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Мета: визначити вплив психофізіологічних та морфофункціональних показників спортсменів високої кваліфікації на результат пропливання ними дистанції 400 метрів вільним стилем.
Матеріал і методи: аналіз та узагальнення літературних джерел, антропометричні та фізіологічні вимірювання, тестування психофізіологічних показників, методи математичної статистики. Обстежувана група складалася з
учасників фінальних запливів Чемпіонатів та Кубків України з плавання на дистанції 400 метрів вільним стилем, які
мали рівень спортивної кваліфікації МСУ.
Результати: авторами охарактеризовані психофізіологічні та морфофункціональні показники висококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в плаванні вільним стилем на дистанції 400 метрів, визначений ступінь
їхнього впливу на результат подолання змагальної дистанції 400 метрів.
Висновки: показники морфофункціонального розвитку плавців є більш значущими для досягнення високих
результатів на дистанції 400 метрів вільним стилем, аніж психофізіологічні параметри; побудова тренувального
процесу висококваліфікованих спортсменів різної дистанційної спеціалізації має здійснюватись з урахуванням
ступеню впливу морфофункціональних та психофізіологічних показників структури спеціальної підготовленості на
змагальний результат.
Ключові слова: висококваліфіковані плавці, вільний стиль, 400 метрів, психофізіологічні та морфофункціональні показники, вплив.
Мета роботи: визначити вплив психофізіологічних
та морфофункціональних показників висококваліфікованих спортсменів на результат пропливання дистанції
400 метрів вільним стилем.
Завдання дослідження:
1. Дослідити особливості морфофункціонального розвитку спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються
в плаванні вільним стилем на дистанції 400 метрів.
2. Охарактеризувати психофізіологічні параметри
висококваліфікованих плавців, що успішно долають
змагальну дистанцію 400 метрів вільним стилем.
3. Визначити ступінь кореляційного зв’язку між психофізіологічними та морфофункціональними показниками спортсменів високої кваліфікації та результатом подолання ними дистанції 400 метрів.

Вступ
Постійний ріст результатів, стрімко зростаюча конкуренція у сучасному спортивному плаванні диктує необхідність пошуку найбільш перспективних шляхів оптимізації
тренувальної та змагальної діяльності [3; 9; 14; 17].
Комплексний аналіз показників структури спеціальної підготовленості спортсменів дозволяє визначити
найбільш значущі за своїм впливом на результат параметри. Урахування їх при побудові тренувального процесу дозволить вдосконалити підготовку спортсменів
високої кваліфікації, що, в свою чергу, призведе до покращення спортивних результатів.
На даний час фахівцями у галузі спортивного плавання достатньо повно розглянуті показники технікотактичної майстерності, антропометричного розвитку,
функціональної підготовленості кваліфікованих плавців,
які є значущими на дистанціях різної довжини [1; 6; 7;
8; 10; 13; 15; 16]. Однак, вивчення психофізіологічних
параметрів залишається відносно осторонь, а морфофункціональні характеристики спортсменів потребуюсь
безперервного оновлення [2; 4; 5; 11; 12].
Проведення досліджень в даному напрямку дозволить відкрити нові перспективи у вирішенні проблеми
вдосконалення тренувальної діяльності з урахуванням дистанційної спеціалізації висококваліфікованих
спортсменів-плавців.
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Матеріал і методи дослідження
Для вирішення поставлених завдань у роботі були
використані наступні методи: аналіз та узагальнення літературних джерел, антропометричні та фізіологічні вимірювання, тестування психофізіологічних показників,
методи математичної статистики.
Збір експериментальних даних здійснювався на
Чемпіонатах і Кубках України з плавання. Обстежувана
група у кількості 12 чоловік складалася з учасників фінальних запливів на дистанції 400 метрів вільним сти-
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Рис. 1.
Морфофункціональний профіль висококваліфікованих спортсменів,
які спеціалізуються в плаванні вільним стилем на дистанції 400 метрів

лем. Всі спортсмени, які приймали участь у експерименті, були членами збірної команди України з плавання
і мали рівень кваліфікації МСУ.

