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що характеризують морфологічні та функціональні можливості каноїстів
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Анотації:
Визначено кореляційні 
зв’язки тестів з загаль-
ної фізичної підготовки 
з показниками морфо-
функціональних можливос-
тей спортсменів. У дослі-
дженні приймали участь 15 
спортсменів. Встановлена 
схильність спортсменів до 
певних дистанцій у змагаль-
ній діяльності. Рекомендова-
но напрямки відбору і орієн-
тації спортсменів до роботи 
різної спрямованості.

Флерчук В.В. Солтик О.О. Определение кор-
реляционных взаимосвязей педагогических 
тестов общей физической подготовки с ком-
плексом показателей, характеризующими 
морфологические и функциональные воз-
можности каноистов. Определены корреляци-
онные связи тестов по общей физической под-
готовки с показателями морфо-функциональных 
возможностей спортсменов. В исследовании 
принимали участие 15 спортсменов. Установле-
на склонность спортсменов к определенным дис-
танциям в соревновательной деятельности. Ре-
комендованы направления отбора и ориентации 
спортсменов к работе разной направленности.
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of the correlation relationship of 
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training with a set of parameters 
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of tests are certain to on general physical 
preparation with indexes morphological 
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is set to certain distances in competition 
activity. Directions of selection and 
orientation of sportsmen are recommended 
to work of different orientation.
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Вступ.1

Вирішення проблеми відбору і спортивної орі-
єнтації ґрунтується на врахуванні конкретних умов 
навчально-тренувального процесу і особливостей 
формування спортивної майстерності на різних ета-
пах підготовки [2,3,6].

Саме на етапі спеціалізованої базової підготовки  
основним завданням є визначення виду змагань, та 
дисциплін в яких буде спеціалізуватися спортсмен, 
визначення провідних фізичних якостей та функціо-
нальних особливостей [6].

В практиці веслового спорту особливе місце в 
процесі підготовки спортсменів і контролю за рівнем 
підготовленості та реалізації функціональних можли-
востей в  процесі змагальної діяльності застосовують 
педагогічні тести в умовах реального тренувального 
заняття – як на воді, так і на суходолі [5]. 

Аналіз спеціальної літератури дозволив визна чити 
значну перевагу використання педагогічних кри теріїв 
при відборі і орієнтації спортсменів поряд з функціо-
нальними, реєстрація яких вимагає спеціаль них умов і 
діагностичної апаратури. 

Показники можна розглядати в якості критеріїв від-
бору і орієнтації спортсменів на третьо му етапі бага-
торічного відбору для об'єктивної оцін ки спортсменів, 
індивідуальних здібностей і схильності до спринтерської 
або стаєрської роботи, а також мо жуть бути викорис-
тані для корекції тренувального процесу [3,6]. 

У видах спорту з циклічною структурою рухів, ак-
цент робиться на розвиток сили, силової витривалос-
ті. Є всі передумови стверджувати, що у циклічних 
видах спорту, на етапі спеціалізованої базової підго-
товки багаторічного вдосконалення, в залежності від 
віку, початку занять спортом, необхідно диференцію-
вати тренувальний процес спортсменів до роботи різ-
ної тривалості [1,2,3].
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Рівень розвитку швидкісно-силових можливостей 
веслувальників і їх витривалості складають основу 
спеціальної фізичної підготовленості. Вона визнача-
ється можливостями функціональних систем організ-
му спортсмена, що забезпечує ефективну змагальну 
діяльність [1,4].

Зокрема, ряд досліджень у веслуванні присвяче-
но пошуку нових педагогічних показників, розробці 
тестів, оцінки рівня розвитку спеціальних фізичних 
якостей і специфічних особливостей [5]. Ці положен-
ня знайшли своє відображення й у практичних роз-
робках тестів і нормативів, що рекомендуються для 
орієнтації на різні змагальні дистанції. Таким чином 
проблема, що розглядається в статті є актуальною та 
значущою.

Робота виконана за планом НДР Хмельницького 
національного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – дослідити взаємозв’язок педа-

гогічних тестів із загальної фізичної підготовки з 
морфо-функціональними показниками, для орієнтації 
у веслуванні на каное. 

Методи й організація досліджень – аналіз даних 
літератури, педагогічне спостереження, тестування, 
статистичні методи. 

