 %). З компонентів кон-
ституції у борчинь яскраво виражена мезоморфія (5,02±0,35у.о), меншими є ендо- та ектомо-
рфні компоненти. 

Для борчинь вільного стилю характерний добрий розвиток грудної клітки (індекс Бруг-
ша – 55,2±0,92%) та високі значення життєвого індексу (65,76±2,40 мл/кг), індексу розвитку 
мускулатури (9,74±1,37 %), значні силові можливості (силовий індекс – 59,0±2,0 %). Виявлені 
особливості антропометричних показників (силових можливостей), які можуть становити ос-
нову індивідуалізації тренувального процесу. 
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МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЖЕНЩИН-БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ  
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Аннотация. Проанализированы морфофункциональные особенности организма квалифицированных же-
нщин-борцов (стаж занятий – 5–10 лет). Установлено, что женщины-борцы принадлежат к мезоморфному типу 
(имеют «мужской» тип пропорций тела). Для них характерно хорошее развитие грудной клетки (индекс Бругша – 
55,2±0,92%) и высокие значения жизненного индекса (65,76±2,40 мл/кг), значительные величины мышечного 
компонента (47,15±0,92 %) и индекса развития мускулатуры (9,74±1,37 %), высокие силовые возможности (сило-
вой индекс – 59,0±2,0 %). Обнаружены особенности антропометрических показателей, которые могут составлять 
основу индивидуализации тренировочного процесса. 

 

Ключевые слова: морфологические показатели, антропометрия, спирометрия, динамометрия, состав те-
ла, конституционные особенности, женщины-борцы. 
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Abstract. The morphological and functional features of the high-skilled women wrestlers (5–10 years sport ex-
perience) have been analysed. It was claimed the wrestlers belong to mesomorph with the "masculine" body type. They 
have wide thorax (Brugsch index – 55,2±0,92%) and high values of vital index (65,76±2,40), considerable level of mu-
scular component (47,15±0,92 %), high index of musculature development (9,74±1,37 %) and high grip force level (59,0± 
2,0 %). Some anthropometric indices which can form the basis for training process individualization of female free style 
wrestlers are determined. 

 

Keywords: morphological indices, anthropometry, spirometry, dynamometry, body composition, constitution fea-
tures, female wrestlers. 


