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Анотація
Мета дослідження – визначити факторну модель морфофункціональної та рухової підготовленості дівчат 9
років на етапі початкового відбору до спортивної секції кіокушинкай карате.
Матеріали і методи. У дослідженні взяли участь 34 дівчат 9 років. Діти та їхні батьки були інформовані про
всі особливості дослідження і дали згоду на участь в експерименті. Для вирішення поставлених завдань були
використані методи дослідження: теоретичного аналізу і узагальнення даних науково-методичної літератури;
педагогічного тестування; методи математико-статистичної обробки даних.
Результати. Найбільшу інформативність для комплексної оцінки перспективності дітей під час відбору для
занять у спортивній секції карате мають результати тестів: «Підтягування у змішаному висі на канаті» (0,919),
«Біг 30 метрів з високого старту» (0,865) та «Нахил тулуба вперед із положення сидячи» (0,848). Достатньо
інформативними виявились тести, які характеризують антропометричні показники: «Окружність грудей»
(0,746), «Маса тіла» (0,807), «Довжина тіла» (0,739) та мофрфофункціональні показники «Життєва ємність легень» (0,747), «Динамометрія правої руки» (0,804), «Динамометрія лівої руки» (0,754).
Висновки. Факторний аналіз дав можливість виділити фактори з найвищим вкладом в сумарну дисперсію показників. За результатами факторного аналізу побудовано оптимальну програму відбору пріоритетне місце в
якій займають антропометричні, морфофункціональні показники і процеси розвитку рухових здібностей.
Ключові слова: дівчата, морфофункціональна підготовленість, рухова підготовленість, факторний аналіз,
прогнозування.

Вступ
Введення карантинних заходів із-за пандемії
COVID-19, дистанційне навчання, поширення електронних технологій, зайва вага дітей внаслідок неправильного харчування, відсутність у дітей мотивації до занять
фізичними вправами та багато інших причини, сприяють зниженню рухової активності школярів, порушенню нормальній життєдіяльності усіх систем і функцій
організму дитини, зниженню опірності організму до захворювань. За результатами оцінювання фізичної підготовленості учнівської молоді у 2018/2019 навчальному
році 65,1% учнів мали недостатній рівень фізичної підготовленості, 15,2% – високий, 19,7% – достатній. Необхідно відмітити, що до оцінювання було допущено лише
50,9% учнів (Наказ МОН України від 15.02.2021 року №
194). За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я
(ВООЗ) частка дітей, що відповідають рекомендованому
рівню фізичної активності, відповідають лише 2,0-14,7%
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європейських дівчат і 9,5-34% хлопців (World Health
Organization, 2010; Konstabel, Veidebaum, Verbestel, et al.
2014; Bull, Al-Ansari, Biddle, et al. 2020).
Для покращення ситуації науковцями Єрьоменко,
Азарченков, Рапинець, Карпинець, Чейпеш, Коломоєць,
Ребрина, Деревянко та іншими у 2017 розробляються та
вводяться у навчальну програму з «Фізичної культури»
додаткові варіативні модулі: «Хортинг», «Фехтування»,
«Військово-спортивні ігри» (Круцевич, Тимчик, Деревянко та інші, 2017). Достатня увага надається одноборствам. Певне оновлення програми може також сприяти
залученню дітей до фізкультурно-масових та спортивних заходів у позакласній та позашкільній роботі (Марченко & Козарь, 2015; Марченко & Коваленко, 2020; Марченко & Гандимов, 2021).
Одноборства та бойові мистецтва мають особливий
освітній потенціал в області формування позитивних
моделей поведінки і формування моральних цінностей,
які можуть допомогти знизити агресивність в суспільстві. Kotarska, Nowak, Szark-Eckardt & Nowak (2019) ви-
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явили позитивну кореляцію між практикою одноборств,
особливо там де їх практикують на рівні змагання, з поведінкою відносно здоров’я та більш високим рівнем самооцінки якості життя.
У двадцяти школах 5 різних Європейських країн
проведено дослідження за «Програмою розвитку навичок карате». Вченими (Pinto-Escalona, Gobbi, Valenzuela,
Bennett, Aschieri, Martin-Loeches, Paoli, & Martinez-deQuel, 2021) доведено, що у дітей, які займалися за розробленою програмою, у порівнянні з традиційними
уроками фізичної культури, поліпшилась академічна
успішність (середній бал), показники фізичної підготовки (кардіореспіраторна придатність, рівновага і гнучкість), зменшились проблеми з поведінкою. Американський вчений Chyu (2010) також впроваджував програму
з бойового мистецтва в звичайну програму з фізичного
виховання та довів її ефективність.
За останні декілька десятиліть значно збільшилася
кількість наукових оглядів, які узагальнюють питання,
пов’язані з виявленням, відбором і розвитком спортивних талантів (Vaeyens et al., 2008; Bailey & Collins, 2013;
Baker et al., 2018a,b). Дослідження свідчать про низьку ефективність функціонування системи спортивної
орієнтації, відбору і підготовки спортивного резерву.
Недосконалість існуючої системи підтверджують високі показники відсіву дітей зі спортивних секцій на
початкових етапах підготовки, низький відсоток дітей,
які виконують контрольно-перевідні нормативи, а також випадки зриву адаптації внаслідок застосування
неадекватних віку спортсмена навантажень. При масовому огляді тренери, як правило, звертають увагу на
дітей з яскраво вираженим спортивним потенціалом,
тоді як у багатьох дітей з різних причин він проявляється не відразу (Аулик, 1990; Калинин, 2017; Platonov,
2018).
Таким чином, залишаються дискусійними питання
оптимізації процесу відбору та визначення факторної
моделі відбору дівчат 9 років до спортивної секції кіокушинкай карате.
Мета дослідження – визначити факторну модель
морфофункціональної та рухової підготовленості дівчат
9 років на етапі початкового відбору до спортивної секції кіокушинкай карате.
Матеріали і методи
Учасники дослідження
У дослідженні взяли участь 34 дівчини 9 років. Діти
та їхні батьки були інформовані про всі особливості дослідження і дали згоду на участь в експерименті.