Результати досліджень. 
Для запропонування інформативних тестів для 

контролю, відбору та орієнтації підготовки спортс-
менів у веслуванні на каное з урахуванням їхньої 
схильності до роботи різної тривалості, ми провели 
кореляційний аналіз між функціональними тестами, 
що апробовані, є інформативними і застосовуються в 
лабораторних умовах, та педагогічними тестами, які 
використовує тренер в умовах реальної тренувальної 
діяльності. Отримані дані дозволяють з вірогідністю 
говорити про застосування запропонованих тестів та 
визначити ті тесті, що характеризують морфологічні 
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та функціональні можливості спортсменів  в практич-
ній діяльності в умовах веслування (рис. 1).

Так тести на загальну витривалість із загальної 
фізичної підготовки корелюють з показниками вміс-
ту жирової тканини в тілі (r=0,64),  функціональними 
показниками, що характеризують потужність, 
рухливість та економічність функціональних 
систем організму спортсменів (r=0,59−0,81), і які 
відображають особливості аеробної та аеробно-
анаеробної роботи у веслуванні на каное (рис.1).

Чим вища швидкість при подоланні дистанцій в 
бігу на 1500 та 3000 м, тим вища максимальна ЧСС в 
умовах тестових навантажень, що визначають загаль-
ний рівень фізичної працездатності (r=-0,578). Тобто 
спортсмени, які демонструють більш вищий рівень 
витривалості мають більш високий рівень потужності 
функціональних систем (за параметрами ЧСС, макси-
мального споживання кисню, легеневої вентиляції), 
що підтверджується взаємозв’язком бігу на 1500 та 
3000 м з максимальними параметрами, що характери-
зують реакцію кардіо-респіраторної системи  на на-
пружену фізичну роботу.

При цьому необхідно відзначити більш високу 
швидкість відновлення, що підкреслюється пози-
тивною кореляцією між часом проходження бігових 
дистанцій та ЧСС, що зареєстрована наприкінці від-
новного періоду  на 10 хвилині (r=0,66). Це свідчить 
про більший рівень економічності функціонування у 
каноїста, що розвиває витривалість, і підтверджується 
позитивною кореляцією з індексом напруження.

Результати досліджень виявили тісну залежність 
напівперіоду реакції для збільшення V O2 при наван-
таженні середньої аеробної потужності (r=-0,695). 
Це свідчить, що швидше виходять на робочий рівень 
функціональні системи у спортсменів, що мають мен-
ший рівень витривалості, і що підтверджується нега-
тивною кореляцією.

Визначено, що більш витривалі спортсмени демон-
струють високу ефективність метаболічних процесів 
по співвідношенню потужності роботи та концентра-
ції лактату на дистанції 500 м (r=0,66). Відзначено, 
чим вище прояв витривалості, тим менше активність 
анаеробно-гліколітичного механізму в енергозабезпе-
ченні навантажень в тестах та на змаганнях.

Значні взаємозв’язки визначені серед тестів на 
силову витривалість, а саме жим і тяга штанги за 2 
хвилини, та низки показників, що характеризують 
функціональні можливості каноїстів, і в першу чергу 
показники, що характеризують швидкість розгортан-
ня фізіологічних та метаболічних реакцій при роботі 
середньої аеробної потужності (r=0,60-0,66), показни-
ки потужності функціональних систем, що характери-
зують можливості функціонування системи дихання 
в умовах напруженого фізичного навантаження, по-
ряд зі здібністю до анаеробного утворення енергії 
(r=0,59–0,90), де інтегрованим показником є макси-
мальне споживання кисню (рис. 2).

У тих спортсменів, що демонструють високі показ-
ники силової витривалості,  спостерігається зниження 
ефективності метаболічних процесів за показником 

Показники рухливості функціональних систем:
напівперіод реакції для збільшення V O2  

при навантаженні середньої аеробної потужності  − -0,695

Показники економічності 
функціональних систем:
співвідношення потужності  

роботи і концентрації лактату  
на дистанції 500 м  − 0,66
ЧСС відновлевання − 0,66
індекс напруження − 0,59

Морфологічні  
показники: 

вміст жирової 
тканини в тілі, % −  0,64

Тести з ЗФП
 на загальну 
витривалість 

біг:1500 м, 5000 м 
(час)

