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Застосування рухливих ігор та їх вплив на організм школярів 
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Анотації:
Мета дослідження – обґрунтувати 
та визначити роль рухливих ігор у 
фізичному вихованні дітей молод-
шого шкільного віку. У дослідженні 
задіяні 20 дітей молодшого шкіль-
ного віку, які були розподілені на 
дві ідентичні групи (контрольна 
та основна) за віком та фізичним 
розвитком по 10 школярів. Вста-
новлено, що у дітей основної групи 
покращилася реакція дихальної 
системи на фізичне навантажен-
ня (за результатами проведення 
проби Сєркіна), відбулося значне 
покращення функції органів ди-
хання. Встановлена необхідність 
вдосконалення процесу фізичного 
виховання дітей. Рекомендовано 
заходи посилення інтересу до уро-
ків фізичної культури у дітей, розпо-
діл і підбір ігор за роками навчання. 
Рекомендовано в процесі навчан-
ня чітко дотримуватися наступної 
методики виховання фізичних зді-
бностей: комплексність, регуляр-
ність і послідовність; тривалість ви-
конання ігор і обсяг навантаження; 
інтервали відпочинку і їх характер. 

Кучер В.А., Григус И.М. Применение под-
вижных игр и их влияние на организм 
школьников. Цель исследования – обо-
сновать и определить роль подвижных игр 
в физическом воспитании детей младшего 
школьного возраста. В исследовании за-
действованы 20 детей младшего школьно-
го возраста, которые были распределены 
на две идентичных группы (контрольная 
и основная) по возрасту и физическому 
развитию по 10 школьников. Установлено, 
что у детей основной группы улучшилась 
реакция дыхательной системы на физиче-
скую нагрузку (по результатам проведения 
пробы Серкина), состоялось значитель-
ное улучшение функции органов дыхания. 
Установленная необходимость совершен-
ствования процесса физического воспита-
ния детей. Рекомендованы мероприятия 
усиления интереса к урокам физической 
культуры у детей, распределение и подбор 
игр по годам обучения. Рекомендовано в 
процессе обучения четко придерживаться 
следующей методики воспитания физиче-
ских способностей: комплексность, регу-
лярность и последовательность; длитель-
ность выполнения игр и объем нагрузки; 
интервалы отдыха и их характер. 

Kucher V.O., Grygus I.M. The use of 
outdoor games and their effects on 
the body of schoolchildren. Research 
purpose – to ground and define the role 
of outdoor games in physical education 
of children of midchildhood. 20 children of 
midchildhood, which were up-diffused on 
two identical groups (control and basic) on 
age and to physical development for 10 
schoolchildren are involved in research. It 
is set that for the children of basic group 
the reaction of the respiratory system 
became better on the physical loading (on 
results the leadthrough of test of Serkin), 
the considerable improvement of function 
of breathing organs took a place. Set 
necessity of perfection of process of physical 
education of children. The measures of 
strengthening of interest are recommended 
to the lessons of physical culture for children, 
distributing and selection of games on the 
years of teaching. It is recommended in the 
process of teaching expressly to adhere 
to the following method of education of 
physical capabilities: complexity, regularity 
and sequence; duration of implementation 
of games and volume of loading; intervals 
of rest and their character.
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Вступ. 1

Рухлива гра – це освітньо-оздоровчий засіб соціалі-
зації особистості, здатний інтенсифікувати навчально-
виховний процес, забезпечити мотиваційну основу 
для формування в діалектичному взаємозв’язку фі-
зичних і духовних якостей та особистісну самореалі-
зацію. За допомогою рухливих ігор діти розвивають 
не тільки фізичні якості та здібності, але й опанову-
ють перші елементи грамотності, вивчаючи напам’ять 
вірші, скоромовки, лічилки, розвивають математичні 
здібності і розкривають для себе живу історію свого 
народу, вчаться любити народних героїв і ненавидіти 
кривдників. Різноманітні рухливі ігри є ефективним 
засобом активного відпочинку після розумової праці, 
ефективно впливають на діяльність серцево-судинної, 
дихальної, опорно-рухової систем організму, збуджу-
ють апетит і сприяють міцному сну. Водночас, рух-
ливі ігри відіграють важливу роль у вихованні як 
моральної і вольової стійкості в діях і вчинках, так і 
вихованню комунікативних вмінь і свідомої дисциплі-
ни: з однієї сторони – вмінню підпорядковувати свою 
поведінку інтересам колективу, а з іншої – керувати 
своїми товаришами [2, 4, 7, 10, 11].

