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Динаміка показників фізичних якостей хлопців 10-13 років  
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Анотації:
Порівняно розвиток фізичних якос-
тей хлопців, що займаються пішо-
хідним, велосипедним та водним 
видами туризму. Показано розвиток 
фізичних якостей хлопців, що не за-
ймаються в спортивних секціях. В до-
слідженні брали участь по 18 хлоп-
ців (вік 10-13 років) в кожній з груп. 
Заняття проводились за типовими 
програмами туристсько-спортивних 
гуртків за якими передбачається 216 
годин за рік (2 заняття в тиждень 
тривалістю 3 години кожне). Визна-
чено, що тривалі та систематичні за-
няття туризмом сприяють поліпшен-
ню рівня фізичної підготовленості 
туристів. Встановлено, що різні види 
туризму мають неоднаковий вплив 
на розвиток різних фізичних якос-
тей. Заняття пішохідним туризмом 
найбільше покращують показники 
гнучкості, спритності і швидкісно-
силових якостей; велосипедним ту-
ризмом – швидкості, спритності та 
швидкісно-силових якостей; водним 
туризмом – сили. 

Гринева Т.И., Мулик Е.В. Динамика пока-
зателей физических качеств ребят 10-13 
лет под влиянием занятий разными ви-
дами туризма. Сравнивается развитие фи-
зических качеств юношей, занимающихся 
пешеходным, велосипедным и водным вида-
ми туризма. Показано развитие физических 
качеств юношей, которые не занимаются в 
спортивных секциях. В исследовании прини-
мали участие по 18 ребят (возраст 10-13 лет) 
в каждой из групп. Занятия проводились по 
типовым программам туристско-спортивных 
кружков, по которым предусматривается 216 
часов в год (2 занятия в неделю продолжи-
тельностью 3 часа каждое). Определено, 
что длительные и систематические занятия 
туризмом способствуют повышению уров-
ня физической подготовленности туристов. 
Установлено, что различные виды туризма 
имеют неодинаковое влияние на развитие 
различных физических качеств. Занятия 
пешеходным туризмом больше улучшают 
показатели гибкости, ловкости и скоростно-
силовых качеств; велосипедным туризмом 
– скорости, ловкости и скоростно-силовых 
качеств; водным туризмом – силы.

Grinyova T.I., Mulik E.V. The 
dynamics of indicators of physical 
qualities of boys aged 10-13 years 
under the influence of different types 
of tourism activities. Compared to the 
development of physical qualities of 
young men engaged in hiking, biking 
and water sports tourism. Shows the 
development of the physical qualities 
of young men who do not engage in 
sports clubs. The study involved 18 
children (age 10-13 years) in each 
of the groups. Classes are held on 
standard programs tourist sports clubs, 
which provide for 216 hours per year 
(2 sessions per week with duration of 3 
hours each). Determined that the long-
term and systematic training tourism 
contribute to the level of physical fitness 
tourists. Found that different types of 
tourism have a different effect on the 
development of a variety of physical 
properties. Classes hiking more 
improves flexibility, agility and speed-
strength, cycling – speed, agility, and 
speed-strength, water tourism – force.
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Вступ.1

В наш час рівень фізичної підготовленості шко-
лярів має незадовільний рівень. Однією з основних 
причин є недостатня рухова активність дітей, нераці-
ональне співвідношення між розумовим та фізичним 
навантаженням. В деяких дослідженнях [1, 4] вказано, 
що тривале обмеження необхідної рухової активності 
призводить до атрофії м’язів, порушення постави і 
функцій внутрішніх органів, зниження психічної і фі-
зичної працездатності, виникнення хронічних захво-
рювань серцево-судинної системи та обміну речовин. 
В багатьох наукових працях [3, 5, 7, 8] вказано, що 
рухова активність дітей знижується за період навчан-
ня в школі. Це пов’язано зі зниженням зацікавленості 
більшості дітей до традиційних видів фізичних вправ. 
В той же час набуває широкої популярності такий вид 
спорту, позашкільного навчання та активного відпо-
чинку як спортивний туризм. Він поєднує в собі не 
тільки формування життєво необхідних для людини 
умінь і навичок, розвиток морально-вольових і інте-
лектуальних якостей, а й вдосконалення її рухових 
здібностей [2]. Встановлено, що систематичні занят-
тя спортивним туризмом мають позитивний вплив на 
покращення фізичної підготовленості школярів, хоча 
і нижчі у порівнянні зі спортсменами [6]. За рахунок 
того, що різні види туризму мають свою специфіку, їх 
вплив на одні й ті ж самі фізичні якості неоднаковий.

