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Анотація. На сьогодні є потреба в поліпшенні соматичного здоров'я та функціонального стану серцево-
судинної системи школярів. Метою дослідження було порівняння впливу позакласних занять в різних спортив-
них секціях на функціональні показники серцево-судинної системи підлітків. Обстежили школярів (12-13 років, 
чоловічої статі) та їхніх однолітків, які займалися у секціях бадмінтону, легкої атлетики (біг) та спортивних тан-
ців. Описано вплив занять у цих секціях на основні показників гемодинаміки (частоту серцевих скорочень, арте-
ріальний тиск, систолічний об'єм, коефіцієнт економічності кровообігу), індекс Робінсона, адаптаційний потенці-
ал. Встановлено, що заняття у секціях бігу та бадмінтону супроводжується поліпшенням найбільшої кількості 
показників серцево-судинної системи підлітків. 
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Постановка проблеми. Однією з найактуальніших сучасних проблем є необхідність 
поліпшення якості життя, здоров'я, демографічної ситуації в Україні. Аналіз здоров'я насе-
лення України свідчить про незадовільну медико-демографічну ситуацію, причиною якої є 
високий артеріальний тиск та рівень холестерину, тютюнопаління, алкоголізм, високий індекс 
маси тіла, низьке споживання овочів та фруктів, брак фізичної активності тощо [11, 20]. Од-
ним із основних чинників, який зумовлює зниження тривалості здорового життя та підви-
щення рівня передчасної смертності в Україні, є серцево-судинні захворювання. Показники 
смертності від хвороб системи кровообігу в Україні найвищі серед європейських країн [11]. 
Відомо, що ще при вступі до школи різноманітні відхилення у стані здоров'я виявляють у 
кожної третьої дитини. Значна тривалість навчальної діяльності призводить до скорочення 
рухової активності, прогулянок та сну. Це зумовлює порушення адаптаційних процесів у ді-
тей, підвищення рівня захворюваності. Недостатня рухова активність разом із нераціональ-
ним харчуванням у дитинстві можуть стати причиною серйозних метаболічних і серцево-су-
динних порушень та зумовлюватимуть незадовільний стан здоров'я в дорослому віці [11]. 
Ефективним методом профілактики раннього розвитку таких захворювань є раціонально ор-
ганізована фізична активність школярів. Тому необхідно з'ясувати ефективність впливу за-
нять у різних спортивних секціях на стан серцево-судинної системи підлітків. 

Аналіз сучасних публікацій. Вплив позашкільних занять у спортивних секціях на по-
казники серцево-судинної та дихальної системи дітей і підлітків висвітлено у низці сучасних 
публікацій. Зокрема, позитивні зміни показників гемодинаміки (частоти серцевих скорочень 
(ЧСС), подвійного добутку тощо) старшокласників спостерігали під впливом занять ігровими 
видами спорту [12]. Виявлено також позитивні зміни в показниках варіабельності серцевого 
ритму [3] та функціонального стану серцево-судинної і дихальної системи [8] юних бігунів, 
адаптаційні зміни системи зовнішнього дихання дітей, які займалися в секції тхеквондо [14]. 
Поліпшення окремих показників гемодинаміки виявлено у дівчат, які займались гандболом 
[19]. Вплив занять бігом на середні дистанції на параметри серцево-судинної системи підліт-
ків проаналізовано у праці С.І. Караулової та Н.В. Малікова [7]. Про вагоме значення поза-
класних занять у спортивних секціях для поліпшення здоров'я школярів свідчать дослідження 
В.Р. Соловйова та O.A. Федорової [15]. За їхніми даними, дівчатка 12-13 років, що не займа-
лись у жодній із секцій, мали переважно нижчий за середній (80%) рівень фізичного розвитку. 
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Юні спортсменки (баскетболістки, гандболістки та представниці легкої атлетики) мали 
здебільшого (65-80%) вищий за середній рівень фізичного розвитку. Використання експерс-
підходів (з використанням життєвого індексу та подвійного добутку) для оцінювання соматич-
ного здоров'я школярів 14-15 років, які займались у різних спортивних секціях (боксу, боро-
тьби, легкої атлетики, плавання, велоспорту, лижних перегонів), проаналізовано у статті 
М.Ф. Хорхуші [17]. Отже, багато сучасних досліджень підтверджують сприятливий вплив 
позакласних занять у різноманітних спортивних секціях на показники серцево-судинної та 
дихальної системи дітей і підлітків. Серед контингенту досліджених переважали представни-
ки окремих ігрових видів спорту (гандбол, баскетбол), легкої атлетики (біг), одноборств. Вод-
ночас немає публікацій, у яких проаналізовано вплив занять бадмінтоном та спортивними тан-
цями на функціональні показники організму та рівень соматичного здоров'я дітей чи підлітків. 
Тому метою нашого дослідження було порівняти вплив занять у секціях бадмінтону, бігу та 
спортивних танців на функціональний стан серцево-судинної та дихальної системи підлітків. 

