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ТИПОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТИВНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 
 

Анотація. Неабиякої уваги в дослідженнях багатьох учених відведено 
такій функції, як типології процесу фізичного виховання і спортивної 
підготовки. Фізичне виховання і спортивна підготовка об’єднує ці поняття їх 
соціальна суть з конкретним педагогічним змістом, який обумовлюється 
необхідністю підтримування й удосконалення фізичного стану людини як 
біологічної істоти. У зв’язку з цим біологічний аспект повинен відігравати 
провідну роль у виборі спрямованості та змісту педагогічних впливів. 

Ключові слова: фізичне виховання, спортивна підготовка, фізична 
підготовленість, рухові здібності. 
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ТИПОЛОГИЯ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

 
Аннотация. Большое внимание в исследованиях многих ученых 

уделяется такой функции, как типология процесса физического 
воспитания и спортивной подготовки. Физическое воспитание и 
спортивная подготовка объединяют эти понятия их социальное значение с 
конкретным педагогическим содержанием, которое обусловлено 
необходимостью поддержания и совершенствования физического 
состояния человека как биологического существа. В связи с этим, 
биологический аспект должен играть весомую роль в выборе 
направленности и содержания педагогических воздействий. 

Ключевые слова: физическое воспитание, спортивная подготовка, 
физическая подготовленность, двигательные способности. 
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Abstract. Particular attention in researches of many scientists is given to 
such function as the typology of the process of physical education and sports 
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training. Physical education and sports training. Their social essence with a specific 
pedagogical content combines these two notions, which is conditioned by the need 
to maintain and improve the physical state of a man as a biological being. In this 
regard, the biological aspect must play a leading role in choosing the direction and 
content of pedagogical influences. 

Key words: physical education, sports training, physical training, motor 
ability. 

 
У даний час організація і зміст фізичного виховання в країні фактично 

себе не виправдовують. Надмірний акцент на навчання руховим діям не 
дозволяє в рамках існуючої системи фізичного виховання компенсувати 
недостатність рухової активності учнів. В такій ситуації єдино правильним ми 
вважаємо положення, висловлене В.К.Бальсевичем, про те, що в основу 
методики організації фізичного виховання повинна бути покладена концепція 
тренування [2]. У зв’язку з цим принциповий підхід до побудови багаторічного 
процесу фізичного виховання і спортивної підготовки повинен бути загальним. 

Відомо, що ефективність тренувального процесу значно вища, якщо 
акценти навчальних впливів будуть збігатися за характером з природним 
біологічним ритмом вікового розвитку людини [1, 2, 4, 5]. Етапність 
онтогенетичного розвитку була покладена А.А. Гужаловським [5] в основу 
запропонованої ним хронології періодів, що відрізняються підвищеною 
чутливістю до спеціально вибраного виховання різних фізичних якостей, у 
дітей шкільного віку ці уявлення узгоджуються із змістом принципу 
адекватності педагогічних впливів індивідуальному станові людини [2]. На 
нашу думку, саме індивідуальні особливості вікового розвитку повинні бути 
покладені в основу побудови багаторічного процесу фізичного виховання і 
спортивного тренування. Уданий час орієнтир на «середнього школяра» можна 
вважати недостатнім, тому що у межах одного вікового періоду простежуються 
значні відмінності у темпах фізичного розвитку, рівні біологічної зрілості і у 
проявах рухових можливостей. Розходження між біологічним і паспортним 
віком в окремих випадках досягають 4-5 років [3]. 

Узявши за методологічну основу еволюційний підхід у дослідженні 
феномену фізичної активності людини [2] ми припустили, що існують типи 
вікового розвитку моторики людини і її адаптації до фізичних навантажень. 
Виділення типів вікового розвитку дітей, підлітків і юнаків, визначення 
етапності формування їх рухових проявів дозволить вибрати для 
представників різних типологічних груп відповідну спрямованість педагогічних 
впливів. У даній роботі показані результати експериментального 
обґрунтування типології процесу спортивної підготовки на прикладі одного з 
найдоступніших видів спортивної діяльності - бігу на швидкість. 

Критеріями для оцінки індивідуальних особливостей вікового розвитку 
ми збиралися використовувати зовнішні анатомічні ознаки, які були б не тільки 
найбільш сприятливі з точки зору біомеханіки, але й відображали б певний 
темп онтогенезу [8]. Було проаналізовано 60 показників фізичного розвитку, 
фізичної і технічної підготовленості у бігові на швидкість у юних легкоатлетів та 
у школярів, що не займались спортом. Нами було обстежено 500 хлопчиків 7-
15 років, а також 115 юних легкоатлетів, зорієнтованих на заняття 
спринтерським бігом. Кореляційний аналіз виявив, що деякі ознаки фізичного 
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розвитку у всіх вікових групах мають достовірний зв'язок із результатом у бігові 
на швидкість і з основними показниками швидкісно-силової і технічної 
підготовленості. При цьому виразно виділяються вага тіла і довжина ніг, 
достовірний ступінь впливу цих показників статури на рухові прояви 
підтверджують і результати проведеного нами двофакторного дисперсійного 
аналізу (за І. А. Плохінським). Оскільки вага тіла і довжина ніг, з одного боку, 
тісно взаємопов'язані з біомеханічною структурою спринтерського бігу і з його 
результативністю, а з іншого боку, мають суттєве значення для оцінки рівня і 
темпів фізичного розвитку дітей, підлітків і юнаків, то саме за цими двома 
показниками, ураховуючи також простоту їх реєстрації, ми спробували 
провести розподіл учнів на типологічні групи у кожному віковому періоді. 
Розподіл піддослідних за типологічними групами ґрунтувався на принципі 
виділення градацій у двофакторному дисперсійному аналізі. Усіх піддослідних 
у кожному віковому періоді поділили спочатку на дві групи за вагою тіла: в 
першу увійшли піддослідні з вагою тіла нижче середнього значення, а в другу-
вище середнього. Потім кожну з цих груп поділили ще на дві підгрупи, але вже 
за довжиною ніг – нижче середнього і вище (середнього значення). 

