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МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ  

БІГУНІВ НА 400 МЕТРІВ 
 

Л.В. Давидюк, І.І. Вовченко 
 

Морфо-функціональні ознаки організму спортсмена мають 

велике значення при вирішенні таких питань, як удосконалення 

спортивної техніки, індивідуалізація тренувального процесу, 

прогнозування технічних результатів та спортивна орієнтація. 

Вивчення морфологічних особливостей спортсмена вищих 

розрядів дозволяє створити морфологічний портрет спортсмена 

відповідної спеціалізації, тобто виділити певні морфологічні 

ознаки, які можуть служити критерієм відбору для занять 

спортом. 

Деякі сучасні вчені не знаходять суттєвих відмінностей між 

морфологічними особливостями спортсменів і людей, що не 

займаються спортом,  але виявлено, що будова тіла спортсменів 

різних спеціалізацій відрізняється.     

На  думку фінського вченого  М. Карвонена,  для досягнення 

високих спортивних результатів потрібні окрім морфологічних 

даних, ще й певні фізіологічні передумови.     

Генетичний вплив на розвиток людини дуже великий. 

Практично всі морфо-фізіологічні, фізіологічні і психологічні 

ознаки більшою чи меншою мірою контролюються генетичними 

чинниками  [1,2].  

Мета дослідження – вивчення морфо-функціональних 

показників у бігунів на 400 м групи вищої спортивної 

майстерності. 

У результаті дослідження морфо-функціональних показників 

бігунів на короткі дистанції виявлено, що середньостатистичні 

значення антропометричних  показників відповідають критеріям 

для спортсменів, які спеціалізуються з бігу на 400 метрів (табл. 1). 
  

Таблиця 1 

Показники морфо-функціонального стану бігунів на 400 метрів  

Показники Середньостатистичні значення 

x  m σ 

Маса тіла, кг 72,58 3,59 2,75 

Довжина тіла, см 181,42 5,33 4,04 



 

 

 

Маса тіла легкоатлетів знаходиться в межах норми для 

спринтерів. Довжина тіла у бігунів на 400 метрів знаходиться в 

межах норми для спортсменів, які спеціалізуються у бігових 

дисциплінах на короткі дистанції: 58 % легкоатлетів мають 

показники вище норми, 17 % – показники, які відповідають нормі 

і 25 % – нижче норми.  

За  результатами дослідження функціонального стану бігунів 

на короткі дистанції виявлено, що середньостатистичні значення 

ЧСС в стані спокою, артеріального тиску, частоти  дихання 

знаходяться в межах норми для спортсменів, які спеціалізуються з 

бігу на 400 метрів (табл. 1). 

Показники ЧСС в стані спокою у бігунів на короткі дистанції 

свідчать про те, що у 42 % спортсменів спостерігаються 

показники нижче норми,  а у 58 % – відповідають нормі. 

Показники силового індексу знаходяться в межах вікової норми 

для спортсменів.  

За результатами дослідження показники життєвого індексу 

серед бігунів на 400 метрів знаходяться в межах норми для 

спортсменів. 42 % бігунів мають високі показники життєвого 

індексу, у 33 % спортсменів показники відповідають нормі, у            

25 % мають показники нижче норми.   

Характерним  для бігунів на 400 метрів є наявність здібності 

підтримувати високу швидкість протягом подолання всієї 

дистанції. Таким чином, характер рухової діяльності вимагає: 

швидкісної витривалості, а також особливостей опорно-рухового 

апарату. Отже, для бігунів на 400 м, яких обстежували характерні 

такі морфо-функціональні особливості:  високий зріст, невелика 

маса тіла, високі показники зовнішнього дихання.  
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