Аналіз науково-методичної та спеціальної 
літератури з проблеми дослідження показав, що 
педагогічна ефективність гри залежить від методики, 
організаторських здібностей керівника, його вміння 
дохідливо і цікаво пояснити гру, вміло керувати 
її процесом, слідкувати за дозуванням фізичних 
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навантажень, бути об’єктивним та уважним в оцінці 
ігрових дій дітей; удосконалено засоби (рухливі та 
спортивні ігри, забави, естафети, теоретичний матеріал, 
туризм, моральні дилеми, морально-етичні ситуації), 
методи та форми (ігровий і змагальний, особистий 
приклад учителя фізичної культури, контроль і 
самоконтроль, ритуали підтримки та заохочення учнів, 
групові дискусії й індивідуальні бесіди, покарання та 
заохочення, стимулювання інтересу й усвідомленої 
участі учнів у навчальному процесі, уроки фізичної 
культури, змагання, туристичні походи) фізичного 
виховання у контексті формування гуманних якостей 
учнів [5, 6]. Вперше розглянуто українські дитячі ігри у 
контексті обряду переходу. Розглянуто ініціаційну 
роль гри у контексті соціалізації й інкультурації у 
традиційному суспільстві. Запропоновано визначення 
дитячої гри як своєрідного ігрового “повсякденного 
обряду переходу” [1]. Щодо рівня фізичної активності 
сучасного українського школяра, то, згідно з найнові-
шими науковими дослідженнями, не більше ніж 5-10 
% від їх кількості виконують мінімальну вікову норму 
фізичної активності розвивального характеру, причо-
му фізична активність дівчат є у 2-4 рази нижчою, ніж 
у хлопців. Істотною причиною погіршення здоров’я 
школярів є також значне зменшення фізичної актив-
ності із віком [3, 8, 9]. 

Для того, щоб підвищити рухову активність школя-
рів і ширше їх залучати до занять спортом та фізичною 
культурою згідно з новими стандартами з першого по 
одинадцятий клас збільшено кількість уроків фізично-
го виховання до трьох годин. Як відомо, нові державні 
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стандарти базової та повної загальної середньої осві-
ти були оновлені торік. Але досліджень ефективності 
застосування рухливих ігор у фізичному вихованні 
молодших школярів у сьогоднішній проблемній ситу-
ації, яка склалася в сучасній системі шкільної освіти 
України у зв’язку з летальними випадками серед шко-
лярів та намаганням пов’язати їх із надмірною рухо-
вою активністю під час уроків фізкультури, обмаль. 
Наше дослідження покликане сприяти розвиткові фі-
зичного виховання в середній школі.

Робота виконана відповідно до наукової теми 
«Ефективність фізичної реабілітації осіб різного віку 
при порушенні функціонування систем організму. 
Відновлення психофізичних властивостей спортсме-
нів засобами фізичної реабілітації» Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету імені акаде-
міка Степана Дем’янчука, № державної реєстрації 
0109U003032.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета дослідження – обґрунтувати та визначити 

роль рухливих ігор у фізичному вихованні дітей мо-
лодшого шкільного віку. 

Завдання дослідження: 
1. Систематизувати і узагальнити сучасні науково-

методичні знання про вплив та можливості застосу-
вання рухливих ігор. 

