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МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЮНИХ ЛЕГКОАТЛЕТІВ-БІГУНІВ 9-11 РОКІВ  
 

Статтю присвячено морфофункціональним особливостям юних легкоатлетів-бігунів 9-11 років. Розглянуто 
сучасний стан питання про рівень морфофункціональних показників у хлопців 9-11 років. Метою дослідження є 
характеристика  особливостей за основними морфофункціональними показниками юних легкоатлетів у віковий період з 
9-ти до 11-ти років. Завдання дослідження: вивчення сучасного стану питання; виявлення вірогідних відмінностей між 
відповідними морфо функціональними показниками юних спортсменів та хлопців, що не займаються спортом; 
порівняльний аналіз виявлених відмінностей між цими показниками у юних легкоатлетів 9-11 років і хлопців, що не 
займаються спортом, того ж віку; узагальнення результатів дослідження та формулювання висновків. Результати: 
досліджено відмінності за станом та динамікою морфофункціональних показників між юними легкоатлетами 9-11 років 
та хлопцями, що не займаються спортом того ж віку. Виявлено морфофункціональні показники, що найбільш стабільно 
відрізняють юних легкоатлетів-бігунів 9-11 років та хлопців, що не займаються спортом того ж віку. Висновки: питання 
морфофункціональних особливостей юних легкоатлетів 9-11 років є актуальним і відповідає запитам практичної 
роботи фахівців. Найбільш інформативною складовою морфофункціональних особливостей юних легкоатлетів 9-11 
років є стан відповідних  показників, на відміну від динаміки, за якою нами не виявлено достовірних відмінностей від 
хлопців, що не займаються спортом. Найбільш стабільним із морфофункціональних показників рівня розвитку рухової 
функції юних легкоатлетів 9-11  років, що достовірно (Р<0,05) демонструє їх відмінність від хлопців того ж віку які не 
займаються спортом  протягом всього дослідженого вікового періоду, є екскурсія грудної клітини. 

Ключові слова: рухова функція, юні легкоатлети, морфо функціональні показники. 
 
Мыценко Е.В. Морфофункциональные особенности юных легкоатлетов-бегунов 9-11 лет. Статья 

посвящена морфофункциональным особенностям юных легкоатлетов-бегунов 9-11 лет. Целью исследования является 
характеристика  особенностей по основным морфофункциональным показателям юных легкоатлетов в период с 9-ти 
до 11-ти лет. Задания исследования: изучение современного состояния вопроса; выявление достоверных отличий 
между соответствующими морфофункциональними показателями юных спортсменов и мальчиков, которые не 
занимаются спортом; сравнительный анализ выявленных отличий у юных легкоатлетов 9-11 лет и мальчиков, 
которые не занимаются спортом, того же возраста; обобщение результатов исследования и формирование выводов. 
Результаты: Рассмотрено современное состояние вопроса об уровне морфофункциональных показателей у мальчиков 
9-11 лет. Исследованы отличия по уровню и динамике морфофункциональных показателей между юными 
легкоатлетами 9-11 лет и мальчиками которые не занимаются спортом того же возраста. Выявлены 
морфофункциональные показатели, которые наиболее стабильно отличают юных легкоатлетов бегунов 9-11 лет и 
мальчиков которые не занимаются спортом того же возраста. Выводы: вопросы морфофункциональных особенностей 
юных легкоатлетов 9-11 лет являются актуальными и соответствуют запросам практической работы 
специалистов. Наиболее информативной составляющей морфофункциональных особенностей юных легкоатлетов 9-
11 лет является состояние  показателей, в отличии от их динамики, по которой нами не выявлено достоверных 
отличий от мальчиков, которые не занимаются спортом. Наиболее стабильным из морфофункциональных 
показателей уровня развития двигательной функции юных легкоатлетов 9-11  лет, который достоверно (Р<0,05) 
демонстрирует их отличие от мальчиков того же возраста которые не занимаются спортом  на протяжении всего 
исследованного возрастного периода, является экскурсия грудной клетки. 

