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Анотація. Удосконалення фізичного розвитку і зміцнення здоров'я школярів є одним із завдань фізич-

ної культури. Тому ми порівнювали вплив занять у спортивних секціях із бадмінтону, спортивних танців і лег-
кої атлетики на фізичний розвиток та фізичну працездатність підлітків. Ми виявили позитивний вплив занять у 
спортивних секціях на густину тіла, вміст м'язової та жирової тканини у складі тіла, фізичну працездатність 
(PWCno) та аеробні можливості (МСК) підлітків. Описано особливості змін цих показників при заняттях у різ-
них секціях. 
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Постановка проблеми. Проблема вдосконалення фізичного розвитку, зміцнення здоров'я, 
поліпшення рухової підготовленості дітей має вагоме суспільне значення, оскільки від молодого 
покоління в найближчий час залежатиме матеріальний добробут нашого народу, прискорення на-
уково-технічного прогресу та соціально-економічного розвитку суспільства [8]. 

Ще при вступі до школи різноманітні відхилення у стані здоров'я виявляють у кожної тре-
тьої дитини [9]. Значна тривалість навчальної діяльності призводить до скорочення рухової 
активності, прогулянок і сну. Недостатня рухова активність разом із нераціональним харчуван-
ням у дитинстві можуть стати причиною серйозних метаболічних і серцево-судинних порушень 
та зумовлюватимуть незадовільний стан здоров'я в дорослому віці. На сьогодні в середовищі мо-
лодого покоління суттєво зросла частота порушень постави, різко прогресують хвороби серця, 
остеопороз, артрити, ожиріння тощо [9]. Ці негативні явища можуть бути спричинені обмеженою 
чи нераціонально організованою руховою активністю. У зв'язку з цим, постає необхідність орга-
нізації високоефективних позаурочних занять у різних спортивних секціях для дітей середнього 
шкільного віку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині проведення позашкільних занять із різних 
видів спорту дозволяє збільшити рухову активність школярів, застосувати фізичні вправи, які 
сприяють розвиткові різних рухових і сенсомоторних якостей школярів [2, 3, 8]. Відомо, що од-
ним з головних завдань фізичного виховання є розвиток рухових і сенсомоторних якостей, рівень 
яких забезпечує вдалий виступ на змаганнях і при виконанні навчальних нормативів (О.С. Куц, 
1997; Л.В. Волков, 1988, 2002) [8]. 

Природний розвиток рухових здібностей різко сповільнюється або взагалі припиняється у 
школярів, які не займаються спортом. Натомість у спортсменів спостерігається їхнє поліпшення і 
у старшому віці [1]. 

Нині проведення шкільних уроків фізичної культури вимагає використовування таких фі-
зичних вправ, виконання яких має передбачати велику кількість учасників, інтенсивність, регу-
льовану в часі тривалість, велику моторну щільність, обмежене місце проведення [8]. 

У пошуках інноваційних підходів до організації спортивних тренувань у шкільних секціях 
із дітьми та підлітками слід враховувати особливе значення й привабливість для них ігрової дія-
льності. Ігри дозволяють розв'язати комплекс важливих завдань у роботі з учнями: задовольнити 
їх полребу в русі та стабілізувати емоції, навчити володіти своїм тілом, розвивати фізичні якості, 
розумові і творчі здібності, моральні якості тощо [5]. 

Разом з тим порівняльні дані про ефективність використання різних видів спорту в поза-
урочних заняттях для підвищення рівня фізичної підготовленості та розумової працездатності 
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школярів 12-14 років у доступній літературі відсутні. Недостатньо дослідженими також зали-
шаються питання впливу занять з бадмінтону, легкої атлетики (біг 4000м) та спортивних танців 
на показники фізичної працездатності та розвиток рухових якостей, які мають вирішальне зна-
чення у визначенні рівня соматичного здоров'я дітей та підлітків. 

Мета - порівняти вплив занять у спортивних секціях із бадмінтону, спортивних танців і 
легкої атлетики на фізичний розвиток та фізичну працездатність осіб середнього шкільного віку. 