Показники аеробної 
потужності функціональних 

систем:
ЧСС максимальне −  0,578 

Показники анаеробної 
потужності функціональних 

систем:
концентрація лактату на 10с  

відновлення  − 0,71
концентрація La на 3 хв – 0,81 

відновлення − 0,81 

Рис. 1. Взаємозв’язки педагогічних тестів на загальну витривалість каноїстів з 
морфологічними та функціональними показниками (при p <0,05, r=0,576, n=15).
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співвідношення потужності навантаження і концен-
трації лактату в умовах тривалої роботи (ступінчаста 
робота до відмови, чотирьох хвилинна робота макси-
мальної інтенсивності, що відповідає проходженню 
дистанції 1000м). При цьому відзначено більш висока 
метаболічна ефективність роботи, що потребує біль-
шого вкладу силового компоненту (дистанція 500 м), 
про що свідчить позитивний кореляційний зв’язок – 
r=0,60 (рис. 2).

За умов навантажень, що потребують прояву ви-
тривалості, спостерігається негативний зв’язок на-
півперіоду реакції для збільшення V O2 при наванта-
женні середньої аеробної потужності і рівня розвитку 
силової витривалості. Тобто, чим вище силова витри-
валість, тим вище рухливість функціональних реакцій 
на початку роботи у спортсменів та демонстрація ви-
соких результатів на коротких дистанціях.

Аналіз кореляційних взаємозв’язків тестів на ви-
значення швидкісних можливостей дозволяють ствер-
джувати про взаємозалежність показників, що харак-
теризують функціональні можливості та результат в 

бігу на  короткі дистанції від 25 до 100 м (рис. 3).
Це в першу чергу показники легеневої вентиля-

ції, кисневого пульсу та працездатності спортсмена 
(r=0,57−0,88), показники швидкості розгортання фізіо-
логічних та метаболічних реакцій (r=0,59−0,73) та по-
казники економічності, які свідчать про ступінь адапта-
ції каноїстів до навантажень (r=0,62−0,88) (рис. 3).

Так каноїсти, що демонструють кращий час в 
тестах на визначення швидкісних можливостей,  не 
можуть реалізувати свої можливості в умовах  сту-
пінчастого тесту аеробної потужності, що підтвер-
джується зв’язком з показниками легеневої вентиля-
ції, кисневого пульсу та загальної працездатності та 
даними інших авторів.

Спортсмени, що демонструють високу  швидкість 
на коротких дистанціях  25-50 м мають більш висо-
кі показники ефективності метаболічних процесів в 
умовах напруженої роботи. Зі збільшенням швидкості 
проходження бігових тестів, за якими визначаються 
швидкісні можливості, спостерігається високий рі-
вень активності анаеробних процесів та швидкість 

Показники аеробної 
потужності функціональних 

систем:
максимальний рівень  

споживання кисню – -0,9; 
максимальний рівень легеневої 

вентиляції  
(абсол. і відн.) – -0,72

максимальний кисневий  
пульс – -0,73

критична потужність при 
ступінчато-зростаючому 

навантаженні –  -0,69 
відносна критична потужність 
при ступінчато-зростаючому 

навантаженні –  -0,79

Показники рухливості  функціональних систем:

напівперіод реакції для збільшення VO2  
при навантаженні середньої аеробної потужності – -0,60; 

напівперіод реакції для збільшення VO2  
при навантаженні на дистанції 1000 м – -0,66; 

напівперіод реакції для збільшення VO2  
при навантаженні на дистанції 500 м – 0,63

Тести з ЗФП  
на визначення силової  

витривалості: жим   
штанги 2хв, тяга 2 хв.  

Морфологічні  
показники  
вага – 0,59

Показники економічності  
функціональних систем:

співвідношення потужності навантаження  
і концентрації лактату –  -0,90 

співвідношення потужності навантаження  
і концентрації лактату після проходження  

дистанції 500 м –  0,60
співвідношення потужності навантаження  
і концентрації лактату після проходження  

дистанції 1000 м –  -0,73; 
ЧСС відновлення  –  -0,60
Індекс напруження –  -0,60

Показники анаеробної 
потужності:

концентрація лактату на 10с 
відновного періоду –   -0,86

концентрація лактату на 3 хв. 
відновного періоду після проходжен-

ня дистанції 1000 м  – -0,63

Рис. 2. Взаємозв’язки  педагогічних тестів з ЗФП на визначення силової витривалості каноїстів з 
морфологічними та функціональними показниками (при p <0,05, r=0,576, n=15).
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розгортання функціональних реакцій в умовах тесто-
вих навантажень в лабораторних умовах. 