Ключевые слова: двигательная функция, юные легкоатлеты, морфофункциональные показатели. 
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Mytsenko E.V. Morphofunctional features of young athletes-runners of 9-11 years. The article is devoted to 
morphofunctional features of young athletes-runners of 9-11 years. The current status of the issue of the level of morphofunctional 
characteristics of 9-11 years boys was considered. The goal of the investigation is to characterize the main features of 
morphofunctional parameters of young athletes in age from 9 to 11 years. Research task: investigation of the current state of the 
issue; detection of possible differences between appropriate morphofunctional indices of young athletes and the guys that are not 
engaged in sports; compare analysis of revealed differences between the morphofunctional  indices of young athletes of 9-11 years 
and boys of the same age, that are not engaged in sports; summing up of research results and drawing conclusions. The results: 
there were investigated the differences in state and dynamics of morphofunctional indices between young athletes of 9-11 years and 
the guys of the same age that are not engaged in sports. There were revealed the morphofunctional indices that the most stably 
distinguish young athletes-runners of 9-11 years from boys of the same age that are not engaged in sports. Conclusions: The 
question of morphofunctional features of young athletes of 9-11 years is topical and corresponds to the needs of practical work of 
professionals. The most informative component of the morphofunctional characteristics of young athletes of 9-11 years is the state of 
appropriate indicators, unlike the dynamics by which we have not found significant differences from the guys that are not engaged in 
sports. The most stable of morphofunctional indices of the level of motor function development of young athletes of 9-11 years is the 
investigation of the chest, which significantly (P <0.05) shows their difference from boys of the same age who are not engaged in 
sports within the whole studied age period. 

Key words: motor function, young athletes, morphofunctional indices. 
 
Постановка проблеми. Успіх тренувального процесу на етапі початкової підготовки легкоатлетів-бігунів у значній 

мірі залежить від їх морфофункціональних особливостей [5, с. 30; 7, с. 12]. Зокрема важливими є стан та вікова динаміка за  
відповідними показниками у найбільш сприятливий для початку занять віковий період [6, с. 42; 8, с. 43]. Згідно вказівок 
викладених у програмі з легкої атлетики для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також на основі досліджень інших авторів  
ми визначили цей віковий період в межах 9-11 років [2, с. 14].  

То ж морфофункціональний статус легкоатлетів початківців зазначеного віку є об’єктом нашого дослідження. 
Дослідження морфофункціональних особливостей юних легкоатлетів-бігунів мають теоретичне значення, оскільки є 

одним із критеріїв відбору на етапі початкової підготовки [4, с. 29]. Відмінності за морфо функціональними показниками між 
юними легкоатлетами та хлопцями, що не займаються спортом, слід враховувати при формуванні модельних характеристик 
а також при визначенні вагових коефіцієнтів за окремими критеріями оцінки рівня розвитку рухової функції. Також важливим 
чинником, який слід враховувати в процесі підготовки юних спортсменів, окрім рівня розвитку показників рухової функції, є 
міра в якій ці показники залежать від процесу спортивної підготовки, а в якій від процесу природного розвитку організму в 
тому числі і обумовленому морфологічними особливостями [3, с. 4]. Тому предметом нашого дослідження є відмінності  
юних легкоатлетів 9-11 років від однолітків, що не займаються спортом за морфо функціональними показниками. Зокрема 
такими як зріст, вага, ваго-зростовий індекс, співвідношення довжини ніг до довжини тулуба, окружність грудної клітини, 
екскурсія грудної клітини.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед досліджень останніх років, що стосуються морфо-
функціональних показників представників різних видів спорту чи осіб, що спортом не займаються, ми зупинили увагу на 
окремих публікаціях, в одній з них автор представляє дослідження морфологічного компоненту розвитку рухової функції 
хлопців 9-11 років які не займаються спортом [1, с. 9] оскільки для нас представляє інтерес можливе співставлення 
результатів дослідження одного і того ж предмету різними авторами і таким чином підкріплення результатів власних 
досліджень, а також цікавлять підходи і методи досліджень застосовані до того ж предмету іншими авторами. Також ми 
зупинили увагу на дослідженнях рухової функції хлопців, в тому числі і 9-11 років, в залежності від морфологічного типу [3, с. 
5], оскільки серед його висновків доведення такої залежності, що є додатковим обґрунтуванням доцільності проведеного 
нами дослідження. 

