Матеріали конференції

Порівняльна характеристика оцінки
силових зусиль у школярів 11-13 років
Іващенко О.В., Єрмаков С.С., Тищенко О.О.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди
Вступ
Аналіз наукової літератури дозволив встановити, що дослідження особливостей оцінки силових зусиль потребує подальших розвідок (Сергієнко, Л.П., Чекмарьова, Н.Г., & Хаджинов, В.А., 2012; Бальсевич, В.К. (2000; Іващенко, О.В., 2016).
Мета дослідження – визначити особливості оцінки силових зусиль у хлопців і дівчат 11-13 років.
Матеріал і методи
Учасники дослідження. У дослідженні прийняли участь хлопці
11 років (n=22), 12 років (n=31), 13 років (n=33); дівчата 11 років
(n=25), 12 років (n=27), 13 років (n=18). Діти та їхні батьки були інформовані про всі особливості дослідження і дали згоду на участь в
експерименті.
Організація дослідження. У роботі використані методи аналізу
наукової літератури, тестування, методи математичної статистики
(Худолій, О.М., 2008; Ильин, E. П., 2003).
Процедура тестування. Оцінка силових зусиль. Обладнання: динамометр, калькулятор. Проведення тесту: для кожного учасника
тестування визначали максимальну силу правої кисті. Після цього їм
пропонувалося виконати зусилля, що дорівнює:
1/3 максимального;
1/2 максимального;
2/3 максимального.
У протокол записувався результат у кг. Розрахунок помилки відтвореного зусилля визначався у відсотках. Для визначення макси©
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мального зусилля досліджувані виконували дві спроби. Реєструвався
кращий результат. Дозоване зусилля виконувалося один раз.
Статистичний аналіз. Для визначення особливостей оцінки силових зусиль був використаний t-тест для парних спостережень і
t-тест для незалежних виборок.
Результати дослідження
Результати аналізу вікової динаміки оцінки силових зусиль у
хлопців і дівчат 11-13 років. Статистично достовірної динаміки в
оцінці силових зусиль у хлопців 11-13 років не спостерігається.
Результати порівняння помилки в оцінці різних за величиною
зусиль. Хлопці 11 років найкраще оцінюють зусилля 2/3 від максимального, найгірше - зусилля 1/3 від максимального (P<0,001). Різниця в оцінюванні зусиль склала 14,23%. У хлопців не спостерігається
статистично значущої кореляційної залежності між оцінкою зусиль
різної величини (P=0,035).
Хлопці 12 років найкраще оцінюють зусилля 2/3 від максимального, найгірше - зусилля 1/3 від максимального (P<0,001), різниця в
оцінюванні склала 13,71%. У хлопців не спостерігається статистично
значущої кореляційної залежності між оцінкою зусилля різної величини (P>0,05).
Хлопці 13 років найкраще оцінюють зусилля 2/3 від максимального, найгірше - зусилля 1/3 від максимального (P<0,001), різниця в
оцінюванні склала 16,97%. У хлопців не спостерігається статистично
значущої кореляційної залежності між оцінкою зусилля різної величини (P>0,05).
У таблиці 1 наведені результати дискримінантного аналізу оцінки
силових зусиль різної величини. Так, нормовані і структурні коефіцієнти дискримінантної функції вказують на те, що в розділені хлопців
за рівнем оцінки силових зусиль необхідно орієнтуватися на зусилля
½ від максимальної сили кисті та рівень сили кисті.
Результати порівняння помилки в оцінці різних за величиною
зусиль. Дівчата 11 років найкраще оцінюють зусилля 2/3 від максимального, найгірше – зусилля 1/3 від максимального (P<0,001). У
дівчат спостерігається статистично значуща кореляційна залежність
між оцінкою зусилля 1/3 від максимального і 2/3 від максимального
(P=0,035).
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Таблиця 1. Результати дискримінантного аналізу. Хлопці 11–13 років
№
1.
2.
3.
4.

Зміст

Нормовані
коефіцієнти
1
2
,863
,183

Максимальна сила кисті
Зусилля 1/3 від максимальної
-,492
сили кисті, %
Зусилля 1/2 від максимальної
-,056
сили кисті, %
Зусилля 2/3 від максимальної
-,310
сили кисті, %

Структурні
коефіцієнти
1
2
,816*
-,392

-,513

-,328

-,650*

,838

-,448

,840*

-,165

-,352*

-,211

Таблиця 2. Результати дискримінантного аналізу. Дівчата 11–13 років
№
1.
2.
3.
4.

Зміст

Нормовані
коефіцієнти
1
2
,052
,923

Максимальна сила кисті
Зусилля 1/3 від максимальної
,740
сили кисті, %
Зусилля 1/2 від максимальної
-,179
сили кисті, %
Зусилля 2/3 від максимальної
,786
сили кисті, %

-,188
,312
,897

Структурні
коефіцієнти
1
2
-,349
,373
,679
-,423
-,269

,468

,596

,480

Дівчата 12 років найкраще оцінюють зусилля 2/3 від максимального, найгірше - зусилля 1/3 від максимального (P<0,001). У дівчат не
спостерігається статистично значущої кореляційної залежності між
оцінкою зусилля різної величини (P>0,05).
Дівчата 13 років найкраще оцінюють зусилля 2/3 від максимального, найгірше - зусилля 1/3 від максимального (P<0,001). У дівчат не
спостерігається статистично значущої кореляційної залежності між
оцінкою зусилля різної величини (P>0,05).
У таблиці 2 наведені результати дискримінантного аналізу оцінки
силових зусиль різної величини. Так, нормовані і структурні коефіцієнти дискримінантної функції вказують на те, що в розділені дівчат
за рівнем оцінки силових зусиль необхідно орієнтуватися на зусилля
1/3 та 2/3 від максимальної сили кисті.
Отримані дані доповнюють відомості про розвиток координаційних здібностей у школярів (Ivashchenko, O., Nosko, M., Cieślicka,
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M., & Malyshev, D., 2019; Ivashchenko, O., Cieślicka, M., Nosko, M., &
Shcherbyk, D., 2018; Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Bartik,
P., & Prykhodko, V., 2018; Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., &
Prykhodko, V., 2018).
Висновки
Хлопці 11-13 років найкраще оцінюють відтворення зусилля
2/3 від максимального. Статистично достовірної вікової динаміки
в оцінці силових зусиль у хлопців 11-13 років не спостерігається.
Взаємозв’язок між відтворенням зусилля 1/3, 1/2 та 2/3 від максимального статистично не достовірний.
У процесі фізичного виховання хлопців 11-13 років необхідно
акцентувати увагу на формування здібності до управління рухами як
компоненти координаційної підготовки школярів.
Дівчата 11-13 років найкраще оцінюють відтворення зусилля
2/3 від максимального. Статистично достовірної вікової динаміки в
оцінці силових зусиль у дівчат 11-13 років не спостерігається.
У процесі фізичного виховання дівчат 11-13 років необхідно акцентувати увагу на формування здібності до управління рухами,
взаємозв’язок між відтворенням зусилля 1/3, 1/2 та 2/3 від максимального статистично не достовірний.
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