На підставі вищевказаного проблема визначення 
впливу занять різними видами туризму на рівень роз-
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витку фізичних якостей хлопців 10-13 років є акту-
альною. 

Дослідження виконано згідно з тематичним 
планом науково-дослідної роботи у сфері фізич-
ної культури і спорту на 2011-2015 рр. за темою 3.8 
«Теоретико-методологічні основи побудови системи 
масового контролю і оцінки рівня розвитку і фізичної 
підготовленості різних груп населення». Державний 
реєстраційний номер 0111U000192.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: визначити вплив занять 

різними видами туризму на рівень фізичної 
підготовленості хлопців 10-13 років.

Методи й організація дослідження. У дослідженні 
використовувалися наступні методи: аналіз науково-
методичної літератури, педагогічні методи (тестуван-
ня рухових здібностей, педагогічний експеримент), 
методи математичної статистики.

В дослідженні брали участь хлопці-вихованці 
гуртків з пішохідного, велосипедного та водного видів 
туризму Чугуївського районного центру туризму, кра-
єзнавства та екскурсій учнівської молоді загальною 
чисельністю 54 особи 10-13 років впродовж трьох ро-
ків занять та хлопці цього ж віку, які не займалися в 
спортивних секціях загальною чисельністю 18 осіб. 

Заняття з різних видів туризму проводились за ти-
повими програмами туристсько-спортивних гуртків 
за якими передбачається 216 годин за рік: 2 заняття в 
тиждень тривалістю 3 години кожне.
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Результати дослідження та їх обговорення. 
Проведене нами дослідження показників фізичних 

якостей під впливом занять різними видами туризму 
свідчить, що результати хлопців мають позитивну, 
проте неоднакову динаміку протягом 10-13 років. 

З рисунку 1 видно, що за 3 роки під впливом за-
нять пішохідним туризмом найбільше покращується 
гнучкість та частково спритність та швидкісно-силові 
якості, велосипедним туризмом – швидкість, сприт-
ність та швидкісно-силові якості, водним туризмом 
– сила. 

Найбільший приріст показника, який відображає 
швидкісні якості (біг на 30 м) отримано в групах ту-
ристів в період з 10 до 11 років (табл. 1). У туристів-
пішохідників результати скоротилися на 0,6 с, 
туристів-велосипедистів – на 0,7 с, туристів-водників 
– на 0,5 с, проте достовірних змін нами не отримано 
(p>0,05). В період з 11 до 12 років у хлопців, що не за-
ймалися в спортивних секціях та у туристів-водників 
показники покращились на 0,4 с (p>0,05). Достовір-
ні зміни у показнику швидкості у цьому періоді були 
отримані лише у групі туристів-велосипедистів, при-
ріст якого склав 0,7 с (t=2,35; p<0,05).

Рис. 1. Показники фізичних якостей хлопців різних експериментальних груп 10-13 років 
(n1=n2=n3=n4=18): а) біг на 30 м; б) згинання і розгинання рук в упорі, лежачи на підлозі; в) нахили 

тулуба вперед з положення сидячи; г) човниковий біг 4×9 м; д) стрибки у довжину з місця.
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За час спостереження за групами хлопців у період 
10-12 років результати у групах туристів достовірно 
покращились. Так, у групі пішохідних туристів час 
подолання 30 м скоротився на 1,1 с (t=2,98; p<0,01), 
у групі туристів-велосипедистів – на 1,4 с (t=4,35; 
p<0,001) та у групі туристів-водників – на 0,9 с (t=2,45; 
p<0,05). У групі тих, хто не займався в спортивних 
секціях достовірних змін показників у бігу на 30 м 
(t=1,23; p>0,05) не виявлено. 

Достовірно покращились показники швидкості у 
всіх групах туристів у віці 13 років по відношенню до 
12 та 11 років. У групі туристів-пішохідників − на 0,6 
с (t=2,46; p<0,05) та 1,1 с (t=3,62; p<0,01), туристів-
велосипедистів –  на 0,5 с (t=2,22; p<0,05) та 1,2 с 
(t=4,63; p<0,001), туристів-водників – 0,6 с (t=1,98; 
p>0,05) та 1,0 с (t=2,90; p<0,01) відповідно.