2. Визначити вплив рухливих ігор на організм дітей 
молодшого шкільного віку.

3. Обґрунтувати особливості застосування рухливих 
ігор під час фізичного виховання дітей шкільного 
віку, проаналізувати і узагальнити експериментальні 
дані про найбільш раціональні методи і прийоми 
виховання інтересу в учнів до занять фізичною 
культурою як на уроках, так і поза ними.

4. Визначити ефективність дії цих методів і прийомів, 
наскільки вони вірогідно і синергічно взаємодіють 
між собою.  
Дослідження проводилося на базі загальноосвіт-

ньої школи. Для організації нашого дослідження ми 
підібрали 20 дітей молодшого шкільного віку та роз-
поділили їх на дві ідентичні групи за віком та фізич-
ним розвитком. В основну та контрольну групи ввій-
шло по 10 школярів. 

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, 
педагогічний експеримент, показники функції зовніш-
нього дихання, спостереження.

Результати дослідження. 
У молодшому шкільному віці найбільший темп 

приросту показників, що характеризують швидкісно-
силові здібності. За три роки у хлопчиків вони зрос-
тають на 44%, у дівчаток – на 34%. Якщо ці дані спо-
стерігати у віковому аспекті, то можна побачити, що 
у хлопчиків віком від 8 до 9 років темп приросту фі-
зичних здібностей становить 22%, від 9 до 10 років 
– 4% і від 10 до 11 років – 18%. У дівчаток відповідно 
– 11,5%  і 18%.

Порівнюючи дані про темпи приросту швидкісно-
силових здібностей, ми дійшли висновку, що рухливі 
ігри з вправами у молодшому шкільному віці повинні 

займати одне з головних місць. Обсяг їх як у хлоп-
чиків, так і у дівчаток може бути однаковий для всіх 
вікових груп. 

На основі вивчення результатів темпів розвитку 
фізичних здібностей школярів виявлено, що найбіль-
ший приріст розвитку швидкості та спритності при-
падає на молодший шкільний вік, а тому саме в цьому 
віці слід планувати найефективніший засіб розвитку 
цих якостей – рухливі ігри швидкісного і швидкісно-
силового характеру. 

Експериментальною перевіркою доведено, що роз-
поділ і підбір ігор за роками навчання,  систематичне 
їх проведення суттєво підвищує ефективність і якість 
впливу рухливих ігор на розвиток швидкості, сприт-
ності, гнучкості, посилює інтерес до уроків фізичної 
культури у дітей молодшого шкільного віку.

Щоб довести ефективність застосування рухливих 
ігор щодо фізичного розвитку дітей молодшого шкіль-
ного віку, ми протестували їх на початку і наприкінці до-
слідження. З дітьми основної групи протягом навчально-
го року ми проводили різні рухливі ігри, які відповідали 
віковим фізіологічним особливостям цих дітей. 

Аналіз обстеження основної та контрольної груп, 
які склали діти молодшого шкільного віку, на почат-
ку дослідження показав, що у дітей спостерігається 
погана реакція дихальної системи на фізичне наван-
таження за результатами проведення проби Сєркіна. 
Реакція дихальної системи на фізичне навантаження у 
дітей контрольної групи на початку дослідження була 
поганою, середній бал дорівнював 1,3±0,3; що вказує 
на недостатній розвиток дихальної системи дітей мо-
лодшого шкільного віку. Реакція дихальної системи 
на фізичне навантаження у дітей основної групи до 
початку дослідження була також поганою, середній 
бал дорівнював 1,2±04. Тобто, в дітей основної групи, 
також як і у дітей контрольної групи, недостатній роз-
виток дихальної системи. Це вказує на недоліки про-
ведення уроків фізичної культури з дітьми молодшого 
шкільного віку.

Реакція дихальної системи на фізичне навантажен-
ня, за результатами проведення проби Сєркіна, у дітей 
контрольної групи наприкінці дослідження залишила-
ся без змін, середній бал на початку дослідження був 
1,3±0,3, а наприкінці – 1,2±0,4.