Формулювання мети та завдань роботи. Метою нашого дослідження є характеризувати особливості основних 
морфо функціональних показників юних легкоатлетів у віковий період з 9-ти до 11-ти років. В процесі досягнення цієї мети ми 
вирішували ряд послідовних завдань:  

дослідження сучасного стану питання; 
виявлення вірогідних відмінностей між морфофункціональними показниками юних спортсменів та хлопців, що не 

займаються спортом; 
порівняльний аналіз виявлених за морфофункціональними показниками відмінностей юних легкоатлетів 9-11 років і 

хлопців що не займаються спортом того ж віку; 
узагальнення результатів дослідження та формулювання висновків. 
У процесі вирішення поставлених завдань застосовувалися педагогічні, психофізіологічні й медико-біологічні 

методи дослідження, а саме: аналіз наукової та науково-методичної літератури; метод антропометричних досліджень; 
методи математичної статистики. В дослідженні прийняли участь 270 хлопців віком від 9 до 11 років. Із них 180 юних 
легкоатлетів, по 60 осіб кожної із трьох зазначених вікових категорій, та 90 хлопців, що не займалися спортом по 30 осіб 
кожної вікової категорії відповідно. Обстеження юних легкоатлетів проводилося в лабораторії факультету фізичного 
виховання Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, а також на спортивній базі ДЮСШ №1 
м. Кіровограда, а хлопців, що не займалися спортом на базі ЗОШ № 34 міста Кіровограда в 2006 та 2007 році відповідно. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В ході аналізу результатів обстеження, виявлено, що за 
морфофункціональними показниками достовірні відмінності між легкоатлетами та хлопцями, що не займаються спортом 
виявлені у співвідношенні довжини ніг до довжини тулуба  з імовірністю помилки - Р<0,001, а також у екскурсії грудної клітини 
з імовірністю помилки - Р<0,05 (Табл. 1).  
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Таблиця 1 
Морфофункціональні показники юних легкоатлетів  (n = 60) та хлопців, що не займаються спортом (n = 30) віком 9 

років 
Легкоатлети (n=60) Хлопці, що не займаються спортом (n=30) Показники 

 ±m  ±m 
Р 

Зріст, см 138 1 136 1 >0,05 
Вага, кг 29,8 0,8 30,6 0,9 >0,05 

Ваго-зростовий індекс 0,21 0,005 0,22 0,005 >0,05 
L ніг/L тулуба 1,58 0,02 1,51 0,03 <0,001 

ОГК у спокої, см 66,9 0,8 68 0,07 >0,05 
ЕГК, см 6,83 0,17 6,06 0,24 <0,05 

 
Так показник співвідношення довжини ніг до довжини тулуба у легкоатлетів складає 1,58, а у не спортсменів 1,51. 

Показник екскурсії грудної клітини у юних легкоатлетів дорівнює 7 см в той час як у не спортсменів 6 см. За показниками 
зросту, ваги тіла, ваго-зростовим індексом і окружністю грудної клітини достовірних відмінностей виявлено не було. 

В таблиці 1 представлено  стан морфофункціональних показників у 9-ти річних юних легкоатлетів та хлопців того ж 
віку, що не займаються спортом. У віці 10 років достовірні відмінності між легкоатлетами та хлопцями, що не займаються 
спортом на відміну від показників попереднього вікового періоду виявлені у їх зрості - Р<0,01, та ваго-зростовому індексі - 
Р<0,05. Так само, як і у дев’ятирічних,  достовірна різниця зафіксована за екскурсією грудної клітини з імовірністю помилки - 
Р<0,05. Довжина тіла у легкоатлетів складає в середньому 144 см., а у не спортсменів 139 см. Ваго-зростовий індекс 0,23 та 
0,25 відповідно. Показник екскурсії грудної клітини збільшився загалом на 1 см і дорівнює у юних легкоатлетів 8 см в той час 
як у не спортсменів 7 см. (Табл. 2).  За рештою показників, таких як вага тіла, співвідношення довжини ніг до довжини тулуба 
та окружність грудної клітини достовірних відмінностей виявлено не було. 

 
Таблиця 2 

Морфофункціональні показники юних легкоатлетів  (n = 60) та хлопців, що не займаються спортом  
(n = 30) віком 10 років 

Легкоатлети (n=60) Хлопці, що не займаються спортом (n=30) Показники 

 ±m  ±m 
Р 

Зріст, см 144 1 139 1 <0,01 
Вага, кг 34,3 0,8 34,6 0,9 >0,05 

Ваго-зростовий індекс 0,24 0,004 0,25 0,007 <0,05 
L ніг/L тулуба 1,52 0,02 1,49 0,03 >0,05 

ОГК у спокої, см 69,7 0,7 70 0,8 >0,05 
ЕГК, см 7,67 0,26 7,11 0,24 <0,05 

У віці 11 років достовірні відмінності між легкоатлетами та хлопцями, що не займаються спортом мають як спільні 
так і відмінні риси із аналогічними даними попередніх вікових періодів.  Так відмінності зафіксовані у співвідношенні довжини 
ніг до довжини тулуба  - Р<0,05, та екскурсії грудної клітини - Р<0,05. Співвідношення довжини ніг до довжини тулуба 
складає у легкоатлетів в середньому 1,61, а у не спортсменів 1,54. Екскурсія грудної клітини  8 см. та 7 см. Відповідно (Табл. 
3). за рештою показників, таких як зріст, вага тіла, ваго-зростовий інндекс та окружність грудної клітини достовірних 
відмінностей виявлено не було. На основі аналізу результатів дослідження морфофункціональних показників юних 
легкоатлетів 9 – 11 років можна зазначити, що динаміка за більшістю показників більш виражена з 9-ти до 10-ти років у 
порівнянні з аналогічною динамікою від 10-ти до 11-ти років. 