Найбільший приріст показників згинання і роз-
гинання рук в упорі, лежачи на підлозі, отримано у 
віці 11 років, який по відношенню до попереднього 10 
річного віку у групі туристів-пішохідників склав 12,5 
рази (t=5,91; p<0,001), у групі туристів-велосипедистів 
– 6,9 рази (t=3,22; p<0,01) та туристів-водників – 15,5 
рази (t=8,11; p<0,001), в той час як у хлопців, що не 
займалися в спортивних секціях приріст склав лише 
2,1 рази (t=0,65; p>0,05) (табл. 2). З 11 до 12 та з 12 до 
13 років показники згинання і розгинання рук в упо-
рі, лежачи на підлозі, у хлопців, що займались пішо-
хідним туризмом покращились на 2,7 та 1,9 рази, у 
хлопців, що займались велосипедним туризмом – на 
4,3 та 3,3 рази, у хлопців, що займались водним туриз-
мом – на 2,2 та 2,3 рази та у хлопців, що не займались 
в спортивних секціях – на 3,3 та 3,7 рази відповідно 
(p>0,05). 

В цілому за період дослідження показники сили у 
всіх хлопців достовірно покращились. У хлопців, що 
не займалися в спортивних секціях результати збіль-

шились на 9,1 рази (t=4,74; p<0,001), хлопців, що за-
ймалися пішохідним туризмом – на 17,1 рази (t=13,88; 
p<0,001), хлопців, що займалися велосипедним туриз-
мом – на 14,5 рази (t=11,71; p<0,001) та хлопців, що 
займалися водним туризмом – на 20,0 рази (t=16,93; 
p<0,001).

Протягом періоду з 10 до 11 років результати нахилу 
тулуба вперед з положення сидячи у хлопців, що не займа-
лися в спортивних секціях та туристів-велосипедистів 
покращились на 0,7 см, туристів водників – на 0,9 см та 
туристів-пішохідників – на 1,0 см (p>0,05) (табл. 3). 

В 12 років по відношенню до 11 років результати 
нахилу тулуба вперед з положення сидячи у хлопців, 
що не займалися спортом покращились на 1,4 см, 
туристів-водників та велосипедистів – на 1,7 см та 
туристів-пішохідників – на 2,3 см (p>0,05). В період з 
12 до 13 років зміни у показниках гнучкості також не 
мали достовірності (p>0,05). 

Різниця кінцевих показників гнучкості по відно-
шенню до початкових у групі хлопців, що не займали-
ся в спортивних секціях склала 2,2 см (t=1,98; p>0,05), 
туристів-пішохідників – 3,7 см (t=4,27; p<0,001), 
туристів-велосипедистів – 2,7 см (t=2,77; p<0,05) та 
туристів-водників – 2,9 см (t=3,24; p<0,01).

Човниковий біг потребує прояву не тільки сприт-
ності, але й якоюсь мірою і швидкості. Тому динаміка 
отриманих результатів (табл. 4) частково співпадає з 
бігом на 30 м (табл. 1). 

Так, час виконання цього тесту скорочувався про-
тягом усього експерименту, проте достовірні зміни 
отримані лише в період 10-12 та 11-13 років. У гру-
пах туристів-пішохідників різниця скорочення часу 
на виконання  човникового бігу 4×9 м складала 1,4 
с (t=3,81; p<0,01) та 0,6 с (t=2,56; p<0,05), туристів-
велосипедистів – 1,5 с (t=4,10; p<0,001) та 1,1 с (t=2,43; 
p<0,05) відповідно.

Таблиця 1
Матриця достовірності змін показників бігу на 30 м хлопців 10-13 років  

різних груп (n1=n2=n3=n4=18)

Вік, роки 11 років 12 років 13 років

10 років

1 – 0,30; p>0,05
2 – 1,46; p>0,05
3 – 2,02; p>0,05
4 – 1,24; p>0,05

1 – 1,23; p>0,05
2 – 2,98; p<0,01
3 – 4,35; p<0,001
4 – 2,45; p<0,05

1 – 2,13; p<0,05
2 – 5,00; p<0,001
3 – 6,64; p<0,001
4 – 4,70; p<0,001

11 років

1 – 0,63; p>0,05
2 – 1,49; p>0,05
3 – 2,35; p<0,05
4 – 1,02; p>0,05

1 – 1,29; p>0,05
2 – 3,62; p<0,01
3 – 4,63; p<0,001
4 – 3,90; p<0,01

12 років

1 – 0,93; p>0,05
2 – 2,46; p<0,05
3 – 2,22; p<0,05
4 – 1,98; p>0,05

Хлопці, що: не займаються в спортивних секціях – 1; займаються пішохідним туризмом – 2; займаються велосипедним 
туризмом – 3; займаються водним туризмом – 4.