Методи та організація дослідження. Для виявлення впливу позакласних занять у сек-
ціях бадмінтону, легкої атлетики (біг) та спортивних танців на функціональний стан серцево-
судинної системи підлітків ми проаналізували основні показники їхньої гемодинаміки: ЧСС 
(уд./хв), систолічний (АТс, мм рт. ст.), діастолічний (АТд, мм рт. ст.) та пульсовий (АТп, мм 
рт. ст.) аретріальний тиск. Показники визначали у стані спокою, ЧСС вимірювали пальпатор-
ним методом (у ділянці променевої артерії), артеріальний тиск - методом Короткова (тоно-
метр Microlife BP AG 1-20). Розраховували кілька параметрів гемодинаміки: систолічний 
об'єм (CO, мл), периферичний опір (ПО, ум. од.) судин, коефіцієнт економічності кровообігу 
(КЕК, ум. од.), індекс Робінсона (ІР, ум. од) [13]. Для розрахунку CO використовували моди-
фіковану формулу І. Старра: CO = 40 + 0,5АТп - 0,6-АТд + 3,2-Вік (роки) [10]. Величину 
адаптаційного потенціалу (АП, ум. од) визначали за методом P.M. Баєвського у модифікації 
А.П. Берсенєвої [1]. Отримані дані опрацьовували статистично за допомогою стандартних фу-
нкцій Microsoft Excel 2007. Для оцінювання достовірності різниці показників між групами 
застосовували однофакторний дисперсійний аналіз. 

Під час проведення досліджень обстежили школярів чотирьох груп. Школярі першої 
групи (група "Ш") займались фізичною культурою згідно із програмою середньої загальноос-
вітньої школи, спортивних секцій не відвідували. Школярі інших трьох дослідних груп дода-
тково займалися у секціях бадмінтону (група "Б"), легкої атлетики (біг, група "JT") та танців 
(група "Т"). У дослідженнях взяли участь школярі віком 12-13 років, чоловічої статі, до скла-
ду кожної з груп входило по 15 осіб. 

Виклад основного матеріалу. У результаті виконаних досліджень встановлено, що ЧСС 
школярів, які не займались у жодній спортивній секції, становить 79,20±1,20 уд./хв. Ці вели-
чини близькі до вікових нормативів, які, за даними різних авторів, коливаються у діапазоні 74 
-83 уд./хв [2, 4, 16]. У представників групи "Т" величина ЧСС нижча на 7,58%, групи "Б" - на 
9,09%, групи "JI" - на 22,7% (Р < 0,01). ЧСС юних бігунів достовірно нижча порівняно з усіма 
іншими групами (Р < 0,001). Отже, спортивна брадикардія найбільшою мірою характерна для 
юних бігунів. 

Показник АТс школярів, що не займались спортом, становив 114,67±1,33 мм рт. ст. За 
даними літератури [2, 4, 5, 6, 16], нормативні значення АТс у віковій групі 12-13 років коли-
вається у межах 106-108 мм рт. ст. Отож, отриманий нами показник АТс був дещо вищим за 
вікові нормативи. Він був також на 10-12% вищим (Р<0,001), ніж у підлітків, які відвідували 
позакласні заняття у спортивних секціях. Середнє значення АТд у групі "Ш" становило 75,33 
±2,36 мм рт. ст., воно дещо вище за вікові нормативи (60-64 мм рт. ст.) [2, 4, 5, 6, 16]. Значе-
ння АТд у представників груп "Б", "JT" та "Т" були на 12-17% нижчими порівняно із величи-
нами у групі "Ш" (Р<0,001). Розраховані величини пульсового тиску у всіх групах коливались 
у діапазоні 36,67-39,33 мм рт. ст., достовірної різниці між групами "Б", "JI" та "Т" не було. 

Розраховані на основі показників гемодинаміки величини систолічного об'єму школярів 
(63,07±1,81 мл) виявились аналогічними до даних літератури (59-62 мл) [12, 16]. Величини 
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СО у групі "Ш" були на 7-11% нижчими порівняно з їхніми однолітками, які займались у 
спортивних секціях (за винятком групи "Т"). Вплив занять бадмінтоном та бігом достовірно 
не відрізнявся - 12,5 та 11,5% відповідно (Р = 0,37-0,81). Отже, отримані результати свідчать 
про виражене збільшення СО в стані спокою у представників спортивних секцій бігу та бад-
мінтону. 