При визначенні кореляційних зв’язків між теста-
ми, що характеризують швидкісну витривалість кано-
їстів, а саме біг на 400 м і 4х100 м, з функціональними 
показниками, зазначено залежність тестів з показни-
ками анаеробної потужності та економічності функці-
ональних систем, а саме показників концентрації лак-
тату у відновному періоді, часу відновлення, індексу 
напруження (r=0,57–0,89), та показників аеробної 
потужності функціональних систем – максимального 
рівня легеневої вентиляції, кисневого пульсу та кри-
тичної потужності роботи (r=-0,66 – -0,93) (рис. 4). 
Висока швидкість проходження дистанції пов’язана 
з проявом швидкісної витривалості та взаємообумов-
лена  високою ефективністю метаболічних процесів, 
що підтверджується негативною кореляцією часу про-
ходження тесту та співвідношенням потужності на-
вантаження і концентрації лактату після проходжен-
ня дистанції на 500 м (r=-0,57). При цьому відмічено 
високу активність метаболічних процесі на дистанції 
500 м та високу активність гліколізу, що підтверджу-
ється позитивною кореляцію показників.

Між тестами з загальної фізичної підготовки на ви-
значення максимальної сили  та показниками, що ха-
рактеризують морфологічні, та функціональні можли-
вості виявлені значущі зв’язки, а саме з показниками 
потужності, рухливості, економічності функціональ-
них систем, і показниками м’язової маси без жирової 
тканини в тулубі (r=0,58– 0,89), (рис. 5). Спортсмени, 
що мають високі показники прояву сили, демонстру-
ють низькі аеробні можливості (негативний зв’язок 
за показником максимального споживання кисню) та 
низький рівень фізичної працездатності, але в  спо-
лученні з високим рівнем максимальної частоти сер-
цевих скорочень та більшим рівнем реактивності 
серцево-судинної системи. 

Позитивний зв’язок між показниками максималь-
ної сили та рухливості функціональних систем пока-
зує, що чим більше показники сили, тим більше напів-
період реакції для збільшення V O2 при навантаженні 
середньої аеробної потужності 500 м. Це свідчить про 
те, що каноїсти з більшими силовими можливостями  
демонструють кращі швидкісні можливості та зді-
бність виконання роботи за рахунок анаеробних ме-
ханізмів енергозабезпечення з повільнішим підклю-
ченням до роботи аеробних процесів. Відзначено чим 

Показники рухливості  функціональних систем:
напівперіод реакції для збільшення VO2 при навантаженні середньої 

аеробної потужності – 0,59 
напівперіод реакції для збільшення VO2 при навантаженні на дистанції 

1000 м –  0,61; 0,73 
напівперіод реакції для збільшення VO2 при навантаженні на дистанції 

500 м – 0,63

Показники анаеробної 
потужності 

функціональних си-
стем:

концентрація лактату на 
3 хв. відновного періоду 

після проходження 
дистанції 500 м  -0,76; 

Показники аеробної потужності 
функціональних систем:

максимальний рівень легеневої 
вентиляції (абсол. і відн.) – 0,8; 0,85

максимальний кисневий пульс – 0,82; 
0,57; 0,57

критична потужність при ступінчато-
зростаючому навантаженні  – 0,88; 

0,69 
відносна критична потужність при 

ступінчато-зростаючому навантаженні 
– 0,7

середня потужність навантаження на 
дистанції 500 м (абсол. і відн.) – 0,59; 

0,76
навантаження на дистанції 1000 м 

(абсол. і відн.) –– 0,64; 0,6

Тести з ЗФП
 на визначення швидкісних 

можливостей: біг 25 м, 50 м, 100 
м, 4*25 м

Показники економічності  
функціональних систем:

співвідношення потужності навантаження і концентрації 
лактату після проходження дистанції 1000 м – -0,73; 

індекс напруження –  -0,69; 0,88; 0,8; 0,62;

Рис. 3. Взаємозв’язки  педагогічних тестів з ЗФП на визначення швидкісних можливостей 
каноїстів з функціональними показниками (при р <0,05, r=0,576, n=15).
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Рис. 4. Взаємозв’язки педагогічних тестів з ЗФП на визначення швидкісної витривалості 
каноїстів з функціональними показниками (при         p <0,05, r=0,576, n=15).