гнучкості, про що свідчать результати тесту «нахил вперед» (20,07 ± 5,04 см).
Параметр ЖЄЛ, який є одним з основних показників
стану системи зовнішнього дихання, знаходиться на рівні значень 6,89 ± 1,49 л.
Відмічені особливості пояснюються виконанням роботи переважно у зоні аеробного енергозабезпечення,
яка пред’являє високі вимоги до функціональних можливостей плавців та до їхнього морфотипу.
Відсутність у стайєрів великих охоплювальних розмірів, у порівнянні з спринтерами, пов’язана з підвищенням вимог до їх гідродинамічних якостей ─ рівноваги
тіла у воді, обтічності, плавучості.
Оцінка психофізіологічних особливостей плавців
високої кваліфікації, що спеціалізуються на дистанції
400 метрів вільним стилем, проводилася за показниками: часу рухової реакції на звуковий подразник;
почуття часу, концентрації уваги; частоти рухів за заданий проміжок часу; визначення екстравертованості
та інтровертованості особистості.
Середні значення досліджуваних параметрів, зафіксовані у спортсменів в тестах, представлені у таблиці 1.
Як видно з таблиці 1, результати, які характеризують швидкість реагування на звуковий подразник,

Результати дослідження
Результат в плаванні визначається багатьма факторами, серед яких важливе місце відводиться морфофункціональним та психофізіологічним параметрам.
Особливості морфофункціонального розвитку плавців-стайєрів оцінювались нами на основі вимірювання
повздовжніх, поперечних та обхоплювальних розмірів
тіла та показників функціонального розвитку. Загалом
було розглянуто 34 параметри.
На основі отриманого цифрового матеріалу з’яви
лась можливість побудувати морфофункціональний
профіль спортсменів, які спеціалізуються на дистанції
400 метрів вільним стилем (рис. 1).
Плавці даної спеціалізації мають середні значення
довжини (185,58 ± 7,69 см) та маси тіла (75,42 ± 5,92 кг),
обхоплювальних розмірів грудної клітини (у спокої: 98,
17 ± 4,28 см, на вдиху: 104,95 ± 5,49 см, на видиху: 95,00
± 4,73 см). Вони мають довгі кінцівки і їхні сегменти, міцну статуру, нормостенічний тип конституції.
У цих спортсменів відмічаються гарні показники

Пилипко, О., Пилипко, А. (2021), «Вплив психофізіологічних та
морфофункціональних показників спортсменів високої кваліфікації на результат пропливання дистанції 400 метрів вільним стилем»

6

Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1(81), С. 5-10,
doi:10.15391/snsv.2021-1.001

тестах, представлені у таблиці 1.

СЛОБОЖАНСЬКИЙ НАУКОВО-СПОРТИВНИЙ ВІСНИК

Таблиця 1

Психофізіологічні показники висококваліфікованих спортсменів,
які 1
Таблиця

Психофізіологічні показники висококваліфікованих спортсменів,

в плаванні
вільнимна
стилем
на дистанції
метрів(n
(n ==12)
спеціалізуютьсяяківспеціалізуються
плаванні вільним
стилем
дистанції
400400
метрів
12)

65,50
56,83
63,00
61,33
57,83
37
34,33
42
39
38,5
38
50,33
48,64
11,67

Тест Шульте
(кільк.цифр за 15с)

28,744
24,5
25,6
28,59
24,5
29,94
23,42
30,84
31
40
31,84
34,2
29,43
4,72

Нейротизм
(бали)

0,149
0,168
0,129
0,151
0,133
0,182
0,163
0,174
0,198
0,174
0,155
0,147
0,16
0,02

Опитувальник
Айзенка
Экстраверсія
– інтроверсія
(бали)

Ш-ц К.
Р-к М.
Ш-в М.
М-й П.
С-й О.
В-ко В.
Г-в А.
Т-ко І.
Д-ко Я.
Д-в Д.
К-ко М.
К-й К.
Середні значення
Стандартне відхилення

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Теппінг-тест
(рухи/10с)

ПІБ

Почуття часу (с)

№
з/п

Реакція на
звуковий подразник
(с)