Таблиця 1 
Показники функціонального стану серцево-судинної системи у групах школярів ("Ш") 

та підлітків, що займаються у секціях бадмінтону ("Б"), легкої атлетики ("Л") 
й спортивних танців ("Т") (Р - достовірність різниці показників між групами) 

Показники Показник Група "Б" 
(п= 15) 

Група"Л" 
(п=15) 

Група "Т" 
(п= 15) 

Група "Ш" 
(п= 15) 

М 72,00 61,20 73,20 79,20 

ЧСС 
(уд./хв) 

т 0,83 1,78 1,46 1,20 ЧСС 
(уд./хв) "Л" <0,001 - - -

ЧСС 
(уд./хв) Р п у п 0,480 <0,001 - — 

"Ш" <0,001 <0,001 0,004 — 

VI 100,07 102,67 102,67 114,67 

АТс 
(мм рт. ст.) 

т 2,06 2,67 2,28 1,33 АТс 
(мм рт. ст.) 

н д н 0,447 - - — 
АТс 

(мм рт. ст.) Р І іу і І 0,405 1,000 - — 

"Ш" <0,001 <0,001 <0,001 -

VI 62,33 64,00 66,00 75,33 

АТд 
(мм рт. ст.) 

т 1,94 1,63 2,14 2,36 АТд 
(мм рт. ст.) "Л" 0,517 - - -

АТд 
(мм рт. ст.) Р п у м 0,215 0,463 - -

"Ш" <0,001 <0,001 0,007 -

М 63,07 62,53 60,33 56,07 

СО 
(мл) 

т 1,81 1,29 2,45 2,56 СО 
(мл) "Л" 0,812 - - — 
СО 
(мл) Р м у II 0,377 0,433 - -

"Ш" 0,034 0,032 0,238 -

VI 2459,46 3002,45 3118,29 3746,71 

ПО 
(ум. од.) 

т 169,19 203,15 496,90 548,26 ПО 
(ум. од.) "Л" 0,049 - - -

ПО 
(ум. од.) Р п у м 0,219 0,831 - -

"Ш" 0,033 0,213 0,403 -

VI 2722,40 2376,00 2696,00 3108,00 

КЕК 
(ум. од.) 

т 153,14 146,36 228,85 192,09 КЕК 
(ум. од.) "Л" 0,113 - - -

КЕК 
(ум. од.) Р І і у м 0,924 0,249 - -

и щ и 0,128 0,005 0,179 -

м 72,16 62,76 75,16 90,84 

ІР 
(ум. од.) 

т 2,03 2,29 2,33 1,82 ІР 
(ум. од.) "Л" 0,005 - - -

ІР 
(ум. од.) Р »»уи 0,341 <0,001 - -

"Ш" <0,001 <0,001 <0,001 -

М 0,90 0,92 0,94 1,23 

АП 
(ум. од.) 

т 0,04 0,05 0,05 0,03 
АП 

(ум. од.) "Л" 0,738 - - -
АП 

(ум. од.) Р І і у і ! 0,573 0,797 - -

"ПІ" <0,001 <0,001 <0,001 -
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Серед усіх досліджених груп показник периферичного опору (ПО) судин виявився най-
більшим у групі "Ш", хоча достовірно менші його величини зареєстровані лише у групі "Б" 
(на 34%, Р = 0,03). Найвищим у групі школярів виявилась також величина коефіцієнта еконо-
мічності кровообігу (КЕК) показник якого є у межах літературних даних (2753-4322 ум. од.) 
[7, 19]. Величина КЕК у групі "Ш" на 12-25% перевищувала аналогічний показник у інших 
групах, хоча достовірну різницю виявлено лише з представниками легкої атлетики (Р < 0,01). 
Отримані результати можуть вказувати на економізацію роботи серцево-судинної системи 
підлітків, які займаються у спортивних секціях. Найбільше такі зміни виявляють в осіб, які 
займаються бігом та бадмінтоном. 

