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Аннотация
В статье определено состоя-

ние проблемы по данной тема-
тике, проведен анализ послед-
них исследований и публикаций. 
Представлены результаты экс-
периментального исследования 
особенностей морфологического 
строения руки у женщин и муж-
чин общей популяции. Сделано 
сравнение их показателей с по-
казателями высококвалифици-
рованных спортсменок. Показа-
но, что морфология руки может 
быть генетическим маркером 
предрасположенности женщин к 
спортивной деятельности. Даны 
рекомендации для системы ин-
дивидуального прогноза спор-
тивной одаренности женщин по 
генетическим маркерам строения 
руки. Определены перспективы 
дальнейших исследований. 
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прогноз, морфологические мар-
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Постановка проблеми. Про-
блема спортивного відбору є од-
нією із центральних у теорії і ме-
тодиці спортивного тренування й 
сполучена із широким спектром 
питань, розв’язуваних спортив-
ною наукою і практикою. У су-
часному спорті проблема відбору 
набуває все більшої значущості, її 
актуальність не тільки не знижу-
ється, а й зростає з новою силою. 
Методологічні проблеми спортив-
ного відбору висвітлені у фунда-
ментальних працях українських 
[3, 4, 11] і закордонних спеціаліс-
тів [2, 12, 22, 23]. Певною мірою 
розкриті біологічні та психолого-
педагогічні аспекти спортивного 
відбору [5, 7, 13, 18, 21].

Не зважаючи на численні на-
укові розробки, пошук техноло-
гій ранньої діагностики спортив-
ної обдарованості людини і нині 
є важливим завданням спортив-
ного відбору. Об’єктивна оцінка 
індивідуальних особливостей 
розвитку дітей можлива на основі 
комплексного вивчення морфоло-
гічних показників, рухових зді-
бностей, функціональних можли-
востей, психомоторики та інших 
систем і показників. Важливими 
завданнями технології пошуку 
спортивно обдарованих дітей є 
вирішення проблеми генетичного 
прогнозу з використанням гене-
тичних маркерів, якою займаєть-
ся окрема наукова дисципліна – 
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спортивна генетика. 
В нашй час є тільки фрагмен-

тарні відомості і дослідження, 
які стосуються вивчення морфо-
логічних генетичних маркерів 
спортивної обдарованості люди-
ни. Тому дослідження, проведені 
в цьому напрямку, є актуальними.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій.  Багато вагомих 
робіт зі спортивної генетики на-
писані одним із провідних укра-
їнських вчених у цій галузі про-
фесором Л.П. Сергієнком. Раніше 
Л.П. Сергієнком [16] розроблена 
ієрархічна система прогностич-
ної значимості морфологічних 
ознак людини в системі спортив-
ного відбору, а також були отри-
мані дані щодо системи індивіду-
ального прогнозу до спортивної 
діяльності людини за її морфоло-
гічними показниками [1, 6, 8]. Ра-
ніше у наших роботах визначався 
вплив спадкових і середовищних 
факторів щодо тотальних роз-
мірів тіла [20], вплив спадкових 
і середовищних факторів щодо 
прогностичної значимості розпо-
ділу жирового компоненту тіла 
[10]. Відомі дані щодо морфоло-
гії руки як  генетичного маркеру 
діагностики розвитку здібностей 
людини [15]. Визначалися дерма-
тогліфічні маркери в генетичному 
прогнозі розвитку психомотор-
них здібностей у чоловіків [19], 
прогноз схильності до значного 
розвитку психомоторних здібнос-
тей людини за генетичними мар-
керами груп крові системи АВ0 
[9]. Проте вивчення морфологіч-
них особливостей руки як віднос-
ного генетичного маркера інди-
відуального розвитку людини не 
визначалися.

Мета роботи – визначити 
морфологію будови руки як ге-
нетичного маркера, який можна 
використовувати в якості про-
гностичних критеріїв при спор-
тивному відборі.

Завдання роботи. 
1. Навести структуру морфо-

логічних маркерів і показати їх 
роль в системі індивідуального 

генетичного прогнозу розвитку 
людини.   

2. Дослідити загально-попу-
ляційні особливості морфології 
руки у жінок і чоловіків загальної 
популяції та зробити порівняння 
їх показників з жінками – квалі-
фікованими спортсменками.