Результати тестів

15
15
17
18
18
15
15
19
19
16
19
10
16,33
2,61

6
5
12
14
7
10
16
11
12
13
17
11
11,17
3,74

11
16
11
11
15
14
13
14
12
14
15
13
13,25
1,71

в середньому знаходяться в досліджуваній групі на
рівні значень 0,16 ± 0,02 с, при цьому переважна кіль- 11
О., Пилипко,
А. (2021), "Вплив
психофізіологічних
кістьПилипко,
спортсменів
демонструвала
відносно
стабільніта морфофункціональних показників спортсменів високої кваліфікації на
результат
пропливання
дистанції 400 метрів вільним стилем", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1(81), С. 7-21,
значення
у кожній
із 10 спроб.
doi:10.15391/snsv.2021-1.001
50 % з числа досліджуваних плавців мають добре
розвинуте почуття часу, 33,3 % демонструють різницю з відчуттям реального часу в менший бік, в свою
чергу 16,7 % мають уповільнене відчуття часового
проміжку.
Отримані результати тесту Шульте свідчать про те,
що у спортсменів даної спеціалізації наявна як середня,
так і висока ступінь концентрації уваги, адже у відведений проміжок часу плавці знаходили відносно велику
кількість цифр. Середні значення у групі склали 13,25 ±
1,71 цифр/15 с.
При виконанні теппінг-тесту найбільш результативною у обстежених плавців була перша спроба
(рис. 2).
Після стрімкого погіршення показників у другій та
Рис. 2.
третій спробах наставала відносна стабілізація з поРезультати виконання теппінг-тесту
дальшим покращенням результатів у заключній спробі.
висококваліфікованими спортсменами,
Результати тестування за опитувальником Айзенка
які спеціалізуються в плаванні на дистанції
дозволили виявити, що практично усі спортсмени обсте400 метрів вільним стилем
жуваної групи мають екстравертований тип особистості.
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Рис. 3.
Ступінь кореляційного взаємозв’язку між морфо-функціональними показниками плавців
високої кваліфікації та спортивним результатом на дистанції 400 метрів вільним стилем
В свою чергу визначення за шкалою «емоційна
стійкість – нейротизм» виявило у 83,3 % плавців переважаючі риси емоційної стійкості. Тільки два спортсмени, а саме К-ко М. та Г-в А., мають показники на
рівні 17 та 16 балів відповідно, що свідчить про виражений нейротизм.
Проведений аналіз ступеню кореляційного взаємо
зв’язку між показниками морфофункціонального розвитку та спортивним результатом на дистанції 400 метрів
вільним стилем дозволив дійти до висновку, що найбільш важливими для демонстрації високих спортивних
результатів є показники розмаху рук, довжини тулуба,
обхватних розмірів плеча в напруженому стані, обхвату
лодижки та ЖЄЛ (R дорівнює -0,53, -0,54, -0,63, -0,55,
-0,50 відповідно) (рис. 3).
Значущими є також показники довжини руки (R=
-0,45) та гомілки (R= -0,43), обхват зап’ястка (R= -0,48)
та ЧСС у спокої (R= 0,47).
Отже, результат подолання дистанції 400 мерів вільним стилем в більшій мірі визначається параметрами
обхоплювальних розмірів кінцівок та довжиною рук, що
забезпечує великий «крок» циклу гребкових рухів, а також високими показниками функціонального розвитку.
В свою чергу психофізіологічні показники спортсменів несуттєво впливають на результат подолання ними
дистанції 400 метрів (рис. 4).
Значущий впив зафіксований лише у параметра
«реакція на звуковий подразник» (R= – 0,50).
Плавці-стайєри повинні мати сильний тип нервової системи, що в свою чергу є необхідною умовою для
ефективного перенесення довготривалих монотонних
навантажень.
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Виявлені взаємозв’язки необхідно враховувати при
побудові тренувального процесу спортсменів даної дистанційної спеціалізації, що буде впливати на досягнення
високих спортивних результатів.

