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Стрибок з місця, 

см 

196,4 

± 3,57 

197,67 

± 3,52 
>0,05 

193,4 

± 2,48 

200,33 

± 2,24 
<0,05 

195,93 

± 2,76 

203,87 

± 2,5 
<0,05 

Підтягування  

на перекладині,  

к-ть разів 

9,4 

± 0,72 

9,93 

± 0,7 
>0,05 

9,2 

± 0,87 

12,33 

± 0,69 
<0,05 

8,4 

± 0,77 

10,27 

± 0,69 
<0,01 

Вис на зігнутих 

руках, с 

39,95 

± 2,86 

41,33 

± 2,75 
>0,05 

38,3 

± 3,85 

49,13 

± 3,26 
<0,01 

38,41 

± 3,11 

47,73 

± 2,93 
<0,05 

 

 Аналіз результатів таблиці показує, що за всіма тестами учні 

експериментальної групи переважають контрольну. Такий стан зумовлений 

змістом навчальних занять в експериментальній групі.  

Висновок. Таким чином нами встановлено, що розроблена авторська 

програма дозволила вірогідно покращити результати в усіх контрольних 

вправах і може бути рекомендована для впровадження в практику навчально-

виховного процесу юнаків старших класів. 
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Резюме. В статті представлені дані оцінки фізичних якостей молодших школярів. 

Наведено якісну оцінку фізичної підготовленості учнів четвертих класів. 

Summary. The paper presents the evaluation of physical properties younger students. An 

qualitative assessment of physical fitness of students fourth grade. 

 

Актуальність. Молодший шкільний вік – дуже важливий період у 

розвитку життєво важливих навичок. У цей час виникає особливо велика 

потреба в рухах, рухова діяльність є одним із найважливіших шляхів пізнання 

дитиною навколишнього світу (Дяченко А.А.,2015) [1]. Ніколаєв Ю., (2011) 

зазначає, від того, наскільки повноцінно здійснюється фізичне виховання в 

молодшому шкільному періоді, значною мірою залежить не лише фізичний, а й 

розумовий розвиток у наступні роки [5]. Кожній дитині в молодшому 

шкільному віці потрібно оволодіти базовим руховими навичками, які 

допомагатимуть оволодінню більш складними руховими діями в майбутньому. 

Аналіз публікацій. Згідно з даними наукових досліджень ВООЗ (2005–

2010 рр.) за основними показниками здоров’я населення і в першу чергу 

підростаючого покоління, наша держава набагато відстає від передових 

європейських країн (Трачук С., 2011, Дяченко А.А, 2016) [2 ,8]. Т.Ю. Круцевич, 

Г.В. Безверхня, (2010) у своїх дослідженнях встановили, велика частина 

українських школярів має відхилення в стані здоров’я, лише 20% дітей 

шкільного віку можна вважати здоровими.  У перших класах до спеціальної 

медичної групи відносять 5–6% дітей, у старших класах – кожного третього 

школяра (Т.Ю. Круцевич, 2006).  

Смолюк І. (2011), Дяченко А.А., Шеремета Н.В. (2017) та інші автори 

наголошують, традиційні форми й методи не забезпечують формування 

здорової та гармонійно розвиненої особистості [3]. Ситуація, що склалася 

обумовлена і тим, що рівень рухової активності більшості школярів України не 

відповідає фізіологічним нормам, що забезпечують належний рівень фізичного 

стану дітей і підлітків (Р. Масауд, 1998; Е.В. Андреева, 2002; И.А. Когут, 2006, 

Н.С. Свірщук, 2007) [3, 6].  

З огляду на вищеозначене нами визначена мета роботи – дослідити 

рівень розвитку фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку. 

 Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань 

застосовували такі методи, як теоретичний аналіз й узагальнення літературних 

джерел за проблематикою дослідження, педагогічне тестування, математична 

статистика. У дослідженні прийняли участь учні 4-х класів. 

Результати дослідження. Проведені дослідження підтверджують наявні 

у літературі дані щодо низького рівня розвитку фізичних якостей школярів 

(табл.1). 

Таблиця 1 

Показники фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку 
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№ 

п/п 
Проведені тести 

Дівчата (n=15) Хлопчики (n=16) 

x  S x  S 

1. «Вис на зігнутих руках», с  9,69 2,18 15,43 2,62 

2. 
«Піднімання тулуба в сід з положення 

лежачи за 1 хв» 
34,67 4,74 25,94 3,11 

3. Біг на 30 м, с 6,24 0,2 6,1 0,6 

4. Стрибок в довжину з місця, см 117, 15 2,35 132, 5 5,6 

5. 
Нахил тулуба вперед з положення 

сидячи, см 
7,2 1,6 6,3 0,9 

 

Результати тесту «Вис на зігнутих руках», у хлопчиків 4-х класів у 

нашому дослідженні оцінено на «3» бали, а у дівчаток того ж віку на «4» бали, 

відповідно до Державної системи тестів України [1]. Відмітимо, що дівчата 

показували результати від 5 до 14 с. 

Цікавим є той факт, що у показниках силової витривалості м’язів 

черевного пресу (відповідно тесту «Піднімання тулуба в сід з положення 

лежачи за 1 хв») результати дівчаток кращі за результати хлопчиків. 

 Рівень розвитку швидкості визначали за результатами бігу на 30 м. Так, 

середні показники бігу на 30 м у хлопчиків 10- ти років – 6,24 с, що відповідає 

«нижче за середній» рівню, тобто оцінці «2» бали, результати дівчат відповідні. 

Середні результати в стрибку з місця  у хлопчиків 10-и років кращі, ніж у 

дівчаток. Тоді як за показниками гнучкості кращі результати дівчаток. 

Висновки. Нами встановлено низький рівень розвитку фізичних якостей 

учнів 4-х класів. В усіх проведених тестах, як хлопчики, так і дівчата показують 

результати в середньому на оцінку «3» бали. За результатами дослідження 

встановлено, що оцінка та аналіз показників тестування – фактори, які потрібно 

враховувати в процесі формування особистої фізичної культури учня 

молодшого шкільного віку.  
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Резюме. В статті проведено огляд літератури з питання формування правильної 

постави у школярів. Описані основні засоби профілактики порушення постави дітей. 

Summary. The paper conducted a literature review on the issue of forming a correct posture 

in schoolchildren. The basic means of prevention posture of children. 

 

Актуальність. Здоров’я людини багато в чому залежить від рівня 

фізичного розвитку та індивідуально-функціональних можливостей організму, 

передумови яких формуються ще в дитячому віці. Сучасні соціальні та 

екологічні умови, особливості медичного обслуговування призвели до 

зростання рівня захворюваності та значного зниження тривалості життя 

населення. Знижуються й показники фізичного розвитку дітей. У кожної 

четвертої дитини відзначається порушення постави. 

Спеціалісти різних галузей [1, 5, 6] наголошують: формування постави - 

процес тривалий, який починається з першого року життя і завершується лише 

у 20-25 років. Формування «правильної» постави - педагогічна і гігієнічна 

проблема, тому вирішувати її треба загальними зусиллями педагогів, лікарів і 

батьків, а не тільки учителів фізичної культури. 

У молодшому шкільному віці постава має ще нестійких характер. У 

процесі посиленого росту тіла дитини в довжину характерним є неодночасність 

у розвитку кісткового, суглобо-зв'язкового апаратів і м'язової системи дитини  

[1].  

Поняття «постави» є одним з найважливіших понять, пов'язаним з 

визначенням положення тіла дитини в просторі, своєчасного виявлення ознак 

захворювань, викликаних порушенням статико-динамічних властивостей 