3. Знайти закономірності бу-
дови морфології руки у жінок-
спортсменок і зробити рекоменда-
ції щодо системи індивідуального 
прогнозу спортивної обдарованос-
ті у жінок за генетичними морфо-
логічними маркерами особливості 
будови руки.

Методика.  У дослідженнях 
морфології руки брало участь 
250 осіб. Із них 100 дівчат у віці 
18–20 років і 100 хлопців у тому 
ж віці, які не займались спортом 
і 50 дівчат-спортсменок високої 
кваліфікації. Середній вік спортс-
менок – 19 років. Дівчата займа-
лись різними видами спорту: 10 
осіб – художньою гімнастикою, 
17 – боротьбою (самбо та дзюдо), 
15 – волейболом, 8 – легкою атле-
тикою.

Антропометричні вимірюван-
ня руки відбувались відповід-
но до методики, запропонованої 
Л.П. Сергієнком [14]. Сканування 
руки проводилось за допомогою 
сканера „MUSTEK 1200CU Plus” 
та ноутбука „ASUS X51R”. Ви-
пробовуваний клав руку (спочат-
ку праву, а потім ліву) на сканер 
і за допомогою програми „Adobe 
Photoshop” відбиток руки переда-
вався на екран комп’ютера і вико-
ристовуючи програми „Microsoft 
Office Publisher” роздруковувався 
на кольоровому принтері. Розмір 
роздрукованої фотограми руки 
повністю відповідав оригіналь-
ному розміру руки випробовува-
ного. На правій і лівій руці вимі-
рювались 33 антропометричних 
показника (табл. 1). Антропоме-
тричні показники вимірювались 
металевою лінійкою. Схема роз-
ташування антропометричних то-
чок руки наведена на рис. 1. Ви-
мірювання відбувались на правій 
і лівій руці. До розрахунку брався 

середній показник двох рук. Ма-
тематичний аналіз одержаних 
даних робився за допомогою про-
грами „Microsoft Office Excel”.

Pезультати дослідження та їх 
обговорення.  За Л.П. Сергієнком 
[17] до морфологічних критеріїв 
спортивного відбору можна від-
нести 5 груп (рис. 2). 

У спортивному відборі най-
більш популярними є морфоло-
гічні генетичні маркери (рис. 3). 
Серед них дерматогліфічні, серо-
логічні маркери вже інтенсивно 
використовують у практиці спорту 
[17], а  генетичні маркери руки ще 
потребують наукової розробки.

Морфологічний статус люди-
ни багато в чому визначає її функ-
ціональні можливості, від яких 
залежить схильність до різних 
видів рухової діяльності. 

Представники різних видів 
спорту відзначаються не тільки 
тотальними розмірами та пропор-
ціями тіла, а й співвідношенням 
компонентів тіла. Давно стало 
очевидним, що спортивний від-
бір потрібно проводити не тільки 
за руховими здібностями, а й за 
морфологічними особливостями 
дітей і підлітків. Тому таку по-
мітну роль відіграє система знань 

Рис. 1. Схема розташування 
антропометричних точок руки
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про  морфологічні особливості 
тіла людини.

Наведемо результати наших 
власних досліджень. 

Так, порівняння особливос-
тей морфологічної будови руки 
у дівчат і хлопців, що не займа-
ються спортом, показало певну 