19

2013

10

Таблиця 2
Матриця достовірності змін показників згинання і розгинання рук в упорі,  

лежачи на підлозі хлопців 10-13 років різних груп (n1=n2=n3=n4=18)

Вік, роки 11 років 12 років 13 років

10 років

1 – 0,65; p>0,05
2 – 5,91; p<0,001
3 – 3,22; p<0,01
4 – 8,11; p<0,001

1 – 2,26; p<0,05
2 – 9,52; p<0,001
3 – 7,54; p<0,001
4 – 11,30; p<0,001

1 – 4,74; p<0,001
2 – 13,88; p<0,001
3 – 11,71; p<0,001
4 – 16,93; p<0,001

11 років

1 – 0,92; p>0,05
2 – 1,13; p>0,05
3 – 1,81; p>0,05
4 – 1,01; p>0,05

1 – 2,14; p<0,05
2 – 2,13; p<0,05
3 – 3,42; p<0,01
4 – 2,33; p<0,05

12 років

1 – 1,50; p>0,05
2 – 1,15; p>0,05
3 – 2,07; p>0,05
4 – 1,44; p>0,05

Хлопці, що: не займаються в спортивних секціях – 1; займаються пішохідним туризмом – 2; займаються велосипедним 
туризмом – 3; займаються водним туризмом – 4.

Таблиця 3
Матриця достовірності змін показників нахилу тулуба вперед з положення сидячи  

хлопців 10-13 років різних груп (n1=n2=n3=n4=18)

Вік, роки 11 років 12 років 13 років

10 років

1 – 0,34; p>0,05
2 – 0,72; p>0,05
3 – 0,51; p>0,05
4 – 0,65; p>0,05

1 – 2,06; p>0,05
2 – 3,79; p<0,01
3 – 2,64; p<0,05
4 – 2,78; p<0,05

1 – 1,98; p>0,05
2 – 4,27; p<0,001
3 – 2,77; p<0,05
4 – 3,24; p<0,01

11 років

1 – 0,72; p>0,05
2 – 1,96; p>0,05
3 – 1,48; p>0,05
4 – 1,44; p>0,05

1 – 0,75; p>0,05
2 – 2,30; p<0,05
3 – 1,66; p>0,05
4 – 1,74; p>0,05

12 років

1 – 0,12; p>0,05
2 – 0,90; p>0,05
3 – 0,48; p>0,05
4 – 0,58; p>0,05

Хлопці, що: не займаються в спортивних секціях – 1; займаються пішохідним туризмом – 2; займаються велосипедним 
туризмом – 3; займаються водним туризмом – 4.

В кінці досліджуваного періоду різниця показни-
ків спритності по відношенню до початкових склада-
ла у туристів-велосипедистів 2,0 с (t=6,04; p<0,001), 
туристів-пішохідників – 1,8 с (t=4,90; p<0,001), 
туристів-водників – 1,5 с (t=5,20; p<0,001) та хлопців, 
що не займалися в спортивних секціях – 0,9 с (t=1,82; 
p>0,05).

Найбільший приріст показників стрибка у довжи-
ну з місця отримано в усіх групах у віці 11-12 років. 
Це можна пояснити збільшенням швидкісно-силового 
потенціалу та оволодінням технікою виконання стриб-
ка (табл. 5). 

Так, за перший рік результати стрибка у довжину з 
місця у туристів-велосипедистів покращились на 12,0 
см (t=4,11; p<0,001), туристів-пішохідників – на 9,0 см 
(t=2,90; p<0,01), туристів-водників – на 7,2 см (t=2,30; 

p<0,05) та хлопців, що не займалися в спортивних 
секціях – на 4,6 см (t=1,20; p>0,05). Протягом друго-
го року результати покращились на 18,8 см (t=5,57; 
p<0,001), 14,4 см (t=3,84; p<0,01), 16,6 см (t=4,62; 
p<0,001) та 8,4 см (t=1,33; p>0,05) відповідно. Протя-
гом третього року приріст показників був меншим і 
склав 9,0 см (t=3,15; p<0,01) у туристів-пішохідників, 
6,3 см (t=2,49; p<0,05) у туристів-водників, 5,2 см 
(t=1,97; p>0,05) у туристів-велосипедистів та 4,9 см 
(t=0,85; p>0,05) у хлопців, що не займалися спортом. 

