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Аннотация
В статье рассмотрено состо-

яние физической подготовлен-
ности подростков 13-14 лет, не 
занимающихся дополнительной 
двигательной активностью (102 
чел.), занимающихся в школьных 
спортивных секциях по игровым 
видам спорта (волейбол / баскет-
бол) (48 чел.) и занимающихся 
скейтбордингом и роллерспортом 
(35 чел.), которое оценивалось с 
помощью батареи тестов Таlagа.

Установлено, что уровень об-
щей физической подготовленно-
сти подростков, занимающихся 
скейтбордингом и роллерспор-
том, является достоверно выше 
по всем физическим качествам 
(скоростным, скоростно-сило-
вым, координационным), кроме 
гибкости (р <0,05-0,001).

Ключевые слова. Физическая 
подготовленность, подростки, 
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Постановка проблеми. Рі-
вень здоров’я дітей і підлітків в 
Україні невблаганно знижуєть-
ся, що обумовлено погіршенням 
якості довкілля [1], зменшенням 
фізичної активності та зростан-
ням психоемоційних наванта-
жень [2], появою нових вірусних 
та інфекційних захворювань [3], 
надмірним захопленням віртуаль-
ним світом [4]. Тому збереження 
і зміцнення їх здоров’я є сьогодні 
пріоритетним завданням держави 
і суспільства..

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Одним із шляхів ви-
рішення проблеми підвищення 
рівня рухової активності як за-
собу збереження здоров’я може 
бути впровадження сучасних ви-
дів рухової активності в систему 
шкільної спортивно-оздоровчої 
освіти у формі позаурочних за-
нять з фізичної культури школя-
рів [5; 6]. Використання іннова-
ційних видів рухової активності 
в процесі фізичного виховання 
дає змогу дитині швидше і якіс-
ніше оволодіти новими вміннями 
та навиками, які сприяють по-
кращенню фізичного розвитку та 
підвищенню рівня фізичної під-
готовленості школярів. Такими 
видами, на думку ряду фахівців, 
є оздоровчі системи різних на-
родів світу, різновиди аеробіки 
[7-9], єдиноборства [10], позитив-
ний вплив яких на організм дітей 
ними доведений. Проте, викорис-
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тання скейтбордингу та роллер-
спорту як видів молодіжної суб-
культури, в позаурочних заняттях 
школярів є мало вивченим.

Мета дослідження: виявити 
відмінності у структурі фізичної 
підготовленості підлітків 13–14 
років, які займаються скейтбо-
родингом і роллерспортом та ін-
шими видами рухової активності 
(ігрові види спорту).

Завдання дослідження: 
1. Дослідити рівень фізичної 

підготовленості підлітків 13–14 
років, які не займаються фізич-
ною культурою в позаурочний 
час, займаються ігровими видами 
спорту у шкільних спортивних 
секціях і тих, які займаються рол-
лерспортом і скейтбордингом

2. Встановити відмінності у 
структурі їх фізичної підготовле-
ності.

Методи та організація до-
слідження. У роботі використо-
вувалися методи теоретичного 
аналізу і узагальнення науково-
методичної літератури; педаго-
гічне тестування рівня фізичної 
підготовленості визначали за ба-
тареєю тестів Таlagа (1995) [11]; 

загальний рівень фізичної підго-
товленості підлітків оцінювався 
за розробленою нами «Шкалою 
оцінки рівня фізичної підготов-
леності учнів 13–14 років». Ста-
тистичний аналіз проводився з 
використанням методів варіацій-
ної статистики (середнє арифме-
тичне  x̅, стандартна похибка  mx̅, 
довірчий інтервал генерального 
середнього); статистичної пере-
вірки гіпотез про рівність серед-
ніх з використанням t-критерію 
для незв’язаних великих вибірок;  
χ2-критерію Фішера з метою ви-
значення однорідності дослід-
жуваних груп відносно рівня 
фізичної підготовленості. Роз-
робка шкали здійснювалася за-
гальноприйнятим способом. Всім 
результатам, які знаходилися в 
межах  x̅±0,5σ, відповідав серед-
ній рівень, результатам від x̅±0,5σ 
до x̅±σ – вище середнього, ви-
щим від x̅±0,5σ – високий. Ниж-
чі результати відповідали рівням 
«нижче середнього» і «низький», 
а їх межі були відповідно від x̅–σ  
до x̅–0,5σ і x̅–σ та нижче [12].