Реакція дихальної системи на фізичне наванта-
ження, за результатами проведення проби Сєркіна, у 
дітей основної групи наприкінці дослідження значно 
покращилась, середній бал на початку дослідження 
був 1,2±0,4, а наприкінці дослідження – 2,3±0,2, тобто 
з поганої стала середньою, що свідчить про ефектив-
ність застосування рухливих ігор у дітей молодшого 
шкільного віку. Всі діти дуже полюбляють грати, тому 
вони не відмовляються пограти, а рухливі ігри в свою 
чергу сприяють фізичному розвитку.

У дітей контрольної та основної груп на початку 
і наприкінці дослідження ми визначили показники 
функції зовнішнього дихання і порівняли їх із середнім 
значенням здорових дітей 6-7 та 8-9 років (рис. 1, 2, 3).

Визначення дихального об’єму школярів контроль-
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ної та основної груп на початку дослідження показа-
ло, що в обох групах даний показник нижче середніх 
показників здорових дітей. Це свідчить про необхід-
ність вдосконалення процесу фізичного виховання 
дітей молодшого шкільного віку. Наприкінці дослі-
дження показники дітей контрольної групи практично 
не змінилися, показники дихального об’єму школярів 
основної групи значно покращилися і наблизилися 
до середніх показників здорових дітей, що доводить 
необхідність застосування рухливих ігор під час фі-
зичного виховання дітей молодшого шкільного віку.  

Обстеження показників функції зовнішнього ди-
хання у дітей контрольної та основної груп на початку 
дослідження виявило, що вони значно не відрізняють-
ся від середніх даних, але є незначне відхилення до їх 
зниження. Так, ЖЄЛ та хвилинний об’єм дихання від-
повідають середнім показникам дітей 6-7 років. Час-
тота дихання за хвилину у дітей контрольної і осно-
вної груп була нижчою середніх показників здорових 
дітей.

Отримані результати змін показників функції зо-
внішнього дихання наприкінці дослідження вказують 
на те, що завдяки застосуванню рухливих ігор у дітей 

основної групи, відбулося значне покращення функції 
органів дихання, у той час як показники дітей контр-
ольної групи залишилися майже без змін.

Отримані результати дослідження свідчать про 
необхідність вдосконалення процесу фізичного ви-
ховання дітей молодшого шкільного віку та свідчать 
про ефективність застосування рухливих ігор щодо 
покращення фізичного розвитку та функції дихальної 
системи у дітей даного віку. 

Висновки. 
Вплив рухливих ігор на розвиток фізичних якостей 

та здібностей молодших школярів значно підвищу-
ється, якщо в процесі навчання чітко дотримуватися 
наступної методики виховання фізичних здібностей: 
комплексність, регулярність і послідовність; трива-
лість виконання ігор і обсяг навантаження; інтервали 
відпочинку і їх характер. Завдяки застосуванню рух-
ливих ігор, у дітей основної групи відбулося значне 
покращення функції органів дихання.

Перспективи подальших досліджень. Наші дослі-
дження будуть спрямовані на визначення ефективнос-
ті впливу застосування рухливих ігор на інші системи 
організму школярів.

Рис. 1. Показники дихального об’єму дітей контрольної та основної груп на по-
чатку та наприкінці дослідження та середні показники дітей 6-7 та 8-9 років
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Рис. 2. Результати обстеження показників функції зовнішнього дихання на початку 
дослідження

Примітки: ЧД – частота дихання за хвилину;  
                    ЖЄЛ – життєва ємність легень;  
                    ХО – хвилинний об’єм дихання

Рис. 3. Результати обстеження показників функції зовнішнього дихання 
наприкінці дослідження

Примітки: ЧД – частота дихання за хвилину;  
                    ЖЄЛ – життєва ємність легень;  
                    ХО – хвилинний об’єм дихання
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