Таблиця 1
Антропометричні ознаки будови руки

№ 
п/п Найменування морфологічних розмірів руки Антропометричні вимірювання

1 Довжина долоні від точки 4 до точки 1
2 Ширина долоні від точки 20 до точки 21
3 Довжина великого пальця від точки 6 до точки 26
4 Довжина вказівного пальця від точки 5 до точки 14
5 Довжина середнього пальця від точки 4 до точки 13
6 Довжина безіменного пальця від точки 3 до точки 12
7 Довжина мізинця від точки 2 до точки 11
8 Довжина 1 фаланги великого пальця від точки 6 до точки 15
9 Довжина 2 фаланги великого пальця від точки 15 до точки 26
10 Довжина 1 фаланги вказівного пальця від точки 5 до точки 10
11 Довжина 2 фаланги вказівного пальця від точки 10 до точки 16
12 Довжина 3 фаланги вказівного пальця від точки 16 до точки 14
13 Довжина 1 фаланги середнього пальця від точки 4 до точки 9
14 Довжина 2 фаланги середнього пальця від точки 9 до точки 27
15 Довжина 3 фаланги середнього пальця від точки 27 до точки 13
16 Довжина 1 фаланги безіменного пальця від точки 3 до точки 8
17 Довжина 2 фаланги безіменного пальця від точки 8 до точки 18
18 Довжина 3 фаланги безіменного пальця від точки 18 до точки 12
19 Довжина 1 фаланги мізинця від точки 2 до точки 7
20 Довжина 2 фаланги мізинця від точки 7 до точки 28
21 Довжина 3 фаланги мізинця від точки 28 до точки 11
22 Товщина великого пальця від точки 17 до точки 19
23 Товщина вказівного пальця (1 фаланги) від точки 22 до точки 23
24 Товщина вказівного пальця (2 фаланги) від точки 24 до точки 25
25 Товщина середнього пальця (1 фаланги) на згині першої фаланги
26 Товщина середнього пальця (2 фаланги) на згині другої фаланги
27 Товщина безіменного пальця (1 фаланги) на згині першої фаланги
28 Товщина безіменного пальця (2 фаланги) на згині другої фаланги
29 Товщина мізинця (1 фаланги) на згині першої фаланги
30 Товщина мізинця (2 фаланги) на згині другої фаланги
31 Положення великого пальця від точки 6 до точки 14
32 Положення мізинця від точки 8 до точки 2
33 Положення вказівного і безіменного пальця різниця в довжині пальців

відмінність антропометричних 
розмірів. Всі вони були значні-
ші у хлопців (табл. 2), ніж у ді-
вчат (табл. 3). Проте відмінність 
розмірів другого і четвертого 
пальців була значніша у дівчат  
(X±m=0,236±0,032m), ніж у хлоп-
ців (X±m=0,180±0,035m). Попу-

ляційне співвідношення другого 
та четвертого пальців у дівчат і 
хлопців наведено в таблиці 4.

Аналізуючи дані, відзначимо, 
що абсолютної тенденції біль-
шого співвідношення довжини 
другого пальця по відношенню 
до четвертого у жінок не спосте-
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рігається. Лише у 58% жінок від-
мічена чітка статева диференціа-
ція. У 17% жінок співвідношення 
пальців характерне для чолові-
чого типу фенотипічного прояву. 
А у 25% жінок відмічено прак-
тично однакова довжина другого 
і четвертого пальців, або спосте-
рігається різне співвідношення 
другого і четвертого пальців на 
правій і лівій руці.

У чоловіків звичної популя-
ції співвідношення пальців має 
більш чітку диференціацію. За 
чоловічим фенотипічним про-
явом (більша довжина четвертого 
пальця по відношенню до друго-
го) зареєстровано 67% юнаків. 
А жіночий фенотип морфології 
пальців спостерігається у 32% 
осіб чоловічої статі. Подібні за 
довжиною другий і четвертий 
пальці лише у 1% чоловіків.

Порівняння  особливостей 
морфологічної будови руки жінок 
загальної популяції і висококвалі-
фікованих спортсменок наведено 
в таблиці 3. Аналіз показав, що 
суттєвої різниці морфологічної 
будови руки у двох груп жінок 
не спостерігається. Проте у ви-
сококваліфікованих спортсменок 
дещо більша товщина всіх фаланг 
пальців, ніж у жінок загальної по-
пуляції. Співвідношення морфо-
логічної довжини другого і чет-
вертого пальців у кваліфікованих 
спортсменок менше, ніж у жінок, 
що не займаються спортом. Мор-
фологічне співвідношення двох 
пальців у кваліфікованих спортс-
менок близьке до подібного спів-
відношення, що знайдене у чоло-
віків звичної популяції.

Особливості будови руки у 
жінок різних спортивних спеціа-
лізацій наведені в табл. 5. У всіх 
спортсменок, які займаються ху-
дожньою гімнастикою знайдено 
жіночий фенотип будови пальців 
(довший другий, ніж четвертий 
палець руки). Серед 17 майстрів 
спорту із боротьби у 12 були до-
вшими четверті пальці, ніж другі 
(чоловічий фенотип морфоло-
гічного прояву), у двох спортс-
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менок довжина двох пальців не 
мала відмінностей і лише у трьох 
дівчат співвідношення пальців 
було характерним для жінок. Із 8 
дівчат-легкоатлеток лише у май-
стра спорту зі штовхання ядра 
була морфологічна будова рук, 
характерна для чоловіків, а в ін-
ших спортсменок спостерігався 
жіночий фенотипічний прояв. 
Серед 15  волейболісток майстрів 
спорту лише у 4 дівчат відмічено, 
що вказівний палець був довший 
безіменного (чоловічий фенотип 
морфологічного прояву). Для 
всієї популяції кваліфікованих 
спортсменок (досліджено 50 май-
стрів спорту) визначено переваж-
но жіночий фенотипічний прояв 
морфологічної будови руки.