Таким чином, було виділено чотири типологічні групи табл.1: 1-а - вага 
тіла і довжина ніг нижчі середнього значення у своїй віковій групі; 2-а - вага 
тіла нижча, довжина ніг вища середнього; 3-я - вага тіла вища, довжина ніг 
нижча середнього; 4-а - вага тіла і довжина ніг вищі середнього. 

 
Таблиця І 

Показники ваги тіла (кг) і довжини ніг (см) у представників різних 
типологічних груп 

Вік 
років 

 

1-а 2-а 3-я 4-а 

вага 
тіла 

довж. 
ніг 

вага 
тіла 

довж. ніг вага 
тіла 

довж. ніг вага 
тіла 

довж. ніг 

7 23,9 63,0 22,9 63,0 22,9 66,5 22,9 66,5 

8 26,6 64,5 26,6 64,5 26,6 67,0 26,6 67,0 

9 28,0 67,2 28,0 67,2 28,0 70,5 28,0 70,5 

10 29,8 68,4 29,8 68,4 29,8 70,7 29,8 70,7 

11 34,3 71,9 34,3 71,9 34,3 78,1 34,3 78,1 

12 38,7 74,7 38,7 74,7 38,7 81,0 38,7 81,0 

13 41,6 78,6 41,6 78,6 41,6 84,4 41,6 84,4 

14 48,5 81,5 48,5 81,5 48,5 88,0 48,5 88,0 

15 54,5 85,0 54,5 85,0 54,5 91,0 54,5 91,0 

 
Як і передбачалося, представники різних типологічних груп помітно 

відрізняються один від одного за основними показниками фізичного розвитку.  
1-а група в усіх вікових періодах від 7 до 15 років включає в основному 

осіб з низьким рівнем фізичного розвитку і фізичної підготовленості, які помітно 
відстають від своїх однолітків за всіма показниками. Прискорений характер 
вікового розвитку відмічений у представників 4-ї групи, які значно 
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перевершували своїх однолітків практично в усіх відношеннях, 2-у та 3-ю групи 
складають в основному особи з середнім рівнем фізичного розвитку, що 
займають проміжну позицію за рівнем рухових проявів. Відмічені також суттєві 
відмінності представників різних типологічних груп за ступенем біологічного 
дозрівання. Уже в 9 років хлопчики 1-ї групи відстають за ним показником від 
своїх однолітків з 4-ї групи на два роки, а в 13-15 років ця різниця помітно 
збільшується. Так, рівень біологічного дозрівання кількість постійних зубів у 
хлопчиків 9 років за методикою В.І. Кардашенко, складав у 1 -й групі-12± 0,3; у 
2-й -14 ± 0,3; у 3-й -17± 0,3; у 4-й-18 ±0,4/М±. 

Хлопчики з прискореним темпом розвитку (4-а і частково 3-я групи) 
демонструють значні темпи приросту силових і швидкісно-силових показників у 
більш ранні терміни в порівнянні з однолітками інших типологічних груп. 
Міжгрупові достовірні відмінності у дітей і підлітків одного хронологічного віку, 
але різної статури за показниками фізичної підготовленості виражені значною 
мірою, особливо в пубертатний період. Перевагу над своїми однолітками у 
виявленні сили, швидкості бігу, швидкісно-силових якостей, довжині бігового 
кроку мають хлопчики 4-ї групи, а найбільш низький рівень їх розвитку 
відмічений у хлопчиків 1-ї групи. Наприклад, у 14 і 15 років ця перевага за 
динамометрів кисті і піддослідних 4-ї групи у порівнянні з показниками в 1-й 
групі досягає в середньому 15 кг. У той же час хлопчики 1 -ї групи в порівнянні 
з іншими групами мають перевагу в темпі швидкісного бігу та гнучкості. 

Результати наших досліджень свідчать, що віковий ритм розвитку 
рухових проявів не змінюється навіть під впливом багаторічних тренувальних 
навантажень. Юні спортсмени відрізняються від своїх однолітків, які не 
займаються спортом, лише за рівнем показників фізичної підготовленості.  

Для визначення чутливих (сенситивних) періодів ми використовували 
метод, запропонований Д.А. Гужаловським. 