джень у фізичному вихованні і спорті (Ашмарин, 1978;
Круцевич, 1985; Худолій & Іващенко, 2013).
Обрані методи дозволяють своєчасно аналізувати
фізичний стан дітей, прогнозувати їх готовність до участі у тестуванні. Корегувати програми відбору та у подальшому спланувати навчальний процес.
У програму тестування увійшли загальновідомі тести, що характеризують антропометричні показники:
маса тіла, довжина тіла, окружність грудної клітини,
життєва ємність легень, динамометрія правої та лівої
рук (Бунак, 1941). Показники, які характеризують рухову підготовленість: біг 30 м з високого старту, біг 300 м,
нахил тулуба вперед із положення сидячи, підтягування
у змішаному висі на канаті, стрибок у довжину з місця,
човниковий біг 4х9 м, вправи на поєднання рухів руками, тулубом і ногами, стійка на одній нозі з закритими
очима, ходьба по прямій лінії після 5 обертів; тест Копилова; стрибки на скакалці (Сергієнко, 2010; Калинин,
Бутко, Даниленко, Артамонова & Терехин, 2018; Марченко & Безпалько, 2020).
Статистичний аналіз
У дослідженні використовувалася програма – IBM
SPSS 26. Для оцінки тісноти взаємозв’язку між параметрами розраховувався коефіцієнт кореляції Пірсона.
Для узагальнення та скорочення кількості змінних і
об’єднання їх у групи на основі характерних зав’язків
використовувався факторний аналіз. У процесі проведення факторного аналізу розраховували та аналізували
наступні показники: критерій сферичності Бартлетта,
КМО – міра адекватності вибірки Кайзера-Мєйєра-Олкіна. Виділення факторів було проведено методом головних компонент (АГК). Обертання факторів виконувалось методом «Варімакс» з нормалізацією Кайзера.
Результати
Дослідження ефективності експериментального
плану оцінки перспективності дівчат проводилося на
основі комплексу показників, що відображають готовність школярів до занять в секції кіокушинкай карате в
умовах позакласної та позашкільної рухової активності.
Результати дослідження наведені в таблицях 1-4. Аналіз
середньостатистичних показників тестування показує,
що загалом за усіма тестами більшість результатів відповідають закону нормального розподілу.
Розрахований критерій сферичності Бартлетта
(p<0,05) вказує на доцільність використання факторного аналізу в силу корелювання факторів. Величина КМО
0,571 характеризує задовільну адекватність використання факторного аналізу до даної вибірки (табл. 1).