Узагальнюючі дані, одержа-
ні при дослідженні висококвалі-
фікованих спортсменок, можна 
стверджувати, що співвідношен-
ня довжини другого і четвертого 
пальців рук у представників різ-
них видів спорту має певну дифе-
ренціацію. На наш погляд, наяв-
ність співвідношення пальців рук 
за чоловічим типом, як правило, 
є характерним для спортсменок 
швидкісно-силових і силових 
видів спорту. В естетично спря-
мованих видах спорту (таких, на-
приклад, як художня гімнастика) 
та інших так званих „жіночих” 
видах спорту морфологічна будо-
ва формується за жіночим типом. 
Звідси ще в ранньому дитинстві 
дівчини, орієнтуючись, на мор-



163

Таблиця 2
Морфологічні розміри руки у хлопців загальної популяції та висококваліфікованих спортсменок, см

№
 п

/п Найменування морфологічних 
розмірів руки

Статистичні величини
Хлопці, що не 

займаються спортом Дівчата-майстри спорту
T p

Х

±S ±m

Х

±S ±m
1 Довжина долоні 18,648 0,871 0,087 16,937 0,707 0,1 0,967 >0,05
2 Ширина долоні 8,721 0,434 0,043 7,702 0,095 0,013 0,690 >0,05
3 Довжина великого пальця 5,79 0,456 0,045 5,398 0,424 0,06 0,688 >0,05
4 Довжина вказівного пальця 7,516 0,408 0,040 6,800 0,074 0,010 0,311 >0,05
5 Довжина середнього пальця 8,368 0,468 0,046 7,490 0,219 0,031 0,358 >0,05
6 Довжина безіменного пальця 7,757 0,470 0,047 6,766 0,176 0,025 0,103 >0,05
7 Довжина мізинця 6,182 0,391 0,039 5,395 0,123 0,017 0,382 >0,05
8 Довжина 1 фаланги великого пальця 3,343 0,164 0,016 3,032 0,141 0,02 0,633 >0,05
9 Довжина 2 фаланги великого пальця 2,442 0,319 0,031 2,358 0,268 0,038 0,048 >0,05
10 Довжина 1 фаланги вказівного пальця 2,785 0,162 0,016 2,428 0,159 0,022 0,492 >0,05
11 Довжина 2 фаланги вказівного пальця 2,334 0,191 0,019 2,120 0,021 0,003 0,197 >0,05
12 Довжина3 фаланги вказівного пальця 2,408 0,209 0,020 2,206 0,007 0,001 0,335 >0,05
13 Довжина 1 фаланги середнього пальця 2,897 0,167 0,016 2,52 0,183 0,026 0,835 >0,05
14 Довжина 2 фаланги середнього пальця 2,734 0,214 0,021 2,434 0,081 0,011 0,335 >0,05
15 Довжина 3 фаланги середнього пальця 2,737 0,229 0,022 2,501 0,091 0,013 0,992 >0,05
16 Довжина 1 фаланги 

безіменного пальця
2,854 0,186 0,018 2,505 0,056 0,008 0,329 >0,05

17 Довжина 2 фаланги 
безіменного пальця

2,445 0,224 0,022 2,207 0,116 0,016 0,229 >0,05

18 Довжина 3 фаланги 
безіменного пальця1,824

2,421 0,227 0,022 2,128 0,031 0,004 0,571 >0,05

19 Довжина 1 фаланги мізинця 2,587 0,251 0,025 2,276 0,070 0,01 0,145 >0,05
20 Довжина 2 фаланги мізинця 1,757 0,192 0,019 1,595 0,028 0,004 0,521 >0,05
21 Довжина 3 фаланги мізинця 1,824 0,192 0,019 1,55 0,162 0,023 0,186 >0,05
22 Товщина великого пальця 2,141 0,197 0,019 1,831 0,109 0,015 0,263 >0,05
23 Товщина вказівного 