Методи та організація дослідження. Для досягнення мети дослідження використовували-
ся два основні методи - аналіз наукової літератури та педагогічне спостереження з використан-
ням комплексу тестів. Фізичний розвиток оцінювали за показниками маси, зросту тіла, сили кис-
ті, індексу маси тіла (ІМТ або індекс Кетле-Гульда-Каупа). Густину тіла визначали за формулою 
Дарніна та Вомерслі [11]. Склад тіла оцінювати за допомогою розрахункових методів на основі 
даних антропометричного обстеження, зокрема каліперометрії. Величину жирового компонента 
маси тіла визначали за формулою Слотера, м'язового та кісткового компонентів - за формулами 
ї. Матейка [4]. Дистальні діаметри кінцівок вимірювали з допомогою товщинного циркуля, обво-
ди - сантиметровою стрічкою, товщину шкірно-жирових складок - каїіпером Baseline 12-1110. 
Загальну фізичну працездатність школярів оцінювали на основі непрямого визначення PWCi70 з 
використанням степ-тесту та розрахунку за формулою Карпмана [6, 7]. Величину максимального 
споживання кисню (МСК) визначали за формулою Добельна з модифікаціями для осіб підлітко-
вого віку [6]. Отримані дані опрацьовувати статистично за допомогою стандартних функцій Mi-
crosoft Excel 2007. Для оцінювання різниці показників між групами застосовувати однофактор-
ний дисперсійний анаїіз. 

Під час проведення досліджень виконати обстеження школярів чотирьох груп. Школярі 
першої групи (група "Ш") займались фізичною культурою згідно із програмою середньої загаль-
ноосвітньої школи, спортивних секцій не відвідувати. Школярі інших трьох дослідних груп до-
датково займалися в секціях із бадмінтону (група "Б"), легкої атлетики (біг на 400 м, група "Л") 
та танців (група "Т"). У дослідженнях взяли участь школярі віком 12-14 років, чоловічої статі, до 
складу кожної з груп входило по 15 осіб. 

Результати досліджень та їхнє обговорення. Аналіз основних показників фізичного роз-
витку школярів різних груп (табл. 1) виявив, що показники зросту, маса тіла досліджуваних і си-
ла кисті знаходяться в межах нормативних значень для осіб відповідного віку та статі [10, 11]. За 
показниками зросту та маси тіла достовірної різниці між представниками групи "Ш" та юними 
спортсменами немає (р = 0,09-0,89). 

Таблиця 1 
Основні показники фізичного розвитку школярів (М±ш) 

Досліджувані Зріст (см) Маса тіла (кг) Сила кисті (кг) СІ (% маси тіла) 

Група "Ш" 157,85±1,91 48,92±2,08 20,33±0,94 52,65±3,08 

Група "Б" 163,93±2,57 53,07±2,71 23,73±2,14 48,27±5,06 

Група "Л" 159,71±2,36 47,50±1,76 18,71±1,09 47,09±2,92 

Група"Т" 156,73±4,60 43,20±2,40 17,36±1,40 50,19±3,73 

Достовірною є лише різниця цих показників між представниками групи "Т" та "Б" (Р = 
0,023 та Р = 0,011). Юні бадмінтоністи володіли також найвищими значеннями сили кисті (23,73 
±2,14 кг), достовірно відрізняючись від представників груп "Т" та "Л" (Р = 0,013-0,032). Різниці 
між групами "Б" та "Ш" за цим показником не виявлено. Статистично достовірної різниці в пока-
зниках силового індексу (СІ) між групами не виявлено. Отже, юні бадмінтоністи володіють бі-
льшими, силовими можливостями м'язів передпліччя, які можуть бути зумовлені дещо більшою 
масою тіла та зростом. 
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Для детальнішого аналізу фізичного розвитку школярів нами провели аналіз показників ін-
дексу маси тіла (ІМТ, індекс Кетле-Гульда-Каупа), густини (D) та складу тіла (табл. 2). 