Експериментальну частину 
дослідження здійснено на базі 

СШ I–IІI ступенів № 5, 11, ЗОШ 
I–III ступенів № 17, 23, 28 м. Іва-
но-Франківська. У дослідженнях 
взяли участь хлопці віком 13–14 
років. Усього обстежено 185 осіб, 
з них: 102 чол., які не займають-
ся у спортивних секціях у поза-
урочний час (І група), 48 осіб, які 
займаються волейболом чи бас-
кетболом (ІІ група) і 35 підлітків 
– скейтбордингом та роллерспор-
том (ІІІ група).

Результати дослідження та їх 
обговорення. Як видно з табл. 1, 
найнижчі результати під час вико-
нання тестів виявлені у школярів 
першої групи. 

Так, у тесті «біг на 30 м» вони 
показали результат, що достовір-
но нижчий за такий у представни-
ків другої (p < 0,01) і третьої груп 
(p < 0,001). Слід відзначити також 
досягнення вірогідно кращих ре-
зультатів у цьому тесті підлітками 
ІІІ групи, порівняно зі школярами, 
які займалися спортивними ігра-
ми в позаурочний час (p < 0,001). 
При цьому 82,3% представників 
І групи показали низький рівень 
розвитку швидкісних здібностей 
6,8 % – нижче середнього, 5,9 % – 

Таблиця 1
Рівень розвитку фізичних якостей підлітків 13-14 років, які 

займаються різними видами рухової активності,  x̅±m x̅

Тести
Групи підлітків

І група ІІ група ІІІ група

Біг на 30 м, с
5,23 ± 0,08 4,83 ± 0,10 4,02 ± 0,03
pI-II< 0,01; pI-IІI< 0,001; pIІ-IІI< 0,001

Стрибок у довжину з місця, см
190,10 ± 2,80 205,5 ± 3,07 210,7 ± 4,58
pI-II< 0,001; pI-IІI< 0,001; pIІ-IІI > 0,10

Метання медичного м’яча 
стоячи, з-за голови уперед, м

6,87 ± 0,17 7,47 ± 0,23 10,70 ± 0,17
pI-II< 0,05; pI-IІI< 0,001; pIІ-IІI < 0,001

Піднімання тулуба в сід 
протягом 2хв, разів

51,25 ± 1,34 57,64 ± 1,20 71,17 ± 0,94
pI-II< 0,01; pI-IІI< 0,001; pIІ-IІI < 0,001

Стрибок угору з місця, см
35,62 ± 1,02 40,46 ± 0,79 42,87 ± 1,15

p< 0,001; p < 0,001; p < 0,1
Комплексний тест на визначення 
координаційних здібностей, с

14,73 ± 0,25 13,63 ± 0,19 12,14 ± 0,20
pI-II < 0,01; pI-IІI < 0,001; pIІ-IІI < 0,001

Нахил тулуба вперед, см
5,52 ± 0,79 8,39 ± 0,93 2,00 ± 0,80
pI-II < 0,05; pI-IІI < 0,01; pIІ-IІI < 0,001
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середній і 4,9% – вище середньо-
го (рис. 1). Високого рівня розвит-
ку швидкісних здібностей у цій 
групі підлітків не виявлено.

Розподіл підлітків ІІ групи за 
рівнями розвитку швидкісних 
якостей  недостовірно відрізнявся 
від такого у І групі (χ2 = 7,63; р > 
0,10), проте з максимальною до-
стовірністю від нього у ІІІ групі 
(χ2 = 45,41; р < 0,001). Порівняно з 
двома попередніми групами, під-
літки ІІІ групи не виявили низь-
кого і нижче середнього рівнів 
розвитку швидкості, натомість 
8,57 % продемонстрували її висо-
кий рівень. 

