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Анотації:
Вивчено ефективність розробленої 
програми покращення фізичного 
стану дітей молодшого шкільного 
віку в процесі фізичного виховання 
порівняно із традиційним змістом. 
У експерименті взяли участь 139 
дівчаток та 143 хлопчики різних 
соматотипів, які були учнями тре-
тіх класів. Встановлено, що вико-
ристання розробленої програми 
протягом одного навчального року 
забезпечує значно кращі результа-
ти у показниках фізичного стану ді-
вчаток і хлопчиків різних соматоти-
пів ніж використання традиційного 
змісту. Доведено можливість покра-
щувати більшу кількість показників 
фізичного стану дітей та досягати 
вищих значень у них в процесі фі-
зичного виховання. Відзначається 
ефективність формування змісту 
фізичного виховання із урахуван-
ням особливостей вияву, динаміки,  
взаємозв’язків у зміні показників фі-
зичного стану дітей різних сомато-
типів та положень теорії адаптації 
під час вирішення завдання із по-
кращення цього стану. 

Слюсарчук В. В. Эффективность раз-
личных вариантов содержания занятий 
в улучшении физического состояния де-
тей младшего школьного возраста в про-
цессе физического воспитания. Изучена 
эффективность разработанной программы 
по улучшению физического состояния де-
тей младшего школьного возраста в процес-
се физического воспитания по сравнению с 
традиционным содержанием. В эксперимен-
те участвовали 139 девочек и 143 мальчика 
разных соматотипов, которые были учащи-
мися третьих классов. Установлено, что ис-
пользование разработанной программы в 
течение одного учебного года обеспечивает 
значительно более высокие результаты, чем 
использование традиционного содержания. 
Доказана возможность улучшать большее ко-
личество показателей физического состояния 
детей и достигать более высоких значений в 
них в процессе физического воспитания. От-
мечается эффективность формирования со-
держания физического воспитания с учетом 
особенностей проявления, динамики, взаи-
мосвязей в изменении показателей физиче-
ского состояния детей разных соматотипов и 
положений теории адаптации в ходе решения 
задачи по улучшению этого состояния.

Slyusarchuk V.V. The effectiveness 
of different options for the content 
of lessons to improve the physical 
condition of primary school age 
children in physical education. 
The efficacy of programs designed 
to improve the physical condition of 
primary school children during physical 
education compared to traditional 
content. In experiment, participants 
139 girls and 143 boys of different 
somatotypes, which were third grade 
students. Found that using the 
developed program for one academic 
year, provides significantly better results 
in terms of the physical condition of girls 
and boys of different somatotypes than 
using traditional content. Proved more 
opportunity to improve performance 
of children and reach higher values in 
them during physical training. Noted 
the effectiveness of the content of 
physical education taking into account 
the peculiarities of expression, 
dynamics, relationships change is in 
the physical condition of children of 
different somatotypes and the theory of 
adaptation during the task of improving 
this condition.
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Вступ.1

Фізичне виховання у загальноосвітньому на-
вчальному закладі сьогодні розглядається як один з 
провідних засобів покращення здоров’я учнів [3],  а 
оптимальні параметри фізичних навантажень у різ-
них формах занять, кількість останніх протягом дня 
і систематичність використання –– як першочергові  
умови досягнення позитивного результату (Бар-Ор О., 
2009; Круцевич Т.Ю., 2000; Москаленко Н.В., 2007; 
Платонов В.Н., 2006). Ураховуючи, що означене є та-
кож основою розвитку фізичних якостей [2; 6], про-
цес необхідно спрямовувати на покращення фізично-
го стану учнів, –– комплексної характеристики, що 
відображає їхні стан здоров’я, статуру і конституцію, 
функціональні можливості, фізичну працездатність і 
фізичну підготовленість [7]. Це, в свою чергу, зумов-
лює необхідність розроблення відповідної програми 
та експериментальну перевірку її ефективності у ви-
рішенні поставлених завдань.  