Таблиця 2 
Основні показники складу тика школярів (М±т) 

Досліджувані ІМТ (кг/м2) D (г/см3) 
Відносна маса компонента (%) 

Досліджувані ІМТ (кг/м2) D (г/см3) 
м'язовий жировий кістковий 

Група МШ" 19,24±0,63 1,036±0,0023 36,81±1,71 21,50±1,54 19,01±0,65 
Група "Б" 19,58±0,51 1,045±0,0039 42,95±1,81 18,90±1,84 18,15±0,54 
Група "Л" 18,54±0,35 1,054±0,0031 49,13±3,18 13,59*1,24 22,13±1,78 
Група "Т" 17,66±0,80 1,052±0,0021 42,75±1,33 14,96±0,97 22,63±0,60 

Установлено, що показники ІМТ досліджуваних усіх груп знаходяться в межах норматив-
них значень для здорових осіб [9]. Найвищі значення зафіксовано для представників групи "Б", 
найнижчі - для осіб групи "Т", проте достовірної різниці між жодною із груп не виявлено (р > 
0,055). Водночас установлено, що представники груп "Б", "Л" та "Т" володіють достовірно ви-
щою густиною тіла, порівняно з школярами (р = 0,00001-0,044). Це може бути зумовлене вищим 
вмістом у тілі м'язової та кісткової тканин і вказувати на ліпший фізичний розвиток. Серед пред-
ставників різних спортивних напрямків найвище значення густини тіла виявлене в бігунів, проте 
відмінності між групами юних спортсменів не досягають достовірних величин. 

Результати розрахункового визначення свідчать, що всі юні спортсмени характеризуються 
вищим вмістом м'язової тканини порівняно з школярами (р = 0,021-0,0018). Водночас (на міні-
мально допустимому рівні достовірності) вміст м'язової тканини у складі тіла представників 
групи "Л" перевищує цей показник у групах "Т" та "Б" (р = 0,05-0,08). Для юних легкоатлетів ви-
явлено також найнижчий вміст жирової тканини у складі тіла (див. табл. 2). За цим параметром 
вони достовірно не відрізняються лише від представників групи "Т" (р = 0,39). Вміст жирової 
тканини у всіх юних спортсменів менший порівняно з школярами (р = 0,001 та 0,0005 для груп 
Т" та "Л"), проте у групі "Б" різниця виявилася статистично недостовірною (р - 0,28). Вміст кіс-
ткової тканини, визначений розрахунковими методами, був вищим у групах "Л" і "Т" порівняно 
із групами "Ш" і "Б" (р = 0,00001-0,042). Таким чином, незважаючи на відсутність відмінностей 
ІМТ, групи виявилися неоднаковими за густиною та складом тіла. Школярі, які займались у 
спортивних секціях, мали вищу густину тіла та більший вміст м'язової тканини і менший вміст 
жирової тканини. Такі адаптивні зміни найбільших величин досягали у представників легкої ат-
летики. 

Важливим критерієм фізичної підготовленості та соматичного здоров'я є рівень загальної 
фізичної працездатності й аеробні можливості організму. Для порівняння представників різних 
груп за цими характеристиками ми використовували показники PWCl7o та максимального спо-
живання кисню (МСК, табл. 3). Дані, які ми отримали, свідчать, що найвищим рівнем загальної 
фізичної працездатності володіють юні бадмінтоністи. Величина Р\УСі70 у групі "Б" становила 
864,78±49,53 кГм/хв. та значно перевищувала показники інших груп (р < 0,0001). Значна перева-
га представників групи "Б" спостерігалась і за показником відносного рівня РАУСпо (17,02±0,70 
кГм/хв/кг, р = 0,0007-0,007). Найнижчий рівень Р\¥С|70 характерний для школярів, які не займа-
лись у спортивних секціях. Відносний рівень цього показника у групі "Ш" був на 25-54% ниж-
чим, ніж у інших групах (р = 0,0001-0,029). 

