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Аннотация
Проведенные исследования 

и оценка их эффективности сви-
детельствуют, что основу общей 
спортивной одаренности состав-
ляют 6-7 факторов которые ока-
зывают влияние на конечный ре-
зультат от 77,0% до 78,0%.

Не зависимо от возраста юных 
спортсменов центральным фак-
тором структуры определены 
физиологические и психофизио-
логические показатели, которые 
на протяжении всего периода об-
учения определяют основу струк-
туры спортивной одаренности.

Показатели пространственной 
ориентации, мышечной чувстви-
тельности, скоростно-силовых 
способностей, гибкости, скорост-
ной выносливости, ловкости в 
зависимости от возраста юных 
спортсменов оказывают влияния 
на конечные результаты от 6,0-
7,0% до 13,0 до 16,0%.

Ключовые слова: спортивные 
способности, спортивная одарен-
ность, спортивный отбор, началь-
ная спортивная подготовка.
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Постановка проблеми. Спор-
тивні здібності, обдарованість і 
спортивний талант стали предме-
том дослідження представників 
різних наукових дисциплін, які 
займаються вивченням методів та 
засобів спортивного відбору.

За останні роки проведена 
значна кількість досліджень з 
питань теорії та практики спор-
тивного відбору, результати яких 
відображені у наукових працях 
М.С. Бриля [3], Н.Ж. Булгакової [4], 
Л.В. Волкова [1,2], П.В. Осташева 
[5], Т.В. Павлової [6],  А.В. Радіо-
нова [7], П.З. Сіріса [8], Л.П. Сер-
гієнка [9], В.Б. Шварца, С.В. Хру-
щева [10], О.А. Шинкарук [11] та 
багатьох інших дослідників.

Безумовно, проведені дослі-
дження значною мірою сприяли 
удосконаленню системи спортив-
ного відбору, розробці критеріїв 
оцінки спортивних здібностей та 
обдарованості.

Але слід зауважити, що при 
розробці теоретичних основ 
спортивного  відбору, на нашу 
думку, була допущена методоло-
гічна помилка. Так в деяких до-
слідженнях оцінка спортивної 
обдарованості рунтується не на 
підставі вивчення структури об-
дарованості, а на визначенні мо-
дельних характеристик, основу 
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зволили визначити наступну мету 
дослідження:

- визначити основний зміст та 
структуру загальної спортивної 
обдарованості хлопчиків, що на-
вчаються на початковому етапі 
спортивної підготовки.

Поставлена мета потребувала 
вирішення наступних завдань: 

- визначити спрямованість на-
укових досліджень за останні 
роки, проблеми спортивних зді-
бностей та обдарованості для 
практики спортивного відбору;

- провести теоретичний аналіз 
і визначити основні компоненти, 
які складають зміст спортивної 
обдарованості;

- дослідити особливості фор-
мування структури загальної 
спортивної обдарованості у хлоп-
чиків на етапі початкової спор-
тивної підготовки.

У процесі проведеного дослі-
дження була використана наступ-
на комплексна методика:

- теоретичний аналіз і узагаль-
нення спеціальної літератури;

- тестування фізичних і рухо-
вих здібностей, функціональних 
можливостей психофізіологічних 
показників;

- педагогічний експеримент у 
процесі якого використані мето-
дики антропометрії, рефлексоме-
трії, дінамометрії, пульсометрії, 
гоніометрії, тепінгометрії, стено-
метрії;

- методи статистики, фактор-
ний аналіз.

У дослідженнях взяли участь 
хлопчики (n=98) 7,8 і 9 років, а 
програма складалась з вимірю-
вання 21 індивідуального показ-
ника розвитку дитини.

Результати дослідження та їх 
обговорення.  Одним з основних 
методів обробки експерименталь-
них даних був обраний фактор-
ний аналіз, який за останні роки 
знаходить широке застосування 
як при розробці теорії здібнос-
тей і обдарованості, так і в теорії 
спортивної підготовки.

Факторний аналіз дозволяє 
велику кількість досліджуваних 

показників при попередньому ко-
реляційному аналізі об’єднати за 
близькими ознаками в окремий 
фактор. Як правило, такий підхід 
дає можливість визначити долю 
впливу кожного фактора (в %) у 
загальній структурі досліджува-
ного об’єкту. При завершальному 
аналізі кожний фактор інтерпри-
тується (дається назва) і визна-
чається його доля впливу (у %) 
окремо.