Рис. 5. Взаємозв’язки педагогічних тестів з ЗФП на визначення максимальної сили каноїстів з 
морфологічними та функціональними показниками (при  p <0,05, r=0,576, n=15).

Тести з ЗФП
 на визначення швидкісної витривалості  біг на 

400 м, 4*100 м

Показники економічності  
функціональних систем:

співвідношення потужності навантаження 
і концентрації лактату після проходження 

дистанції на 500 м –  -0,57; 
ЧСС відновлення –  -0,57 

індекс напруження –   0,898;

Показники аеробної потужності 
функціональних систем:

максимальний рівень легеневої 
вентиляції (абсол. і відн.) –  -0,93

максимальний кисневий 
пульс – -0,66

критична потужність при ступінчато-
зростаючому навантаженні –  -0,66

Показники анаеробної потужності 
функціональних систем:

концентрація лактату на 10 с  
відновного періоду – 0,75;

концентрація лактату на 3 хв. відновного періоду 
після проходження дистанції 500 м  – 0,88; 

Показники рухливості  функціональних систем: 
напівперіод реакції для збільшення VO2 при навантаженні середньої 

аеробної потужності  1000 м – -0,81,- 0,89
напівперіод реакції для збільшення VO2 при навантаженні середньої 

аеробної потужності  500 м – 0,62; 0,67; 0,81; 0,89

Морфологічні показники 
 в тулубі м’язова маса без 

жирової тканини – 0,58

Тести з ЗФП
на визначення максимальної 
сили: жим штанги макс., тяга 

штанги макс., станова сила, сила 
згиначів кисті

Показники економічності 
функціональних систем:

співвідношення потужності навантаження 
і концентрації лактату після проходження 

дистанції на 500 м – -0,58
Показники аеробної потужності 

функціональних систем:

максимальний рівень  
споживання кисню – -0,72

максимальна частота  
серцевих скорочень – 0,58

критична потужність при ступінчато-
зростаючому навантаженні – -0,88
відносна  критична потужність при 

ступінчато-зростаючому навантаженні – 
-0,88; -0,89; -0,81; -0,71

Показники анаеробної потужності 
функціональних систем:

концентрація лактату на 3 хв. відновного 
періоду після проходження дистанції 1000 м 

– -0,62;-0,67; -0,81; -0,89
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ПСИХОЛОГІЯ

вищий прояв максимальної сили, тим нижча ефектив-
ність метаболічних процесів при проходженні дис-
танції 500 м, а в умовах навантажень, що моделюють 
проходження дистанції 1000 м, спостерігається менша 
активність анаеробних гліколітичних процесів.

Висновки. 
Визначено кореляційні зв’язки тестів з загальної 

фізичної підготовки, з показниками, що характеризу-
ють морфо-функціональні можливості каноїстів для 
орієнтації підготовки спортсменів та участі у змаган-
нях на дистанціях, до яких вони схильні. Це свідчить 
про можливість застосування  представлених тестів 
як інформативних в умовах реального тренувального 
процесу, і які є інструментом для тренера при роботі 

зі спортсменами, що знаходяться на етапі попередньої 
та спеціалізованої базової підготовки. Це тести: біг: 
25 м з ходу, 50 м з ходу, 4х25 м з ходу, 100 м,  400 м, 
4х100 м з ходу, біг на 1500 м, на 3000 м, на 5000 м, 
жим і тяга штанги максимальної ваги, жим (30 кг) і  
тяга (40 кг) штанги за 2 хвилини, визначення станової 
сили розгиначів тулуба.

Перспективою подальшого дослідження буде ви-
значення взаємозв’язків педагогічних тестів спеціаль-
ної фізичної підготовки з морфо-функціональними та 
психофізіологічними показниками які можна застосу-
вати в умовах реального тренування і що відобража-
ють основні можливості спортсменів.
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