Результати останніх досліджень, спрямованих 
на вдосконалення процесу фізичного виховання у 
початковій школі, засвідчують таке: високий інтер-
ес дітей до занять фізичними вправами і можли-
вість частково виокремити пріоритетні для них види 
вправ (Москлаленко Н.В., 2009); недоліки визначе-
них програмою[3] критеріїв диференційованого під-
ходу (фізичні підготовленість, здоров’я, розвиток); 
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перспективність використання основ програмування 
в урахуванні вимог і положень, пов’язаних з форму-
ванням оптимального змісту і його ефективною ре-
алізацією (Рибковський А.Г., 2003). Зокрема, зазна-
чені критерії в аспекті врахування індивідуальних 
особливостей дітей мають низьку прогностичність; 
збільшити її дозволяє використання як критерію со-
матотипів дітей (Єдинак Г.А., 2001; Зайцева В.В., 
2004; Никитюк Б.А., 2000; Сидорченко К.М., 2009). 
Розроблені дослідниками (Андрєєва О.В., 2002; Га-
сюк І.Л., 2003)алгоритми програмування дозволя-
ють формувати ефективний зміст занять оздоровчого 
спрямування для учнів основної школи. Щодо учнів 
початкової школи, то у цьому напрямі виконано лише 
одна робота (Кротов Г.В., 2010), причому спрямова-
на на покращення тільки фізичної підготовленості 
та лише у дівчаток 7–10 років різних соматотипів. 
Зазначене не сприяє розв’язанню виокремленої про-
блеми, а значить потребує подальшого вивчення.

Отримані на попередньому етапі дослідження 
теоретико-емпіричні дані дозволили визначити ал-
горитм для програмування змісту занять фізичними 
вправами дітей 8–10 років, спрямованого на покра-
щення їхнього фізичного стану в процесі фізичного 
виховання (зміст кожної складової алгоритму викла-
дено в окремій публікації [4]. Ураховуючи цей алго-
ритм розробили програму зазначеного спрямування й 
експериментально перевірили її ефективність.
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Робота виконується у Міжнародному економіко-

гуманітарному університеті імені Степана Дем’янчука 
згідно із Зведеним планом науково-дослідної роботи у 
сфері фізичної культури і спорту Міністерства Украї-
ни у справах сім’ї, молоді та спорту на 2006–2010 рр. 
за темою 3.1.1. «Теоретико-методичні та програмно-
нормативні основи фізичного виховання учнів і сту-
дентів». 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – полягає у  визначенні ефективнос-

ті авторської програми покращення фізичного стану 
учнів початкової школи в процесі фізичного вихован-
ня, розробленої за запропонованим алгоритмом.

Методи та організація дослідження. Під час до-
слідження використовували загальнонаукові (аналіз, 
систематизацію), педагогічні (тестування, експери-
мент), медико-біологічні й математико-статистичні 
методи. Протягом одного навчального року вивчали 
ефективність запропонованого та традиційного варі-
антів змісту фізичного виховання у вирішенні завдан-
ня із покращення фізичного стану дітей молодшого 
шкільного віку. Склад дослідних груп: експеримен-
тальні (ЕГ) –– 59 дівчаток і 63 хлопчики, контрольні 
(КГ) –– 80 кожної статі, які були представниками різ-
них соматотипів та учнями третіх класів. Соматотип 
визначали за методикою Штефко-Островського у мо-
дифікації С. С. Дарської [1]. На початку і наприкінці 
експерименту вивчали показники фізичного стану, а 
саме функціональні та фізичної підготовленості ді-
вчаток і хлопчиків різних соматотипів. Відмінність 
між КГ та ЕГ полягала тільки у використанні від-
повідно традиційного і розробленого змісту занять. 
Останній сформували на основі запропонованого ал-
горитму, що передбачав виконання проектувальних 
операцій із визначення: мети і завдань занять фізич-
ними вправами; форм занять, під час яких вирішу-
ватимуться поставлені завдання; соматотипів учнів; 
складу показників фізичного стану, які необхідно по-
кращити; послідовності розвитку фізичних якостей 
у навчальному році; інтересів і побажань учнів щодо 
певних видів фізичних вправ; дозування вправ для 
кожного уроку серії та самостійних занять удома із 
розвитку встановлених фізичних якостей; стимулів 
для мотивації учнів до фізичної активності в школі 
й удома; термінів проведення і змісту педагогічного 
контролю; організаційного забезпечення уроків; на-
прямів і способів співпраці із учителями початкових 
класів, а також з батьками у вирішенні поставлених 
перед учнями завдань. У зазначених проектувальних 
операціях ураховували визначені в дівчаток і хлопчи-
ків різних соматотипів особливості вияву і зміни між 
8 і 10 роками показників фізичних якостей, функ-
ціональних можливостей різних систем організму, 
взаємозв’язки між цими змінами та інтереси щодо 
певних видів фізичних вправ. Ураховували також по-
ложення  про утворення накопичувальної адаптації 
(Зайцева В.В., 1995; Круцевич Т.Ю., 2000; Рибков-
ський А.Г., 2003; Романенко В.А., 1999) і підходи до 
формування позитивної мотивації учнів до занять 
фізичними вправами.    