 
Таблиця 2  

Рівень біологічного дозрівання /за вторинними статевими ознаками, в 
балах (у хлопчиків 13-15 років) за методикою Р.Е. Мотилянської 

Вік Типологічні групи 

 1-а 2-а 3-я 4-а 

13 0,4+0,02 0,8+ 0,02 2,5±0,03 3,6+0,05 

14 2,0±0,07 3,8± 0,09 4,8+0,12 6,0±0,20 

15 4,0±0,12 5,5±0,15 8,5+0,25 10,0+0,30 

 
На думку Р.Е.Мотилянської [7], 16-річні хлопчики, які набрали 10-12 

балів - акселерати, менше 10 балів - середні, менше 6 балів-відстаючі у 
розвитку. 

За умовну одиницю темпів розвитку конкретних показників приймалось 
середньоарифметичне значення їх річних приростів за весь період, тобто у 
нашому випадку з 7 до 15 років. Вікові періоди, де природне збільшення 
cклaдaло півтори і більше умовних одиниць, характеризувалися як сприятливі 
для розвитку конкретної рухової якості. Наприклад, сприятливі (сенситивні) 
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періоди для розвитку швидкості бігу відмічаються у представників 1-ї групи у 
віці 8 і 14 років, а у 2-й 9 і 13 років (табл.3). 

Одержані дані свідчать про те, що діти, підлітки і юнаки з різних 
типологічних груп суттєво відрізняються між собою не тільки за рівнем 
біологічного дозрівання і розвитку рухових якостей, але й за часом зміни 
періодів відносно прискореного і уповільненого природного приросту 
показників, що вивчалися. В той же час усе це фактично підтверджує наявність 
типів вікового розвитку моторики людини, що і обумовлює необхідність 
типологізації процесу багаторічної спортивної підготовки. 

Вік 7 років ми визначали у межах від 6 років і 6 місяців до 7 років і 6 
місяців і т.д. кожен віковий період. 

 
Таблиця 3. 

Розподіл сприятливих періодів для підвищення рівня основних 
показників фізичної підготовленості і становлення основ техніки бігу на 

швидкість у дітей і підлітків 
Показники Вік, років 

 
 

1 група 2 група 3 група 4 група 

Швидкість /біг на 10 м з ходу 8, 14 9,13 8,13 7,8, 12 

Темп бігу на швидкість 8, 12 9, 12 8, 11 7, 11 

Довжина кроку у бігові на 
швидкість 

10, 14 9,13 9, 10, 13 8, 12 

Техніка бігу /взаємозв'язок 
елементів/ 

9, 14 8, 11, 7,10,12 7,9, 12 

Швидкісно-силові якості 
/стрибки вгору і у довжину з 
місця/ 

14 9,13 11, 13 8, 12 

Сила /динамометрія кисті, 
станова/ 

14, 15 13- 15 12- 15 11 - 15 

Гнучкість /рухливість у 
кульшових суглобах/ 

7,9, 10 7,9, 10 7,9, 10 7,9, 10 

 
Внаслідок педагогічних спостережень нами встановлено, що з 9 до 15 

років (за 6 років) 80% дітей і підлітків не відхиляються від свого типу вікового 
розвитку (зостаються у своїх типологічних групах).  

Показники табл. 1 можуть бути використані як орієнтир при розподілові 
дітей, підлітків і юнаків за типологічними групами. Матеріали табл.3 являють 
собою основу для раціонального вибору педагогічних акцентів у багаторічному 
тренувальному процесі юних легкоатлетів з урахуванням їх віку і типологічних 
особливостей. Суть педагогічних акцентів полягає у збільшенні на 15-20% 
обсягу спеціальних тренувальних впливів, спрямованих на підвищення рівня 
конкретних рухових якостей саме у сприятливі вікові періоди. 

Ефективність запропонованого підходу до організації тренувального 
процесу підтверджують результати серії організованих нами педагогічних 
експериментів. Наприклад, у представників 2-ї типологічної групи сприятливий 
період для розвитку швидкості бігу відмічений у 9-річному віці. Саме у цьому 
віці хлопчики 2-ї групи за приростом швидкості бігу помітно випереджають 
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своїх однолітків з інших груп. Зроблений нами під час педагогічного 
експерименту акцент на швидкісну підготовку у цій групі сприяв ще більшому 
приросту результату з бігу. Так, якщо у хлопчиків 2-ї групи, які займалися за 
звичайною програмою, приріст швидкості у середньому вищий на 5,5 %, ніж у 
однолітків з інших груп, то в експериментальній групі він став за цей час вищим 
на 11,2%. У наступному віковому періоді - з 10 до 11 років-хлопчики 2-ї групи 
вже не мають переваг над своїми однолітками і акцент на швидкісну роботу не 
веде до помітного приросту результату. 

Таким чином, визначений нами підхід до розробки типології процесу 
багаторічної підготовки юних легкоатлетів ґрунтується на вивченні типів 
вікового розвитку дітей, підлітків та юнаків і може розглядатися як один із 
перших варіантів прикладної типології.  
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