Організація дослідження
Для вирішення поставлених завдань були використані методи дослідження: теоретичного аналізу і узагальнення даних науково-методичної літератури; педагогічного тестування; методи математико-статистичної
обробки даних.
Основою у плануванні дослідження стали концептуальні підходи до розробки програми наукових дослі-
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Таблиця 1. Перевірка доцільності використання
факторного аналізу
KMO і критерій Бартлетта
Міра адекватності вибірки
Кайзера-Мєйєра-Олкіна (КМО).
Приблизний Хі-квадрат
Критерій сферичності
ст.св.
Бартлетта
Значимість

0,571
276,635
136
,000
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Стрибки на скакалці, рази

Тест Копилова, с

Ходьба по прямій лінії після 5 обертів, відхилення
в см

Стійка на одній нозі з закритими очима, с

Вправи на поєднання рухів руками, тулубом і ногами, бали

Човниковий біг 4х9 метрів, с

Стрибок у довжину з місця, см

Підтягування у змішаному висі на канаті, рази

Нахил тулуба вперед із положення сидячи,см

Біг 300 метрів, с

Біг 30 метрів з високого старту, с

Динамометрія лівої руки, кг

Динамометрія правої руки, кг

Довжина тіла, см

Життєва ємність легень, см3

Окружність грудей, см
1,000

Життєва ємність легень, см3

Окружність грудей, см
1,000

,312

Динамометрія правої руки, кг

,384

1,000

,282

,588

,516

Динамометрія лівої руки, кг

,497

1,000

,766

,352

,399

,571

Біг 30 метрів з високого старту, с

1,000

1,000

,002

-,093

-,071

-,081

-,187

Біг 300 метрів, с
1,000

,603

-,053

,040

,084

,127

,040

,123

1,000

-,116

-,048

-,102

-,003

,248

,066

-,181

,105

Нахил тулуба вперед із положення сидячи, см

-,122

1,000

,057

,118

,191

,082

,004

-,052

-,122

-,092

-,027

Підтягування у змішаному
висі на канаті, разів

,414

1,000

,004

,037

-,207

-,201

,346

,456

-,071

,409

,226

,329

Стрибок у довжину з місця, см

,599

1,000

-,114

-,130

-,185

,303

,556

-,114

-,105

-,284

-,158

-,086

-,193

Човниковий біг 4×9 метрів, с

,354

1,000

-,393

,219

-,030

,041

-,237

-,496

,094

,220

-,045

,152

,120

,173

1,000

,160

-,236

,338

-,071

,077

-,197

-,618

,088

,139

,089

,162

,386

,302

Стійка на одній нозі з закритими очима, с
Вправи на поєднання рухів
руками, тулубом і ногами,
бали

,925

1,000

,083

-,281

,040

-,254

,037

-,167

-,134

-,053

-,238

-,422

,009

-,182

-,131

-,186

Ходьба по прямій лінії після 5
обертів, відхилення в см

,614

1,000

-,091

-,508

-,287

,215

-,276

,189

-,178

,201

,419

-,297

-,299

-,181

-,280

-,394

-,344

Тест Копилова, с

Довжина тіла, см

Маса тіла, кг
1,000

1,000

-,248

,056

,457

,254

-,115

,396

-,022

-,386

-,347

-,443

,081

,047

-,283

,020

,073

,002

Стрибки на скакалці, рази

Маса тіла, кг

Назва тесту

Таблиця 2. Кореляційна матриця
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У таблиці 2 наочно представлена кореляційна матриця яка включає в себе усі можливі коефіцієнти кореляцій (r) між змінними, що аналізуються. Коефіцієнти
кореляції характеризують щільність зв’язку між змінними початкового масиву даних.
Проведене дослідження дозволило встановити, що
найбільш тісно антропометричні показники корелюють
з морфофункціональними показниками та впливають
на ступінь прояву швидкісної-сили, здібностей до координованості рухів і збереження стійкості пози. Виявлено достовірний високий ступінь кореляційного зв’язку
між показниками «Маси тіла» і «Окружності грудей»
(r=0,925, p<0,0001), «Динамометрією правої та лівої рук»
(r=0,766, p<0,0001).
Швидкісні здібності на рівні середнього ступеня
значимості корелюють з показниками тесту «Біг 300 метрів» (r=0,603, p=0,0001), «Човниковий біг 4х9 метрів»
(r=0,556, p=0,0003) і «Стійка на одній нозі з закритими
очима» (r=-0,618, p<0,0001). Також у результаті кореляційного аналізу встановлено тісний взаємозв’язок між
показниками тестів «Стійка на одній нозі з закритими
очима» і «Тест Копилова» (r=-0,508, p=0,001).