Середні значення показників 
підлітків ІІІ групи у тестах на ви-
значення силових якостей досто-
вірно відрізнялися від таких у І і 
ІІ групах. У результаті тестування 
вибухової сили м’язів ніг за тес-
том стрибка у довжину з місця 
представники ІІІ групи показали 
середній результат (210,7 ± 4,58) 
см, тоді як у ІІ групі це значення 
становило (205,5 ± 3,07) см (t = 
0,94; р > 0,10), а у І групі (190,1 
± 2,80) см (t = 3,44; р < 0,001). 
Подібні результати ми отримали 
у тесті «стрибок вгору з місця». 
Тут середнє значення результа-

ту в ІІІ групі становило (42,87 ± 
1,15) см, що на рівні статистичної 
тенденції відрізнялося від таких у 
ІІ групі (t = 1,73; р < 0,1) і було 
достовірно вищим, ніж у першій 
групі (t = 4,72; р < 0,001). При 
порівнянні розподілів за рівнями 
розвитку силових якостей м’язів 
ніг не було встановлено достовір-
ної різниці, чого не скажеш про 
такий для силового показника 
м’язів рук (рис. 2). 

Результати тестування сило-
вих якостей засвідчили, що пере-
важна більшість підлітків 13–14 
років І групи (83,33 %) показали 
у тестах на вибухову силу м’язів 
ніг низький і тільки 3,92 % – 
вище середнього і високий рівні, 
що наштовхує на думку про те, 
що дані тести є недоступними 
для виконання школярами ЗОШ, 
які не займаються позаурочни-
ми формами рухової активності. 
Дещо кращими були результати 
у ІІ групі, проте 72,92 % пред-
ставників цієї групи теж про-
явили низький рівень вибухової 
сили м’язів ніг, 13,54 % – нижче 
середнього, 8,33 % – середній і 
5,21 % – вище середнього і ви-
сокий. У ІІІ групі результати ви-
конання цих тестів були на рівні 

статистичної тенденції кращими, 
ніж у І групі, однак не відрізняли-
ся від результатів у ІІ групі: част-
ка дітей з низьким рівнем стано-
вила 68,57 %, але більшими були 
частки дітей з нижче середнього 
(17,14 %), середнім (10,00 %) і 
вище середнього (4,29 %) рівня-
ми (χ2 = 8,52; р < 0,10).

У тесті на силову витривалість 
м’язів живота найвищими були 
результати підлітків чоловічої 
статі 13-14 років ІІІ групи, де се-
реднє значення становило (71,17 
± 0,94) раза, що було достовірно 
більше, ніж у їх однолітків у І 
групі (51,25 ± 1,34) раза (t = 12,17; 
р < 0,001) і ІІ групі (57,64 ± 1,20) 
раза (t = 8,88; р < 0,001). Було 
встановлено, що значення тесту у 
підлітків ІІ групи також достовір-
но відрізнялися від таких у І групі 
(t = 3,55; р < 0,01).

Попри такі суттєві відмін-
ності у результатах цього тесту 
для трьох груп, оцінювання за 
шкалою показало, що він є важ-
кодоступним для виконання під-
літками досліджуваної вікової 
категорії. Отримані результати у 
майже у 100 % представників І і 
ІІ груп відповідали низькому рів-
ню і тільки 22,86 % підлітків ІІІ 
групи показали нижче середнього 
рівень розвитку силової витрива-
лості м’язів живота. 

У тесті «Метання медичного 
м’яча стоячи з-за голови уперед» 
середнє значення вибухової сили 
м’язів рук у підлітків ІІІ групи 
становило (10,7 ± 0,17) м, що на 
3,83 м більше, ніж у І групі (t = 
15,93; р < 0,001) і на 3,23 м біль-
ше, ніж у ІІ групі (t = 11,29; р < 
0,001). 

Це було підтверджено і час-
тотним розподілом досліджу-
ваного контингенту за рівнями 
розвитку цієї якості. Так, якщо у 
І групі понад 95 % підлітків про-
демонстрували низький рівень, то 
у ІІ і ІІІ групах таких було відпо-
відно 58,33 % і 22,86 %, нижче се-
реднього рівень показали 20,83 % 
учнів ІІ групи та 37,14 % учнів ІІІ 
групи, середній рівні продемон-

Рис. 1. Розподіл підлітків 13–14 років І, ІІ і ІІІ груп за 
рівнями розвитку швидкісних якостей: * – достовірність 
відмінностей між І і ІІ, ІІІ групами (* – р < 0,05; ** – р < 