У цілому ж за період експерименту показники у 
стрибку в довжину з місця у групі хлопців, що не за-
ймалися в спортивних секціях покращились на 17,9 
см (t=6,07; p<0,001), туристів-пішохідників – на 32,4 
см (t=16,68; p<0,001), туристів-велосипедистів – на 
36,0 см (t=17,81; p<0,001) та туристів-водників – на 
30,1 см (t=16,62; p<0,001).
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Таблиця 4
Матриця достовірності змін показників човникового бігу 4×9 м хлопців 10-13 років  

різних груп (n1=n2=n3=n4=18)

Вік, роки 11 років 12 років 13 років

10 років

1 – 0,40; p>0,05
2 – 1,39; p>0,05
3 – 1,72; p>0,05
4 – 1,35; p>0,05

1 – 1,40; p>0,05
2 – 3,81; p<0,01
3 – 4,10; p<0,001
4 – 3,17; p<0,01

1 – 1,82; p>0,05
2 – 4,90; p<0,001
3 – 6,04; p<0,001
4 – 5,20; p<0,001

11 років

1 – 0,57; p>0,05
2 – 1,63; p>0,05
3 – 1,25; p>0,05
4 – 0,76; p>0,05

1 – 0,87; p>0,05
2 – 2,56; p<0,05
3 – 2,43; p<0,05
4 – 1,64; p>0,05 

12 років

1 – 0,48; p>0,05
2 – 1,57; p>0,05
3 – 1,98; p>0,05
4 – 1,35; p>0,05

Хлопці, що: не займаються в спортивних секціях – 1; займаються пішохідним туризмом – 2; займаються велосипедним 
туризмом – 3; займаються водним туризмом – 4.

Таблиця 5
Матриця достовірності змін показників стрибків у довжину з місця хлопців 10-13 років  

різних груп (n1=n2=n3=n4=18)

Вік, роки 11 років 12 років 13 років

10 років

1 – 1,20; p>0,05
2 – 2 ,90; p<0,01
3 – 4,11; p<0,001
4 – 2,30; p<0,05

1 – 2,21; p<0,05
2 – 7,03; p<0,001
3 – 9,58; p<0,001
4 – 8,51; p<0,001

1 – 6,07; p<0,001
2 – 16,68; p<0,001
3 – 17,81; p<0,001
4 – 16,62; p<0,001

11 років

1 – 1,33; p>0,05
2 – 3,84; p<0,01
3 – 5,57; p<0,001
4 – 4,62; p<0,001

1 – 3,61; p<0,01
2 – 9,03; p<0,001
3 – 10,57; p<0,001
4 – 7,90; p<0,001

12 років

1 – 0,85; p>0,05
2 – 3,15; p<0,01
3 – 1,97; p>0,05
4 – 2,49; p<0,05

Хлопці, що: не займаються в спортивних секціях – 1; займаються пішохідним туризмом – 2; займаються велосипедним 
туризмом – 3; займаються водним туризмом – 4.

Висновки.
Аналіз науково-методичної літератури свідчить 

про позитивний вплив рухової активності на фізич-
ний розвиток та становлення фізіологічних функцій 
організму дітей. 

Встановлено, що різні види туризму мають нео-
днаковий вплив на розвиток різних фізичних якостей. 
Так, серед усіх груп найбільше покращились показ-
ники гнучкості (t=4,27; p<0,001), спритності (t=4,90; 
p<0,001) і швидкісно-силових якостей (t=16,68; 

p<0,001) під впливом занять пішохідним туризмом. 
Під впливом занять велосипедним туризмом най-
більші зміни були отримані в показниках швидко-
сті (t=6,64; p<0,001), спритності (t=6,04; p<0,001) та 
швидкісно-силових якостей (t=17,81; p<0,001). Під 
впливом занять водним туризмом найбільші зміни 
були отримані в показниках сили (t=16,93; p<0,001).

У перспективі подальших досліджень планується ви-
значити динаміку розвитку фізичних якостей дівчат 10-
13 років під впливом занять різними видами туризму.
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