Отримані дані свідчать про те, що сила найменше
залежна від усіх інших показників, які вивчалися у процесі дослідження. Коефіцієнт кореляції між ними має
дуже слабкий статистичний зв’язок і не перевищує рівня
(r=0,191).
Для визначення факторної моделі та оптимізації
програми відбору дівчат 9 років був проведений факторний аналіз за 17 показниками тестування. Результати
аналізу наведені в таблицях 3-4. У процесі аналізу виділилось шість факторів, які пояснюють 74,508% сумарної
дисперсії показників (табл. 3). Показники, об’єднані в
одному факторі, взаємопов’язані між собою і впливають
один на одного.
Як показало дослідження, у генеральному уніполярному першому факторі, який можна умовно назвати
«фізичний розвиток дівчат» сконцентровані такі показники, які характеризують антропометричний та морфофункціональний стан з різних сторін. Фактор пояснює 24,035% загальної дисперсії вибірки. Він корелює з
результатами «Маса тіла» (0,859), «Окружність грудей»
(0,811), «Довжина тіла» (0,802), «Динамометрія правої
руки» (0,791), «Динамометрія лівої руки» (0,733). Таке

Таблиця 3. Пояснена сукупна дисперсія
Початкові власні значення
Витяг суми квадратів навантажень Ротація суми квадратів навантажень
Всього
% дисперсії Сумарний %
Всього
% дисперсії Сумарний % Всього % дисперсії Сумарний %
1
4,592
27,015
27,015
4,592
27,015
27,015
4,086
24,035
24,035
2
2,777
16,336
43,351
2,777
16,336
43,351
2,831
16,650
40,685
3
1,697
9,981
53,332
1,697
9,981
53,332
1,667
9,804
50,489
4
1,459
8,582
61,914
1,459
8,582
61,914
1,505
8,850
59,340
5
1,130
6,647
68,561
1,130
6,647
68,561
1,403
8,251
67,590
6
1,011
5,947
74,508
1,011
5,947
74,508
1,176
6,918
74,508
Метод виділення факторів: метод головних компонент
N

Таблиця 4. Повернута матриця компонентівa
Назва тесту

1
,859
,811
,802
,791
,733

Маса тіла, кг
Окружність грудей, см
Довжина тіла, см
Динамометрія правої руки, кг
Динамометрія лівої руки, кг
Тест Копилова, с
Біг 30 метрів з високого старту, с
Човниковий біг 4х9 метрів, с
Біг 300 метрів, с
Вправи на поєднання рухів руками, тулубом і ногами, бали
Стрибок у довжину з місця, см
Стрибки на скакалці, рази
Життєва ємність легень, см3
Ходьба по прямій лінії після 5 обертів, відхилення в см
Стійка на одній нозі з закритими очима, с
Нахил тулуба вперед із положення сидячи,см
Підтягування у змішаному висі на канаті, рази
Метод виділення факторів: метод головних компонент
Метод обертання: варімакс з нормалізацією Кайзера
a.Обертання зійшлося за 10 ітерацій

2

Компонент
3
4

5

6

,884
,728
,709
,668
,652
-,818
,900
,951
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h2
,807
,746
,739
,804
,754
,578
,865
,719
,549
,618
,703
,794
,747
,744
,734
,848
,919
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убування власних значень уповільнюється найбільш
сильно (рис. 1).