Результати дослідження.
Аналіз даних, одержаних при використанні як 

критерію кількості показників, що суттєво змінилися 
протягом формуючого експерименту, засвідчив таке. 
Дівчатка. Порівняння значень функціональних показ-
ників у ЕГ представниць астеноїдного соматотипу  
на початку і наприкінці експерименту не виявило не-
гативної зміни жодного. Водночас суттєву позитивну 
виявили у таких показниках: ЖЄЛ, приріст якої склав 
21,2 %, ЧСС у спокої (12,7 %), після  фізичного наван-
таження (8,7 %) та індексах, що відображали функ-
ціональні можливості м’язової системи (силовий ін-
декс (СІ)–– 30,4 %), серцево-судинної у спокої (індекс 
Робінсона (ІР)–– 14,2 %) (р<0,001), після дозованого 
навантаження (індекс Руф’є (РІ)–– 9,5 %; р<0,05) і ди-
хальної системи у спокої (життєвий індекс (ЖІ)–– 11,2 
%)(р<0,01). 

У КГ дівчаток досліджуваного соматотипу вико-
ристання традиційного змісту сприяло покращенню 
тільки ЖЄЛ (приріст 14,6 %), ЧСС у спокої(9,9 %), ІР 
(13 %) (р<0,001) та зниженню систолічного АТ на 3,5 
% (р<0,01); останнє розглядали як позитив, оскіль-
ки наприкінці експерименту значення знаходилось у 
межах вікових норм. Зміни ЧСС після навантаження 
та під час відпочинку, навпаки інтерпретували як не-
гативні, –– значення зросли на 9,6 % і 8 % відповідно 
(р<0,05).

Водночас використані у цих групах дівчаток варі-
анти змісту занять фізичними вправами призвели до 
неоднакових змін у показниках фізичної підготовле-
ності. Так у ЕГ найбільше зросла абсолютна м’язова 
сила, швидкісна сила, вибухова сила м’язів нижніх 
кінцівок і координація у циклічних локомоціях,–– при-
ріст склав відповідно 43,2 %, 14,5 %, 12,4 % (р<0,001) 
та 9,3 % (р<0,05). У КГ такою зміною відзначалася 
вибухова сила м’язів нижніх кінцівок (приріст 6,6 %; 
р<0,001), координація у циклічних локомоціях (6,2 %; 
р<0,05) і абсолютна м’язова сила (19,7 %; р<0,01). 

Узагальнюючи вищезазначені дані за використа-
ним критерієм одержали такий результат: із 10 функ-
ціональних показників і 7 показників фізичної під-
готовленості протягом навчального року в ЕГ значно 
покращилося відповідно 7 і 4, тоді як у КГ –– тільки 4 
і 3 показника. Іншими словами загалом покращилося 
11 та 7 показників фізичного стану, що засвідчувало 
перевагу експериментальної програми над традицій-
ним змістом у покращенні фізичного стану третьо-
класниць астеноїдного соматотипу в процесі фізично-
го виховання. 

Аналізуючи дані дівчаток торакального сомато-
типу одержали аналогічний результат, але із такими 
особливостями: в ЕГ покращилося (на рівні від р<0,05 
до р<0,001) 5 функціональних і 3 показника фізичної 
підготовленості, у КГ ––1 і 2 або загалом відповідно 
8 та 3 показників фізичного стану. Конкретизуючи за-
значимо, що в ЕГ ними були ЖЄЛ, ЧСС під час від-
починку після фізичного навантаження, СІ, ЖІ, РІ  та 
вибухова сила м’язів нижніх кінцівок, рухливість у 
поперековому відділі хребта, абсолютна м’язова сила. 
У КГ таким покращенням відзначалися ЖЄЛ, вибу-
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хова сила м’язів нижніх кінцівок і абсолютна м’язова 
сила.