пальця (1 фаланги)
1,803 0,135 0,013 1,544 0,084 0,012 0,295 >0,05

24 Товщина вказівного 
пальця (2 фаланги)

1,945 0,116 0,011 1,707 0,021 0,003 0,801 >0,05

25 Товщина середнього 
пальця (1 фаланги)

1,790 0,096 0,009 1,548 0,035 0,005 0,498 >0,05

26 Товщина середнього 
пальця (2 фаланги)

1,871 0,127 0,012 1,641 0,038 0,005 0,165 >0,05

27 Товщина безіменного 
пальця (1 фаланги)

1,697 0,096 0,009 1,474 0,021 0,003 0,323 >0,05

28 Товщина безіменного 
пальця (2 фаланги)

1,75 0,117 0,011 1,555 0,014 0,002 0,488 >0,05

29 Товщина мізинця (1 фаланги) 1,639 0,095 0,009 1,379 0,035 0,005 0,527 >0,05
30 Товщина мізинця (2 фаланги) 1,695 0,153 0,015 1,477 0,028 0,004 0,251 >0,05
31 Положення великого пальця 1,287 0,341 0,034 1,252 0,053 0,007 0,263 >0,05
32 Положення мізинця 0,088 0,286 0,028 0,409 0,350 0,049 1,220 >0,05
33 Положення вказівного і 

безіменного пальця
0,180 0,356 0,035 0,139 0,038 0,005 0,271 >0,05
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Таблиця 3
Морфологічні розміри руки у дівчат загальної популяції та висококваліфікованих спортсменок, см

№
 п

/п Найменування морфологічних 
розмірів руки

Статистичні величини
Хлопці, що не 

займаються спортом Дівчата-майстри спорту
T p

Х

±S ±m

Х

±S ±m
1 Довжина долоні 16,679 0,753 0,075 16,588 0,968 0,163 0,285 >0,05
2 Ширина долоні 7,526 0,364 0,036 7,639 0,398 0,067 0,062 >0,05
3 Довжина великого пальця 5,266 0,468 0,046 5,334 0,446 0,075 0,212 >0,05
4 Довжина вказівного пальця 6,708 0,601 0,060 6,747 0,486 0,082 0,365 >0,05
5 Довжина середнього пальця 7,457 0,443 0,044 7,424 0,528 0,089 0,360 >0,05
6 Довжина безіменного пальця 6,877 0,434 0,043 6,831 0,511 0,086 0,302 >0,05
7 Довжина мізинця 5,387 0,512 0,051 5,357 0,702 0,118 0,391 >0,05
8 Довжина 1 фаланги великого пальця 2,944 0,213 0,021 2,990 0,227 0,038 0,143 >0,05
9 Довжина 2 фаланги великого пальця 2,330 0,278 0,027 2,335 0,274 0,046 0,463 >0,05
10 Довжина 1 фаланги вказівного пальця 2,421 0,213 0,021 2,433 0,128 0,021 0,377 >0,05
11 Довжина 2 фаланги вказівного пальця 2,130 0,194 0,019 2,121 0,211 0,035 0,412 >0,05
12 Довжина3 фаланги вказівного пальця 2,168 0,249 0,024 2,191 0,243 0,041 0,322 >0,05
13 Довжина 1 фаланги середнього пальця 2,521 0,157 0,015 2,529 0,165 0,027 0,400 >0,05
14 Довжина 2 фаланги середнього пальця 2,477 0,214 0,021 2,422 0,218 0,036 0,098 >0,05
15 Довжина 3 фаланги середнього пальця 2,479 0,199 0,019 2,489 0,224 0,037 0,406 >0,05
16 Довжина 1 фаланги 

безіменного пальця
2,485 0,181 0,018 2,494 0,178 0,030 0,392 >0,05

17 Довжина 2 фаланги 
безіменного пальця

2,245 0,232 0,023 2,216 0,243 0,041 0,259 >0,05

18 Довжина 3 фаланги 
безіменного пальця

2,143 0,196 0,019 2,108 0,187 0,031 0,179 >0,05

19 Довжина 1 фаланги мізинця 2,237 0,223 0,022 2,250 0,207 0,035 0,380 >0,05
20 Довжина 2 фаланги мізинця 1,571 0,183 0,018 1,586 0,213 0,036 0,352 >0,05
21 Довжина 3 фаланги мізинця 1,561 0,172 0,017 1,569 0,165 0,028 0,406 >0,05
22 Товщина великого пальця 1,771 0,138 0,013 1,823 0,118 0,020 0,026 >0,05
23 Товщина вказівного 