 "#

розташування показників вказує на взаємозв’язок між
ними та свідчить про паралельне зростання антропометричних та морфофункціональних даних. Наприклад,
зростання «Довжини тіла» обумовлює зростання «Маси
тіла».
Наступний за величиною вкладу в сумарну дисперсію вибірки 16,65% другий фактор був ідентифікований
як фактор «циклічних локомоцій». Він корелює з результатами «Біг 30 метрів з високого старту» (0,884), «Човниковий біг 4х9 метрів» (0,728), «Біг 300 метрів» (0,709).
Це вказує на важливість результатів у бігових вправах
різної спрямованості у загальній факторній структурі
програми відбору дівчат 9 років.
Третій уніполярний фактор з «вагою» 9,804% корелює з результатами «Стрибок у довжину з місця» (0,668),
«Стрибки на скакалці» (0,652). Фактор отримав назву
«швидкісно-силова підготовленість». На нашу думку,
це підтверджує доволі високе значення рівня розвитку
швидкісної сили у структурі організації відбору. Таким
чином доведено важливість здатності нервово-м’язової
системи юних каратисток до мобілізації функціонального потенціалу для досягнення високих показників сили в
максимально короткий час у процесі виконання технічних і тактичних дій.
Внесок четвертого фактору у загальну дисперсію вибірки становить 8,85%. Фактор корелює з результатами
«Ходьба по прямій лінії після 5 обертів» (0,818). Він характеризує здібність до збереження вестибулярної стійкості і отримав назву «динамічна рівновага».
П’ятий фактор можна інтерпретувати як фактор
прояву активної рухливості хребетного стовпа. Фактор
отримав назву «гнучкість». Корелює з результатами «Нахил тулуба вперед із положення сидячи» (0,900). Його
внесок в загальну дисперсію вибірки становить 8,251%.
Шостий фактор найбільшу кореляцію має з показниками силової підготовленості «Підтягування у змішаному висі на канаті» (0,951), з часткою у загальній дисперсії вибірки 6,918%. Фактор отримав назву «силова
підготовленість».
Аналіз спільностей указує, що запропонована батарея тестів є інформативною (табл. 4). Найбільшу інформативність для комплексної оцінки перспективності дітей під час відбору для занять у спортивній секції карате
мають результати тестів: «Підтягування у змішаному
висі на канаті» (0,919), «Біг 30 метрів з високого старту»
(0,865) та «Нахил тулуба вперед із положення сидячи»
(0,848). Достатньо інформативними виявились тести, які
характеризують антропометричні показники: «Окружність грудей» (0,746), «Маса тіла» (,807), «Довжина тіла»
(0,739) та мофрфофункціональні показники «Життєва
ємність легень» (0,747), «Динамометрія правої руки»
(0,804), «Динамометрія лівої руки» (0,754).
Отже, у факторній моделі відбору дівчат 9 років в
секцію кіокушинкай карате пріоритетне місце займають
антропометричні та морфофункціональні показники і
процеси розвитку рухових здібностей.
Для наочного відображення достатнього числа
факторів у роботі було використано графік власних
значень факторів, розташованих у порядку убування
(Графічне зображення критерію «Кам’янистий осип»
Р. Кеттелла), на якому візуально визначається точка де
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Рис. 1. Графік власних значень