У групі "Ш" величина індексу Робінсона (ІР) або подвійного добутку становила 90,84± 
1,82 ум. од. Такі значення індексу свідчать про середній рівень функціонального стану серце-
во-судинної системи. У групах "Т", "Б" та "Л" показник ІР був нижчим на 17,3%, 20,6% та 
30,9% відповідно (Р< 0,001). Величини ІР підлітків, які займались у спортивних секціях, ко-
ливаються у межах 62-75 ум. од. та вказують на вищий за середній або високий рівень функ-
ціональної підготовленості. Найнижчі значення індексу виявлені у групі "Л" (Р < 0,005), що 
свідчить про найвищий рівень впливу занять бігом на функціональний стан серцево-судинної 
системи. За літературними даними, величина ІР юних плавців, велосипедистів, лижників, бо-
ксерів та легкоатлетів становить 68-74 ум. од., дещо нижчою ця величина була у юних борців 
- 64-66 ум. од. [17, 18]. Позитивний вплив занять різними видами спорту на адаптаційний по-
тенціал організму підтверджені аналізом розрахованої величини АП, який використовується 
для оцінювання функціонального стану серцево-судинної системи сучасними авторами [5, 9]. 
Для представників усіх проаналізованих спортивних секцій значення АП були на 24-27% 
нижчими порівняно зі школярами (Р < 0,0001) і достовірно між собою не відрізнялися (Р = 
0,57-0,79). Отже, позакласні заняття у секціях бадмінтону, легкої атлетики та спортивних 
танців значно підвищують адаптаційний потенціал організму підлітків. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Заняття у секції легкої атлетики (біг) 
супроводжується поліпшенням семи показників серцево-судинної системи підлітків (ЧСС, АТс, 
АТд, СО, КЕК, ІР, АП). Значні зміни спостерігаються у величині ЧСС (>20%), КЕК (>20%) та 
ІР (>30%), на які заняття у інших секціях мали значно менший вплив. Заняття у секції бадмін-
тону приводять до поліпшення ЧСС, АТс, АТд, СО, ПО, ІР, АП. Вплив на показники АТс, 
АТд та АП аналогічний впливу занять у інших секціях. Позакласні заняття спортивними тан-
цями поліпшують меншу кількість показників гемодинаміки - ЧСС, АТс, АТд, ІР та АП. їх-
ній вплив на ці показники менший, ніж занять у інших секціях. Тому саме заняття в секції бі-
гу та бадмінтону можна рекомендувати для підвищення функціональних можливостей серце-
во-судинної системи. 

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні шляхів корекції програми 
занять у позакласних секціях бадмінтону та спортивних танців з метою оптимізувати їхній 
вплив на функціональні можливості серцево-судинної ситсеми. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ В СЕКЦИЯХ БАДМИНТОНА, 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ (БЕГ) 
И СПОРТИВНЫХ ТАНЦЕВ 
НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
ПОДРОСТКОВ 

Христина ДЖАНГОБЕКОВА, Любомир ВОВКАНЫЧ 

Львовсътй государственный университет 
физической культуры, Львов, Украина 

Аннотация. Сегодня существует необходимость улучшения соматического здоровья и 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы школьников. Цель исследования: 
сравнение влияния внеклассных занятий в разных спортивных секциях на функциональные 

I показатели сердечно-сосудистой системы подростков. Обследовали школьников (12—13 лет, 
мужского пола) и их сверстников, которые занимались в секциях бадминтона, легкой атлети-
ки (бег) и спортивных танцев. Описано влияние занятий в этих секциях на основные показа-
тели гемодинамики (частоту сердечных сокращений, артериальное давление, систолический 
объем, коэффициент экономичности кровообращения), индекс Робинсона, адаптационный 
потенциал. Установлено, что занятия в секциях бега и бадминтона сопровождаются улучше-
нием наибольшего количества показателей сердечно-сосудистой системы подростков. 

Ключевые слова: подростки, сердечно-сосудистая система, внеклассные занятия, бад-
минтон, бег, спортивные танцы. 

INFLUENCE OF EXTRACURRICULAR BADMINTON, 
RUNNING AND SPORT DANCES 
ON THE TEENAGERS' CARDIO-VASCULAR 
SYSTEM FUNCTIONS 

Khrystyna DZHANHOBEKOVA, 
Lyubomyr VOVKANYCH 

Lviv State University of Physical Culture, 
Lviv, Ukraine 

Abstract. Nowadays the improvement of schoolchildren's fitness and functional state of their 
cardio-vascular system is necessary. Therefore our aim is to compare the influence of extracurricular 
exercises in different sport sections on teenagers' cardio-vascular system functions. The pupils and 
the teenagers (aged 12-13 male) training in the sections of badminton, track-and-field (tunning) and 
sport dances were examined. Influence of training in these sections on basic indices of 
hemodynamics (heart rate, arterial pressure, stroke volume, coefficient of circulation economy), 
Robinson index, adaptation potential is described. We found that running and badminton trainings 
results in the improving of the biggest amount of cardio-vascular indices of teenagers. 

Keywords: teenagers, cardio-vascular system, extracurricular exercises, badminton, running, 
sport dances. 
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