Визначено, що структура за-
гальної спортивної обдарованості 
хлопчиків 7-ми років складається 
(∑=78,0%) з шести факторів (таб. 
1.) з провідним, генеральним 
(∑=21,0%) що характеризує дина-
міку відновлення ЧСС після вико-
нання 5-ти хвилинного фізичного 
навантаження – Гарвардського 
степ-тесту. 

Найбільш високий коефіцієнт 
мають показники, що відобража-
ють відновлення ЧСС на першій, 
другій і третій хвилинах відпо-
чинку після навантаження. Велике 
значення мають показники функ-
ціональних можливостей серцево-
судинної системи, що і дозволя-
ють перший фактор позначити як 
«фізіологічний».

До складу другого фактора 
(∑=13,0%) увійшли показники 
теппінгметрії, які відповідно до 
їх значущості можуть характери-
зувати силу нервових процесів.

Найбільш значимою є динамі-
ка показників 3, 4 і 5 проб, а також 
сумарний показник шести проб.

Проте, забігаючи трохи напе-
ред, необхідно відзначити, що у 
складі п’ятого фактора із загаль-
ною сумою дисперсії 9,0% уві-
йшли показники теппингметрии 
шостої проби і сума шостої проби.

При підсумовуванні коефіці-
єнтів значимості другого і п’ятого 
факторів,  в сумі показники сили 
нервових процесів складають 
–22,0%.

Таким чином, ці фактори відо-
бражають єдине ціле і інтерпре-
туються як «психофізіологічні» 
із загальною сумою дисперсії у 
22.0%.

яких складають показники дорос-
лих спортсменів вищих розрядів.

При цьому необхідно відзна-
чити, що найбільш об рунтова-
ний підхід в дослідженні пробле-
ми здібностей та обдарованості 
представлений у працях відомих 
психологів В.Д. Небиліцина і 
Б.М. Теплова. Основу цього підходу 
складають принципи системності, 
тобто здібності і обдарованість ви-
вчаються як складні системи з ба-
гатьма взаємопов’язаними компо-
нентами і відносною структурою.

У проведених за цим прин-
ципом дослідженнях спостеріга-
ється чітка диференціація на за-
гальні здібності і спеціальні, що 
дозволило дослідникам успішно 
вивчати структуру музичних, 
математичних, літературних зді-
бностей, і найвищий рівень їх 
розвитку – обдарованість і талант.

Такий підхід і в наших дослі-
дженнях був взятий за основу, а 
спортивна обдарованість розгля-
дається як системний прояв зді-
бностей, основу яких складають 
задатки.

Теоретична концепція при 
визначенні структури спортив-
ної обдарованості та її основних 
компонентів базується на понятті 
«...спорт як виховна, ігрова, зма-
гальна діяльність», а також на 
аналізі діяльності спортсменів, 
представників всіх видів спорту.

По-перше, будь-який спортс-
мен проходить тренувальний 
процес, в якому присутні значні 
фізичні навантаження і віднов-
лювання після них, а по-друге, – 
психічні навантаження в умовах 
змагальної діяльності часто ма-
ють, стресовий характер.

Ці два види спортивної діяль-
ності в основному  характеризу-
ють поняття «спорт» і складають 
у взаємозв’язку зміст досліджен-
ня загальної спортивної обдаро-
ваності представників усіх видів 
спорту. 

Мета, завдання, методи до-
слідження. Проведений теоре-
тичний аналіз та узагальнення 
досвіду спортивної практики до-
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У складі третього фактора 
(∑=10%) з достатньо високою 
значимістю увійшли показники, 
що характеризують просторову 
орієнтацію при виконанні ходьби 
по прямій без зорового контролю 
і довжина тіла. Таке поєднання як 
просторова орієнтація і довжина 
тіла можна пояснити тільки з по-
зиції впливу довжинних параме-
трів при прояві координаційних 
здібностей, що дозволяє інтер-
претувати цей фактор як «просто-
рова орієнтація».

Достатньо чітко визначаються 
і основні компоненти четвертого 
фактора (∑=9,0%) – показники 
швидкісно-силових здібностей 
– стрибок вгору і стрибок в до-
вжину з місця при провідній ролі 
стрибка вгору, що і є підставою 

визначити цей фактор як «швид-
кісно-силові здібності».

У п’ятому факторі частка 
впливу якого складає 9,0% єди-
ний показник – нахил вперед має 
високий коефіцієнт значущості. 
Відзначена і середня значущість 
в даному факторі показників сили 
за даними кистьової динамоме-
трії і швидкості - біг на 30м. При 
цьому необхідно відзначити, що 
показники нахил вперед (гнуч-
кість) мають першорядну зна-
чущість, а фактор визначений як 
«гнучкість».