Аеробні можливості школярів, які додатково займались у спортивних секціях, також ви-
явилися дещо вищими, ніж у однолітків. Так, представники групи "Б" значно переважають шко-
лярів групи "Ш" за величиною абсолютних значень МСК (р = 0,00009), а юні спортсмени із груп 
"Л" та "Т" - за відносними величинами МСК (р = 0,022-0,092). Саме у групах "Л" і "Т" зареєст-
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ровано найбільше адаптивне зростання МСК. Можна припустити, що вищий рівень фізичної пра-
цездатності юних бадмінтоністів зумовлений дещо більшою масою їхнього тіла та, можливо, ви-
щими анаеробними можливостями. У секціях бігу та танців адаптація до фізичних навантажень 
супроводжується переважно збільшенням відносного рівня МСК та змінами складу тіла, але не 
наростанням його маси. 

Таблиця З 
Основні показники фізичної працездатності 
й аеробних можливостей школярів (М±т) 

Досліджувані PWCno (кГм/хв) PWCno (кГм/хв/кг) МСК (л/хв) МСК (мл/хв/кг) 
Група "Ш" 441,68±51,96 11,33±1,09 2,08±0,09 54,42±2.83 
Група "Б" 864,78±49,53 17,02±0,70 2,68±0,10 54,08±1,51 
Група "Л" 539,11±17,93 14,01±0,26 2,34±0,05 59,89±1,59 
Група"Тм 466,70±21,4 14,25±0,63 2,14±0,03 62,37±1,81 

Висновки: 
1. Ми не виявилисуттєвого впливу позашкільних занять у секціях бадмінтону, легкої ат-

летики (біг) та танців на масу тіла, зріст, силу кисті та індекс маси тіла підлітків. Підлітки, що 
займались у спортивних секціях, мають вищу густину тіла, більший вміст м'язової (на 6-12%) та 
нижчий - жирової (на 3-8%) тканини у складі тіла порівняно з школярами. Найвищі величини 
м'язового та найнижчі значення жирового компонентів виявлені в юних бігунів. 

2. Рівень Р\УС,7о школярів був на 25-54% нижчим порівняно з однолітками, які займа-
лись у спортивних секціях. Найвищі величини Р"\УСпо виявлені в бадмінтоністів. Вони також на 
28% переважають школярів за абсолютним значенням МСК. У представників інших спортивних 
секцій відносні величинами МСК на 10-14% більші за показники школярів. 

Перспективи майбутніх досліджень полягають у вивченні впливу занять у позашкільних 
секціях на рівень розвитку рухових якостей підлітків. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕКЛАССНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ БАДМИНТОНОМ, 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ И СПОРТИВНЫМИ ТАНЦАМИ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЦ 

СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Христина ДЖАНГдЬЕКОВА, Любомир ВОВКАНЫЧ 

Львовский государственный университет физического культуры 

Аннотация. Усовершенствование физического развития и укрепление здоровья школьников является одним 
из заданий физической культуры. Поэтому мы сравнивали влияние занятий в спортивных секциях по бадминтону, 
спортивных танцах и легкой атлетике на физическое развитие и физическую работоспособность подростков. Мы об-
наружели положительное влияние занятий в спортивных секциях на плотность тела, содержание мускульной и жиро-
вой ткани в составе тела, физическую работоспособность (РЭДСпо) и аэробные возможности (МСК) подростков. 
Опиисаны особенности изменений этих показателей на занятиях в разных секциях. 

Ключевые слова: подростки, бадминтон, бег, танцы, физическое развитие, физическая работоспособность. 

INFLUENCE OF BADMINTON, TRACK-AND-FIELD TRAINING 
AND DANCES ON PHYSICAL DEVELOPMENT OF THE PERSONS 

OF MIDDLE SCHOOL AGE 

Khrystyna DZHANHOBEKOVA, Lyubomyr VOVKANYCH 

Lviv Slate University of Physical Culture 

Abstract An improvement of physical development and strengthening of children health is one of the tasks of physical 
culture Therefore, we compared influence of badminton, track-and-field training and dances on physical development and 
physical capacity of teenagers. We discover ed positive influence of training on the body density, percentage of muscular and 
fet tissues in body composition, physical capacity (PWCno) and aerobic possibilities (V02max) of teenagers. The changes of 
these indexes during the training in different sports are described. 

Keywords: teenagers, badminton, track-and-field, dances, physical development, physical capacity. 
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