Рис. 4.
Ступінь кореляційного взаємозв’язку між
психофізіологічними показниками висококваліфі
кованих плавців та спортивним результатом
на дистанції 400 метрів вільним стилем
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Виявлено, що серед досліджуваних параметрів структури спеціальної підготовленості плавців високої кваліфікації найбільш впливовими на результат подолання дистанції
400 метрів вільним стилем є показники морфо-функціонального розвитку, в той час як взаємозв’язок психофізіологічних параметрів, за виключенням реакції на звуковий
подразник, досить несуттєвий.
Перспектива подальших досліджень полягає у
розробці модельних характеристик найбільш значущих
параметрів структури спеціальної підготовленості висококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в
плаванні на вільним стилем дистанції 400 метрів.

Висновки / Дискусія
Результати проведеного дослідження підтверджують існуючу думку про те, що дистанційна спеціалізація
плавців накладає відбиток на їхній морфотип.
Доведено, що висококваліфіковані спортсмени, які
спеціалізуються у плаванні вільним стилем на дистанції
400 метрів, мають: середні значення довжини, маси та
обхоплювальних розмірів тіла, довгі кінцівки і їхні сегменти. Їм притаманні переважно сильний тип нервової
системи, добре розвинуте почуття часу, висока ступінь
концентрації уваги, екстравертований тип особистості,
емоційна стійкість.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що відсутній конфлікт інтересів, який
може сприйматись таким, що може завдати шкоди неупередженості статті.
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.
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Аннотация. Ольга Пилипко, Алина Пилипко. Влияние психофизиологических и морфофункциональных показателей спортсменов высокой квалификации на результат проплывания дистанции 400 метров вольным стилем. Цель:
определить влияние психофизиологических и морфофункциональных показателей спортсменов высокой квалификации на результат проплывания ими дистанции 400 метров вольным стилем. Материал и методы: анализ и обобщение литературных
источников, антропометрические и физиологические измерения, тестирование психофизиологических показателей, методы
математической статистики. Обследуемая группа состояла из участников финальных заплывов Чемпионатов и Кубков Украины
по плаванию на дистанции 400 метров вольным стилем, которые имели уровень спортивной квалификации МСУ. Результаты:
авторами охарактеризованы психофизиологические и морфофункциональные показатели высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в плавании вольным стилем на дистанции 400 метров, определена степень их влияния на результат преодоления соревновательной дистанции 400 метров. Выводы: показатели морфофункционального развития пловцов
являются более значимыми для достижения высоких результатов на дистанции 400 метров вольным стилем, чем психофизиологические параметры; построение тренировочного процесса высококвалифицированных спортсменов различной дистанционной специализации должно осуществляться с учётом степени влияния морфофункциональных и психофизиологических
показателей структуры специальной подготовленности на соревновательный результат.
Ключевые слова: высококвалифицированные пловцы, вольный стиль, 400 метров, психофизиологические и
морфофункциональные показатели, влияние.
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СЛОБОЖАНСЬКИЙ НАУКОВО-СПОРТИВНИЙ ВІСНИК
Abstract. Olga Pilipko, Alina Pilipko. Influence of psychophysiological and morphofunctional indicators of highly qualified
athletes on the result of swimming the distance of 400 meters freestyle. Purpose: to determine the influence of psychophysiological
and morphofunctional indicators of highly qualified athletes on the result of swimming the distance of 400 meters freestyle. Material
and methods: analysis and generalization of literature sources, anthropometric and physiological measurements, testing of
psychophysiological indicators, methods of mathematical statistics. The surveyed group consisted of finalists of the Championships
and Cups of Ukraine in swimming at the distance of 400 meters freestyle, who had the level of sports qualifications Master of Sports
of Ukraine. Results: the authors characterized psychophysiological and morphofunctional indicators of highly qualified athletes who
specializing in freestyle swimming at the distance of 400 meters, determined the degree of their influence on the result of overcoming
a competitive distance of 400 meters. Conclusions: indicators of morphological and functional development of swimmers are more
important for achieving high results at the distance of 400 meters freestyle than psychophysiological parameters; the construction
of the training process of highly qualified athletes who have various distance specialization should be carried out taking into account
the degree of influence of the morphofunctional and psychophysiological indicators of the structure of special preparedness on the
competitive result.
Key words: highly qualified swimmers, freestyle, 400 meters, psychophysiological and morphofunctional indicators, influence.
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