пальця (1 фаланги)
1,486 0,077 0,007 1,535 0,091 0,015 0,001 >0,05

24 Товщина вказівного 
пальця (2 фаланги)

1,667 0,140 0,014 1,695 0,099 0,016 0,136 >0,05

25 Товщина середнього 
пальця (1 фаланги)

1,504 0,078 0,007 1,544 0,104 0,017 0,009 >0,05

26 Товщина середнього 
пальця (2 фаланги)

1,615 0,113 0,011 1,639 0,090 0,015 0,133 >0,05

27 Товщина безіменного 
пальця (1 фаланги)

1,413 0,075 0,007 1,461 0,106 0,018 0,002 >0,05

28 Товщина безіменного 
пальця (2 фаланги)

1,519 0,090 0,009 1,550 0,092 0,015 0,044 >0,05

29 Товщина мізинця (1 фаланги) 1,329 0,082 0,008 1,371 0,130 0,022 0,014 >0,05
30 Товщина мізинця (2 фаланги) 1,435 0,092 0,009 1,469 0,087 0,014 0,028 >0,05
31 Положення великого пальця 1,162 0,438 0,043 1,254 0,320 0,054 0,128 >0,05
32 Положення мізинця 0,313 0,264 0,027 0,375 0,351 0,059 0,263 >0,05
33 Положення вказівного і 

безіменного пальця
0,236 0,321 0,032 0,130 0,410 0,069 0,060 >0,05
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Таблиця 4
Співвідношення другого і четвертого пальців у дівчат і хлопців, 

що не займаються спортом

Вік, 
років

Дівчата Хлопці

n

Співвідношення пальців

n

Співвідношення пальців
більший 
другий однакові більший 

четвертий
більший 
другий однакові більший 

четвертий
n % n % n % n % n % n %

18 35 21 60,0 9 25,7 5 14,3 33 9 27,3 1 3,0 23 69,7
19 36 23 63,9 6 16,7 7 19,4 34 11 32,4 0 0 23 67,6
20 29 14 48,3 10 34,5 5 17,2 33 12 36,4 0 0 21 63,6

18–20 100 58 58,0 25 25,0 17 17,0 100 32 32,0 1 1,0 67 67,0

фологію руки, можна зробити ре-
комендації щодо занять певною 
групою видів спорту.

Щодо спортсменок ігрових 
видів спорту слід вважати, що 
співвідношення другого і четвер-
того пальців рук не можуть бути 
інформативними критеріями ви-
сокої в майбутньому спортивної 
майстерності. Проте жінки з чо-
ловічим фенотипічним проявом 
руки швидше, на наш погляд, мо-
жуть досягти високої спортивної 
майстерності. Вони, як правило, 
лідери в своїх командах.

Результати даного морфоло-
гічного дослідження дозволяють 
зробити висновок, що морфоло-
гічні особливості будови руки мо-
жуть бути генетичним маркером 
для визначення схильності жінок 
до спортивної обдарованості.

Висновки.
1. Показана структура та ви-

значена роль морфологічних ге-
нетичних маркерів в системі ге-
нетичного прогнозу людини.

2. Досліджені загальнопопуля-
ційні особливості морфологічної 
будови руки у жінок і чоловіків і 
зроблено порівняння їх показни-
ків з показниками кваліфікованих 
спортсменок.

3. Знайдено закономірності 
будови морфології руки у жінок-
спортсменок та зроблені реко-
мендації щодо системи індиві-
дуального прогнозу спортивної 
обдарованості жінок за генетич-

ними морфологічними маркера-
ми особливості будови руки.

Показано, що морфологія руки 
може бути генетичним маркером 
для визначення схильності жінок 
до спортивної діяльності, що вдо-
сконалить систему спортивного 
відбору.

Перспективним для подаль-
ших досліджень може бути ви-
значення  морфологічних крите-
ріїв спортивного відбору в більш 
широкому спектрі або розробка 
нормативів оцінки генетичних 
морфологічних показників, яки-
ми можна булоб користуватися як 
прогностичними критеріями для 
відбору рухово-обдарованих ді-
тей для занять спортом (окреми-
ми його видами).
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