У ЕГ дівчаток  м’язового соматотипу  протягом 
навчального року суттєво покращилося 7 функціо-
нальних і 5 показників фізичної підготовленості, тоді 
як у КГ –– 5 і 3 або загалом –– відповідно 12 та 8 по-
казників фізичного стану. У дівчаток дигестивного 
соматотипу до показників з такою зміною віднесли: 
ЕГ –– 9 функціональних і 6 показників фізичної підго-
товленості, КГ –– по 5 або загалом 15 та 10 показників 
фізичного стану відповідно.

Отже розроблена програма ефективніша ніж тра-
диційний зміст за кількістю показників фізичного ста-
ну, що суттєво покращуються в третьокласниць різних 
соматотипів у процесі фізичного виховання в школі.

Аналіз тих самих даних, але із використанням ін-
шого критерію, а саме кількості досліджуваних по-
казників з найвищими значеннями наприкінці, виявив 
таке. У КГ дівчаток кожного соматотипу значення 
жодного досліджуваного показника фізичного стану 
не було вищим від виявлених у ЕГ. В останньому ви-
падку констатували типологічно зумовлені особли-
вості: у дівчаток астеноїдного соматотипу зазначену 
перевагу виявили у 8 функціональних і 4 показни-
ках фізичної підготовленості, дівчаток торакального 
соматотипу –– відповідно у 5 і 4, м’язового –– 7 і 6, 
дигестивного –– 9 і 6 із усіх 17 показників фізичного 
стану, що досліджували.  

Отримані дані свідчать, що експериментальна про-
грама є ефективнішою ніж традиційний зміст у досяг-
ненні третьокласницями різних соматотипів більш ви-
сокого рівня фізичного стану. 

Хлопчики. Порівнюючи в ЕГ представників ас-
теноїдного соматотипу значення функціональних 
показників на початку і наприкінці експерименту не 
виявили негативної зміни жодного із досліджуваних. 
При цьому суттєвим покращенням відзначалися: 
ЖЄЛ, приріст якої склав 24,6 %, ЧСС у спокої (15,6 
%) (р<0,001), після фізичного навантаження (6,1 %; 
р<0,05), систолічний АТ (5,9 %; р<0,01) та індекси, 
що відображали функціональні можливості серцево-
судинної системи у спокої (ІР –– 20,5 %; р<0,001), піс-
ля дозованого фізичного навантаження (РІ–– 16,7 %; 
р<0,01) та дихальної системи (ЖІ –– 8,7 %; р<0,05). 

У КГ хлопчиків цього соматотипу покращенням 
відзначалися ЖЄЛ (приріст 18,8 %), ЧСС у спокої (16 
%) (р<0,001), ІР (20,5 %) (р<0,001) та систолічний АТ 
(6,8 %; р<0,01). При цьому виявили погіршення стану 
функціонування серцево-судинної системи у ході від-
починку після фізичного навантаження, –– зростання 
ЧСС порівняно із встановленим на початку проведен-
ня експерименту склало 9,9 % (р<0,01).

Водночас використані у цих групах хлопчиків ва-
ріанти змісту занять призвели до неоднакових змін у 
показниках фізичної підготовленості. Так у ЕГ суттє-
во покращилася швидкісна сила, вибухова сила м’язів 
нижніх кінцівок, координація у циклічних локомоціях 
й абсолютна м’язова сила, –– приріст склав відповід-
но 13 %, 21,4 %, 11,6 % і 25,9 % (р<0,001), але погір-
шилася на 26,7 % рухливість у поперековому відділі 

хребта (р<0,01).У КГ хлопчиків цього соматотипу по-
зитивною зміною відзначалася тільки вибухова сила 
м’язів нижніх кінцівок (приріст 13,7 %; р<0,001), не-
гативною –– як у ЕГ рухливість поперекового відділу 
хребта, але інтенсивніше (зниження на 45,5 %; р<0,05) 
та загальна витривалість (зниження 9,6 %; р<0,01). 

Узагальнюючи наведені дані з’ясували, що із до-
сліджуваних десяти функціональних показників і 
семи показників фізичної підготовленості протягом 
навчального року в ЕГ значно покращилося відповід-
но сім і чотири, тоді як у КГ –– тільки чотири і два 
або загалом одинадцять та шість показників фізично-
го стану при одночасному погіршенні в останніх двох 
показників. Це засвідчувало перевагу розробленого 
змісту над  традиційним у покращенні фізичного ста-
ну третьокласників астеноїдного соматотипів процесі 
фізичного виховання. 