0,01; *** – р < 0,001); ● – достовірність відмінностей між ІІ 
і ІІІ групами (● – р < 0,05; ●● – р < 0,01; ●●● – р < 0,001)
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стрували 16,67 % і 37,14 % підліт-
ків ІІ і ІІІ груп відповідно. Тільки 
4,17 % і 2,86 % виявили рівень 
вище середнього (χ2

І-ІІ = 17,84, р < 
0,01; χ2

І-ІІІ = 85,27, р < 0,001; χ2
ІІ-ІІІ 

= 11,27; р < 0,05).
Важливе значення в навчаль-

ній та оздоровчій діяльності має 
здатність людини швидко ово-
лодівати новими складно коор-
динаційними руховими діями й 
перебудувати свою діяльність за 
потреби. Результати комплексно-
го тесту на визначення координа-
ційних здібностей засвідчили, що 
підлітки І групи виконали його за 
(14,73  ± 0,25) с, що було досто-
вірно менше, ніж у ІІ і ІІІ групах, 
де середні значення становили 
відповідно (13,63 ± 0,19) с (t = 
3,50; р < 0,01) і (12,14 ± 0,20) с (t 
= 8,09; р < 0,001). 

Результати тестування по-
казали, що координаційні якос-
ті в третини підлітків І групи 
були розвинуті на низькому рівні, 
10,78 % – нижче середнього, 25,49 % 

– середньому, 32,35 % – вище серед-
нього і високому (рис. 3). 

Рівень розвитку координацій-
них якостей у підлітків ІІ групи 
був достовірно вищим. Так, тіль-
ки 14,58 % представників цієї 
групи мали низький та нижче се-
реднього рівні, 39,58 % – серед-
ній і 6,25 % – вище середнього та 
значна частка (39,58 %) – високий 
(χ2 = 10,57; р < 0,05). Примітно, 
що 100 % підлітків ІІІ групи вико-
нали комплексний тест для визна-
чення координаційних здібностей 
з результатами, які відповідали 
високому рівню оцінювання.

Вище наведені результати тес-
тування координаційних якостей 
підтверджують дані про те, що вік 
13–14 років у хлопців є сприятли-
вим для розвитку саме цієї якості 
[13]. Це доводить, що під впли-
вом різних видів рухової актив-
ності (волейбол, баскетбол) мож-
на утримати відповідний рівень 
координації у цьому віці, а також 
підвищити його, використовую-

чи новітні види спорту, зокрема 
скейтбординг та роллерспорт.

Аналіз середньостатистичних 
результатів гнучкості у підлітків, 
які не займаються додатковою 
руховою активністю становив 
(5,52 ± 0,79) см, у підлітків, які 
відвідують секції з волейболу та 
баскетболу – (8,39 ± 0,93) см, що 
було достовірно більше, ніж у 
представників І групи (t = 2,35; р 
< 0,05). Слід відзначити достат-
ньо низький рівень розвитку цієї 
якості у підлітків, які займаються 
скейтбордингом і роллерспортом, 
де середнє значення становило 
(2,00 ± 0,80) см.

Спостерігались достовірні 
відмінності і в розподілі за рів-
нями розвитку гнучкості (рис. 4). 
Так, представники І групи пока-
зали розподілилися таким чином: 
74,51 % підлітків проявили низь-
кий, 15,69 % – нижче середньо-
го і 9,80 % – середній рівні. У ІІ 
групі результати було достовірно 
кращими: 45,83 % респондентів 

Рис. 2. Розподіл підлітків 13–14 років І, ІІ і ІІІ груп за рівнями розвитку силових якостей: * – 
достовірність відмінностей між І і ІІ та ІІІ групами (* – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001); 
● – достовірність відмінностей між ІІ і ІІІ групами (● – р < 0,05; ●● – р < 0,01; ●●● – р < 0,001)
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мали низький рівень, 29,17 % – 
нижче середнього, 25,00 % – се-
редній рівень (χ2 = 12,21; р < 0,05). 
Також, нами встановлено, що 
94,29 % представників ІІІ групи 
показали низький рівень гнучкості 
і 5,71 % – нижче середнього рівня 
(χ2 = 21,70; р < 0,001). Це можна 
пояснити неправильною і хаотич-

ною побудовою тренувального 
процесу, де під час самостійних 
занять у підлітків фактично від-
сутні підготовча і заключна час-
тини занять, де саме і викорис-
товуються вправи на розвиток 
гнучкості. 