Як було зазначено до складу 
шостого фактора (9,0%) увійшли 
показники теппінгметрії, що дало 
можливість ці дані об’єднати з 
іншим фактором, який інтерпре-
тований як «психофізіологічний».

Завершуючим, сьомим фак-
тором (∑=7,0%) в структурі за-
гальної спортивної обдарованості 
є спритність, яка в наших дослі-
дженнях вивчалась за показником 
човникового бігу 15м х 2 з оббі-
ганням двох зустрічних стійок. 
Окрім цього, з високою значущіс-
тю в даному факторі позначалася 
перша проба теппінг-тесту – мак-
симальний рух кистю за перших 
5 секунд. Природне виконання 
човникового бігу і максимального 
темпу рухів за 5 с взаємозв’язане, 
що і стало підставою об’єднати їх 
в один фактор – «спритність».

У вісім років у хлопчиків 
структура спортивної обдарова-
ності об’єднана в шість факторів 
із загальною сумою дисперсії у 
77,0 % .

Як і в попередньому віці, спо-
стерігається значний вплив двох 
основних факторів – фізіологіч-
ного і психологогічного, які, по 
суті, забезпечують успішність 
тренувального процесу і змагаль-
ну діяльність. 

Перший фактор (∑=18,0%) 
містить з високим коефіцієнтом 
значущості майже всі значення 
ЧСС як у спокої, так і в період 
відновлення після фізичного на-
вантаження. Проте найбільшими 
коефіцієнтами володіють показ-
ники ЧСС на 1 і 2 хвилинах від-
новлення.

Така інформація підтверджує 
роль відновлюваних процесів 
після фізичних навантажень у 
формуванні структури загальної 
спортивної обдарованості, а фак-
тор визначений як «фізіологіч-
ний».

Достатньо високий коефіці-
єнт значущості в другому факто-
рі (∑=18,0%) мають показники, 
що характеризують динаміку 
максимального темпу руху за 30 
с, що свідчить про функціональ-
ний стан нервової системи з боку 
сили нервових процесів.

Найбільшою інформацією  во-
лодіють показники ∑ 6 теппінг 
проб, а також 2, 5 і 6.

Другий фактор інтерпретова-

Таблиця 1
Вікова динаміка факторів що визначають структуру 

загальної спортивної обдарованості хлопчиків

№ 
п/п Назва фактора ∑ Фактора, %

Сім років ∑ =78
Фізіологічний 21,0
Психофізіологічний 13,0
Просторова орієнтація 10,0
Швидкісно-силова здатність 9,0
Гнучкість 9,0
Швидкісна витривалість 9,0
Спритність і макс. частота рухів 7,0

Вісім років ∑ =77,0
Фізіологічний 18,0
Психофізіологічний 18,0
Швидкісна координація 16,0
Фізичний розвиток 11,0
Швидкісно-силова здатність 8,0
Просторова орієнтація 6,0

Дев’ять років ∑ =78,0
Психофізіологічний 23,0
Фізіологічний 13,0
Просторова орієнтація і гнучкість 13,0
Швидкість і швидкісно-силова здатність 12,0
Реактивність на навантаження 9,0
Силова здатність 8,0
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ний як «психофізіологічний».
У третьому факторі (∑=16,0%) 

значна роль відведена показни-
кам фізичних здібностей, що ха-
рактеризують рівень розвитку 
спритності – біг 30 м, човниковий 
біг, стрибок в довжину з місця. 
Таке поєднання здібностей дозво-
ляє визначити третій фактор як 
«швидкісна координація».

Тут же  необхідно відзначи-
ти, що в 7 і 8 років у хлопчиків 
в структурі загальної спортивної 
обдарованості три основні факто-
ри однозначні, а частка їх впливу 
в сумі складає 52,0%.

Показники фізичного розви-
тку займають центральне місце 
в четвертому факторі (∑=11,0%), 
що свідчить про підвищення ролі 
стану здоров’я на формування 
структури спортивної обдарова-
ності. Так, маса і довжина тіла 
несе інформацією, що і дозволяє 
їх інтерпретувати як «фізичний 
розвиток».

І якщо в попередньому віці ми 
спостерігали в п’ятому фактор 
і єдність максимальної частоти 
рухів за 5 с із показниками сприт-
ності, то в 8 років це єдність дещо 
порушена на користь швидкісно-
силової здібності, але при високій 
значущості показників теппінг-
метрії.