Таблиця 3 
Морфофункціональні показники юних легкоатлетів  (n = 60) та хлопців, що не займаються спортом 

 (n = 30) віком 11 років 
Легкоатлети (n=60) Хлопці, що не займаються спортом (n=30) Показники 

 ±m  ±m 
Р 

Зріст, см 144 1 142 1 >0,05 
Вага, кг 33,3 0,7 33,6 0,8 >0,05 

Ваго-зростовий індекс 0,23 0,004 0,24 0,007 >0,05 
L ніг/L тулуба 1,61 0,03 1,54 0,03 <0,01 

ОГК у спокої, см 68,9 0,6 70,7 0,9 >0,05 
ЕГК, см 7,51 0,19 7,02 0,21 <0,05 

Так найбільші темпи приросту з усіх показників спостерігаються за вагою тіла (рис. 1). Вона зростає з 9-ти до 10-ти 
років на 15% (P<0,001), в той час як з 10-ти до 11-ти років значних змін за цим показником не знайдено (P>0,05), значний 
приріст на рівні 12% (P<0,001) у період з 9-ти до 10-ти років демонструє також показник екскурсії грудної клітини, тоді як за 
наступний рік суттєвих відмінностей за цим показником також не виявлено (P>0,05). На 11% прогресує з 9-ти до 10-ти років 
показник ваго-зростового індексу (P<0,01). У юних спортсменів 10-ти та 11-ти років він суттєво не різниться (P>0,05). 

Єдиний показник, що вірогідно змінюється з 10-ти до 11-ти років – це співвідношення довжини ніг до довжини 
тулуба, величина приросту складає 5% (P<0,05), у період з 9-ти до 10-ти років аналогічної динаміки не виявлено (P>0,05). 
Показник окружності грудної клітини також вірогідно змінюється лише у віковому періоді з 9-ти до 10-ти років і зміни 
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складають 4% (P<0,05).  Аналізуючи результати обстеження за морфофункціональними показниками хлопців 9-11 років, що 
не займалися спортом, ми виявили, що аналогічно до показників спортсменів, динаміка за більшістю з них виражена 
яскравіше з 9-ти до 10-ти років у порівнянні з відповідною динамікою з 10-ти до 11-ти років. 

 

 
Рис. 1. Вікові відмінності морфофункціональних показників юних легкоатлетів 9-11 років за відносними до 9-ти річного віку 

величинами (у %). 
Так найбільші темпи приросту з усіх показників спостерігаються за вагою тіла (рис. 2). Вона зростає з 9-ти до 10-ти 

років на 17% (P<0,001), в той час як з 10-ти до 11-ти років значних змін за цим показником не виявлено (P>0,05), так само 
інтенсивний приріст на рівні 17% (P<0,001) у період з 9-ти до 10-ти років демонструє показник екскурсії грудної клітини, тоді 
як за наступний рік суттєвих відмінностей за цим показником також не виявлено (P>0,05). На 14% прогресує з 9-ти до 10-ти 
років показник ваго-зростового індексу (P<0,01). У хлопців 10-ти та 11-ти років, що не займаються спортом, він суттєво не 
різниться (P>0,05). На 3% прогресує з 9-ти до 10-ти років показник окружності грудної клітини (P<0,05).  З 10-ти до 11-ти 
років, цей же показник суттєвої динаміки не продемонстрував (P>0,05). Слабкий приріст, на 2%  (P<0,05), як з 9-ти до 10-ти 
так і з 10-ти до 11-ти років, спостерігається за показником зросту. Також з 10-ти до 11-ти років достовірно змінюються 
співвідношення довжини ніг до довжини тулуба, на 3% (P<0,05), і так само зросту, на 3% (P<0,05).  