Отже, в результаті досліджен-
ня фізичної підготовленості під-

літків, які займаються і не за-
ймаються додатковою руховою 
активністю в позаурочних формах 
фізичного виховання, було вияв-
лено, що високого її рівня не мав 
жоден підліток, вище середнього 
тільки один (2,86 %) представ-
ник роллерспорту (рис. 5). Се-
редній рівень фізичної підготов-
леності показали представники 
скейтбордингу та роллерспорту 
(28,57 %) і тільки один пред-
ставник ігрових видів спорту 
(2,08 %). Нижче середнього рів-
ня мали 68,57 % представників 
ІІІ групи, 43,75 % – ІІ групи та 
19,61 % – І групи. Слід відзна-
чити, що понад 80 % підлітків І 
групи виявили низький рівень фі-
зичної підготовленості, у ІІ групі 
частка таких становила 54,17 %. 
Серед підлітків ІІІ групи не було 
жодного з низьким рівнем фізич-
ної підготовленості (χ2

І-ІІ = 12,20, 
р < 0,05; χ2

І-ІІІ = 79,65, р < 0,001; 
χ2

ІІ-ІІІ = 33,35, р < 0,001).
Аналіз структури фізичної 

підготовленості підлітків 13–14 
років показав наявність впливу 
занять видами спорту на форму-
вання у них окремих фізичних 
якостей. Результати аналізу свід-
чать про наявність пріоритету 
розвитку координаційних і швид-
кісних здібностей у підлітків, 
які займаються скейтбордингом 
і роллерспортом, порівняно з їх 
однолітками, які не займаються 
в позаурочний час, а також тими, 
які займаються у шкільних сек-
ціях з волейболу та баскетболу; 
швидкісно-силові та силові якості 
різних груп м’язів представників 
ІІ і ІІІ груп розвинуті на одному 
рівні. 

Нижчі, порівняно з іншими 
групами, результати тестування 
гнучкості у представників рол-
лерспорту та скейтбордингу не 
узгоджуються з думкою В.Н. 
Платонова про те, що за умо-
ви недостатньої гнучкості різко 
ускладнюється й уповільнюєть-
ся процес засвоєння рухових на-
виків, недостатня рухливість у 
суглобах обмежує рівень прояву 

Рис. 3. Розподіл підлітків 13–14 років І, ІІ і ІІІ груп за 
рівнями розвитку координаційних якостей: * – достовірність 

відмінностей між І і ІІ, ІІІ групами (* – р < 0,05; ** – р < 
0,01; *** – р < 0,001); ● – достовірність відмінностей між ІІ 

і ІІІ групами (● – р < 0,05; ●● – р < 0,01; ●●● – р < 0,001)

Рис. 4 Розподіл підлітків 13–14 років І, ІІ і ІІІ груп за 
рівнями розвитку гнучкості: * – достовірність відмінностей 

між І і ІІ, ІІІ групами (* – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – 
р < 0,001); ● – достовірність відмінностей між ІІ і ІІІ 
групами (● – р < 0,05; ●● – р < 0,01; ●●● – р < 0,001)
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сили, швидкісних і координацій-
них здібностей, що призводить 
до зниження рівня фізичної під-
готовленості взагалі [14].

Висновки. Порівняльний 
аналіз рівнів розвитку фізичних 
якостей у підлітків 13–14 років 
дозволив зробити висновки про 
вищий рівень фізичних кондицій 
учнівської молоді, яка займаєть-
ся скейтбордингом і роллерспор-
том, порівняно з тими, які не за-
ймаються додатковою руховою 
активністю та їхніх одноліток, 
які займаються ігровими видами 
спорту. Одержані під час експери-
ментів кількісні характеристики 
фізичної підготовленості можуть 
використовуватися в якості орі-
єнтирів при плануванні позауроч-
них форм фізичної активності з 
підлітковим контингентом. 

Перспективи подальших 
досліджень. Подальші пошуки 
можуть бути спрямовані на об-
ґрунтування програми впрова-
дження сучасних видів рухової 
активності у режим секційної 
роботи з фізичної культури в за-
гальноосвітніх школах та оцінку 
ефективності цієї програми щодо 
підвищення рівня фізичної підго-
товленості школярів.
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