Враховувавши значну роль 
швидкісно-силових здібностей в 
прояві швидких рухів, можна від-
дати перевагу «швидкісно-сило-
вій здібності».

Просторова орієнтація, без-
умовно, відіграє значну роль у 
виконанні будь-яких рухів. У 
п’ятому факторі (∑= 6,0%) ця зді-
бність займає центральне місце за 
показником ходьби без зорового 
орієнтиру, а фактор визначений 
як «просторова орієнтація». 

У дев’ятирічному віці у хлоп-
чиків структура загальної спор-
тивної обдарованості складається 
з шести факторів із загальною 
сумою дисперсії 78,0 %. Даний 
факт, як і в попередньому віці, 
підтверджує значну інформацій-
ну значущість всіх показників, 

які визначають зміст структури 
загальної спортивної обдарова-
ності.

Перший фактор (∑=23,0%) в 
досліджуваному віці складається 
в основному з показників динамі-
ки теппінгметрії із значним вне-
ском всіх 6 проб і їхнім сумарним 
значенням.

За своєю значущостю пер-
ше місце займає показник ∑ 6 
проб. Таким чином, у хлопчиків 
у дев’ять років показники, які 
характеризують силу нервових 
процесів, займають в структурі 
провідне місце, тобто «психофізі-
ологічний» фактор є в цьому віці 
провідним при виконанні вправ в 
умовах змагальної діяльності.

У змісті другого фактора 
(∑=13,0%) з високими коефіці-
єнтами увійшли показники, які 
характеризують функціональні 
можливості серцево-судинної 
системи в процесі виконання фі-
зичного навантаження і віднов-
лення ЧСС після навантаження.

Найбільшу інформацію несуть 
показники відновлення ЧСС піс-
ля навантаження на 2 і 3-ій хвили-
нах, а також ЧСС у спокої.

Тут необхідно звернути ува-
гу на склад показників шостого 
фактора, де значення серцево-су-
динної системи в сумі показників  
складають 9,0 %, а найбільшу ін-
формацію несє ЧСС у спокої і на 
1 хвилині відновлення.

Об’єднання другого і шосто-
го факторів відповідає логіці до-
слідження, а даний фактор, як і в 
попередніх роках, позначений як 
«фізіологічний».

До третього фактора 
(∑=13,0%) із значною інформаці-
єю входять показники, що харак-
теризують такі здібності, як про-
сторова орієнтація і рухливість в 
суглобах – гнучкість.

Мабуть, ці здібності 
взаємозв’язані між собою, але 
при провідній ролі орієнтації в 
просторі.

Інтерпретація даного факту 
дає підставу визначити даний 
фактор як «просторова орієнтація 

і гнучкість». 
Швидкість, яка оцінювалася за 

показниками бігу на 30 м і швид-
кісно-силовій здібності (стрибки 
в довжину з місця) в четверто-
му факторі (∑=12,0%) займають 
по своїй значущості одне з пер-
ших місць. Мабуть, ці здібності 
і утворюють чинник «швидкості 
і швидкісно-силових здібностей» 
при своїй однозначності і ролі у 
формуванні структури.

Що стосується інформатив-
ності показників п’ятого фактора, 
(∑=9,0%) то вона розглянута ра-
ніше, при аналізі «фізіологічно-
го»  фактора, який характеризує 
функціональні можливості серце-
во-судинної системи.

До складу шостого фактора 
(∑=8,0%) увійшли показники, що 
характеризують рівень фізичного 
розвитку, – динамометрія кистьо-
ва і маса тіла, що і дає підставу 
для інтерпретації такого поняття 
як «фізичний розвиток».

Висновки. Аналіз структу-
ри загальної спортивної обдаро-
ваності хлопчиків 7, 8 і 9 років 
свідчить, що одним з основних 
компонентів структури є функці-
ональні можливості серцево-су-
динної і нервової систем. Частка 
впливу цих факторів залежно від 
віку майже не змінюється і скла-
дає в сумі від 34,0% до 45,0%. 
Якщо розглядати отримані дані 
у віковому аспекті, то необхідно 
відзначити, що в структурі за-
гальної спортивної обдарованості 
певне місце займають і такі фізич-
ні здібності як швидкість, швид-
кісно-силові здібності, гнучкість 
і координаційні здібності, які 
проявляються у спритності і про-
сторової орієнтації, а сумарний 
показник дії яких складає 77,0%-
78,0%.
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