Дискусія
У дослідження допускалось, що ефективність оцінки
індивідуальних здібностей та можливостей юних кандидаток для занять в секції кіокушинкай карате залежить
від раціонально організованих методичних та педагогічних умов відбору. Факторний аналіз дав можливість
виділити фактори з найвищим вкладом в сумарну дисперсію показників.
Отримані дані доповнюють результати досліджень
Felfe, Lechner, & Steinmayr (2016), Rutkowski, Sobiech, &
Chwałczyńska (2019), Marchenko & Satdyiev (2021) про
необхідність залучення дітей до масових та спортивних
заходів у позакласній та позашкільній роботі. На думку авторів це позитивно впливає на здоров’я, покращує
успішність та поведінку дітей (Марченко & Козарь, 2015;
Марченко & Тараненко, 2020; Pinto-Escalona et al. 2021).
Розширюють знання (Müller, Müller, Hildebrandt,
Kapelari, & Raschner, 2015; Калинин, Бутко, Даниленко,
Артамонова, & Терехин, 2018) про важливість антропометричних та фізіологічних даних дітей при виявленні
талантів і набору до спортивних секцій. Разом з тим, в
ранньому віці часто відбувається систематична помилка
відбору, обумовлена біологічними ознаками (Barreiros,
Côté, & Fonseca, 2012). Фактично, спортсмени раннього
дозрівання, а також ті, хто народився на початку року
(Musch & Grondin, 2001) будуть вибрані з більшою вірогідністю. Проте важливо враховувати, що біологічні
переваги ранньої зрілості знижуються в пізньому підлітковому і дорослому віці (Malina, Bouchard, & Bar-Or,
2004). Про необхідність використання комплексу тестів,
які повинні містити велику кількість ознак, що відображають індивідуальні особливості учнів, специфічні форми прояву та загальні закономірності розвитку рухових
здібностей (гетерохронність, різнонаправленість і наявність сенситивних періодів) (Ma & Qu, 2017; Khudolii,
Ivashchenko, Iermakov, Nosko, & Marchenko, 2019; Марченко & Вердиш, 2021).
Підтверджується ефективність методу факторного
аналізу в педагогічних дослідженнях (Худолій, Іващенко,
& Бекетов, 2015; Chernenko, Honcharenko, & Marchenko,
2019; Marchenko, Jagiello, Iermakov, Ivashchenko, & Khudolii,
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2021), який не тільки перевіряє конкретну гіпотезу, але ще
й пропонує нову. Використання наукових методів прогнозування можливостей досягти високих результатів
значно підвищує ефективність цілеспрямованої підготовки спортсменів. Дозволяє точніше визначити найбільш
перспективних (Kokinda, Kandráč, Milan, 2012; Kandrac,
Peric, Dzugas, Kacur, Tomkova, Kokinda, Turek, 2020).
Новими даними є те, що розроблена ймовірна модель оцінки перспективності дівчат 9 років. Застосування отриманої факторної моделі покращить діагностику
актуальних параметрів тестування у процесі відбору на
початковому етапі.
Висновки
Аналіз вітчизняних та зарубіжних наукових праць виявив недостатність інформації про організацію і критерії
відбору дітей у секцію кіокушинкай карате. Визначення
найбільш перспективних для занять карате дівчат вимагає
усесторонньої оцінки факторів, які відповідають певним
критеріям і надають надійні і достовірні дані про спортивні здібності юних претенденток з різних точок зору.
За результатами факторного аналізу побудовано
оптимальну програму відбору пріоритетне місце в якій

займають антропометричні, морфофункціональні показники і процеси розвитку рухових здібностей.
Найбільшу інформативність для комплексної оцінки
перспективності дітей під час відбору для занять у спортивній секції карате мають результати тестів: «Підтягування у змішаному висі на канаті» (0,919), «Біг 30 метрів
з високого старту» (0,865) та «Нахил тулуба вперед із
положення сидячи» (0,848). Достатньо інформативними
виявились тести, які характеризують антропометричні показники: «Окружність грудей» (0,746), «Маса тіла»
(0,807), «Довжина тіла» (0,739) та мофрфофункціональні
показники «Життєва ємність легень» (0,747), «Динамометрія правої руки» (0,804), «Динамометрія лівої руки»
(0,754).
Перспективою подальшого дослідження може бути
розробка та складання контрольно-перевідних нормативів для оцінки загальної та спеціальної рухової підготовленості юних каратисток на етапі початкової спортивної підготовки.
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The purpose of the study was to determine the factor model
of morphofunctional and motor fitness of 9-year-old girls at the
stage of initial selection for the Kyokushin Karate sports section.
Materials and methods. The study involved 34 girls 9 years
old. The children and their parents were informed about all the
features of the study and agreed to participate in the experiment.
To solve the tasks were used research methods: theoretical
analysis and generalization of scientific and methodological
literature; pedagogical testing; methods of mathematical and
statistical data processing.
Results. The most informative for a comprehensive
assessment of the prospects of children during the selection
for training in the sports section of karate are the results of
tests: from a sitting position (0,848). Tests that characterize

anthropometric indicators were quite informative: “Chest
circumference” (0.746), “Body weight” (0.807), “Body length”
(0.739) and morphofunctional indicators “Vital capacity of
the lungs” (0.747), “Dynamometry of the right hand” (0,804),
“Dynamometry of the left hand” (0,754).
Conclusions. Factor analysis made it possible to identify
the factors with the highest contribution to the total variance of
indicators. Based on the results of factor analysis, the optimal
selection program is constructed, the priority place in which is
occupied by anthropometric, morphofunctional indicators and
processes of development of motor abilities.
Keywords: girls, morphofunctional readiness, motor readiness, factor analysis, forecasting.
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