Аналіз даних хлопчиків торакального соматоти-
пу виявив аналогічний результат, але із такими осо-
бливостями: в ЕГ покращилося (на рівні від р<0,05 до 
р<0,001) вісім функціональних показників і чотири 
показника фізичної підготовленості, у КГ –– відповід-
но один і два, тобто загалом дванадцять та три показ-
ників фізичного стану. Зокрема, в ЕГ до цих показни-
ків належали: ЖЄЛ, систолічний АТ, ЧСС у спокої і 
під час відпочинку після навантаження, ІР, СІ, ЖІ, РІ 
та швидкісна сила, вибухова сила м’язів нижніх кінці-
вок, координація у циклічних локомоціях, абсолютна 
м’язова сила. У КГ покращенням відзначалися ЖЄЛ, 
вибухова сила м’язів нижніх кінцівок і абсолютна 
м’язова сила. Водночас в обох групах виявили нега-
тивні зміни деяких досліджуваних показників, а саме: 
в ЕГ –– статичної силової витривалості, рухливості у 
поперековому відділі хребта, загальної витривалості; 
у КГ –– зазначених та додатково ЧСС у спокої, у ході 
відпочинку після навантаження та РІ. При цьому вста-
новили, що негативні зміни в ЕГ були набагато менш 
виразними ніж у КГ, тобто у перших запропонований 
зміст сприяв уповільненню такої зміни цих показни-
ків порівняно із змістом, використаним у КГ. Крім 
цього отримані дані засвідчили, що вік 8–9 років є не-
сприятливим для розвитку в хлопчиків торакального 
соматотипу вищезазначених фізичних якостей.

У ЕГ хлопчиків м’язового соматотипу протягом 
навчального року суттєво покращилося вісім функці-
ональних показників і 5 показників фізичної підготов-
леності, тоді як у КГ –– по три, або загалом –– від-
повідно тринадцять  та шість показників фізичного 
стану. У дигестивному соматотипі до показників з 
такою зміною віднесли: ЕГ –– вісім функціональних 
показників і шість показників фізичної підготовле-
ності, у КГ –– відповідно чотири і п’ять  або загалом 
чотирнадцять та дев’ять показників фізичного стану.

Отже зміст експериментальної програми ефектив-
ніший ніж традиційний  за кількістю показників фі-
зичного стану, що суттєво покращуються у хлопчиків 
різних соматотипів, які є учнями третіх класів, при 
його реалізації у процесі фізичного виховання.

Аналіз тих самих даних, але із використанням 
як критерію кількості показників з найвищими зна-
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ченнями наприкінці дослідження, виявив таке. У 
КГ хлопчиків кожного соматотипу значення жод-
ного показника фізичного стану не було вищим 
від отриманих у ЕГ. В останніх мали місце такі 
типологічно зумовлені особливості: у представ-
ників астеноїдного соматотипу означену перевагу 
виявили у п’яти функціональних показниках і чо-
тирьох показниках фізичної підготовленості, тора-
кального –– відповідно у восьми і п’яти, м’язового 
–– восьми і п’яти, дигестивного –– восьми і шести 
із усіх сімнадцяти показників фізичного стану, що 
досліджували.  

Отримані дані засвідчують більшу ефективність 
змісту експериментальної програми ніж традиційно-
го у досягненні третьокласниками різних соматотипів 
кращих показників фізичного стану в процесі фізич-
ного виховання. 

Висновки:
1. Використання розробленої програми покращен-

ня фізичного стану дітей 8–10 років забезпечує 
позитивну зміну значно більшої кількості його 
показників порівняно із традиційним змістом їх 
фізичного виховання.  

2. Ефективність розробленої програми підтверджено 
також даними про величину вияву досліджуваних 
показників фізичного стану наприкінці навчаль-
ного року, –– у більшості показниках досягають-
ся значно вищі значення ніж після використання 
традиційного змісту. 
Подальші дослідження необхідно спрямувати на 

вдосконалення змісту фізичного виховання учнів 
перших і других класів, ураховуючи запропонований 
нами алгоритм його програмування для успішного ви-
рішення завдання із покращення фізичного стану.
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