 
Рис. 2. Вікові відмінності морфофункціональних показників у хлопців, що не займаються спортом за відносними до 9-ти 

річного віку величинами (у %) 
 
Таким чином порівнявши динаміку показників рухової функції юних легкоатлетів та хлопців, що не займаються 

спортом, ми не отримали підстав вважати, що вона загалом або за окремими показниками обумовлена причетністю до 
занять легкою атлетикою. А всі достовірні зміни, які відбуваються з віком у юних легкоатлетів, спостерігаються також і у осіб, 
що не займаються спортом. Слід втім зазначити, що зміни за окремими показниками можуть проявитися при дослідженнях 
більшої кількості осіб, що зробить статистичні дані точнішими. 

ВИСНОВКИ. Питання морфофункціональних особливостей юних легкоатлетів 9-11 років є актуальним і відповідає 
запитам практичної роботи фахівців. Найбільш інформативною складовою морфофункціональних особливостей юних 
легкоатлетів 9-11 років є стан відповідних  показників, на відміну від динаміки, за якою нами не виявлено достовірних 
відмінностей від хлопців, що не займаються спортом. Найбільш стабільним із морфо функціональних показників рівня 
розвитку рухової функції юних легкоатлетів 9-11  років, що достовірно (Р<0,05) демонструє їх відмінність від хлопців того ж 
віку які не займаються спортом  протягом всього дослідженого вікового періоду, є екскурсія грудної клітини. 

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ полягають в уточнені  даних стосовно значення 
морфофункціональних особливостей, що достовірно відрізняють юних легкоатлетів-бігунів та хлопців, що не займаються 
спортом.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ И 
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА  (Средние века, Новое и Новейшее время) 

 
Рассмотрены исторические данные, отражающие вопросы развития физического воспитания в системе 

ценностей на разных этапах человеческой цивилизации. Проведен анализ и обобщение литературных и источников 
информации Интернет, освещающие особенности основных исторических периодов: Средние века, Новое и Новейшее 
время и эволюции систем физического воспитания. Выявлены закономерности возникновения новых систем 
физического воспитания, которые, на каждом историческом этапе, развивались с учетом общественного строя, 
военно-политических формаций и приоритетных направлений деятельности человека. Установлено, что на 
конкретном историческом этапе, адаптированные системы физического воспитания и подготовки оказывали влияние 
на укрепление военной мощи, политического статуса государства, его имиджа на международной арене.  

Ключевые слова: физическое воспитание, система, исторический период, ценность, полезность, 
потребность. 

 
Мунтян В.С. Історичний огляд розвитку фізичного виховання в системі цінностей і пріоритетних 

напрямків діяльності людини (Середні віки, Новий і Новітній час). Розглянуто історичні дані, що відображають 
питання розвитку фізичного виховання в системі цінностей на різних етапах людської цивілізації. Проведено аналіз та 
узагальнення літературних і джерел інформації Інтернет, що висвітлюють особливості основних історичних періодів: 
Середні віки, Новий і Новітній час і еволюції систем фізичного виховання. Виявлені закономірності виникнення нових 
систем фізичного виховання, які, на кожному історичному етапі, розвивалися з урахуванням суспільного ладу, військово-
політичних формацій і пріоритетних напрямків діяльності людини. Встановлено, що на конкретному історичному етапі, 
адаптовані системи фізичного виховання та підготовки впливали на зміцнення військової потужності, політичного 
статусу держави, її іміджу на міжнародній арені. 

Ключові слова: фізичне виховання, система, історичний період, етап, цінність, корисність, потреба. 
 
Muntian V.S. Historical overview of physical education development in the system of values and people’s priority 

direction of activity (the Middle Ages, Modern and Contemporary times). Historical data that reflects the development of 
physical education in the system of values, features of human activities and social relations at different stages of human civilization 
are reviewed. The analysis and synthesis of the literature and information sources on the Internet, which reveals features of the main 
historical periods: the Middle Ages, Modern and Contemporary times as well as the evolution of systems of physical education is 
conducted. The regularities of new physical education systems emergence which at every stage of history have been developing due 
to the social structure, the political-military formations, features and priorities of the man are revealed. Adapted physical education 
and training systems had an impact on the strengthening of military power, political and economic status of the state, its image at 
international arena. Modern and Contemporary periods of time are characterized by progress in the field of physical education and 
sport, occurred under the influence of the industrial revolution, success in military affairs, culture, science and other fields. Physical 
culture developed in close dependence on the political and economic conditions prevailing in different countries and groups of 
countries. In modern people’s life conditions a downward trend of their interest in physical education and a healthy lifestyle is 
observed. A large gap between the high performance sport and mass physical culture is formed. Physical education should be 


