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Аннотация
В статье представлены показа-

тели физического состояния стар-
шеклассников в процессе само-
стоятельных занятий физическим 
воспитанием. В эксперименте 
участвовали девушки и юноши 
10-11-х классов г. Днепра. Це-
лью исследования было опреде-
ление влияния самостоятельных 
занятий базовой (классической) 
аэробики, фитбол-аэробики, ат-
летической гимнастики и оздо-
ровительного бега на физическое 
состояние старшеклассников. 
Установлено, что в начале экс-
перимента большинство пока-
зателей физического состояния 
девушек и юношей находились 
на низком уровне. А после экспе-
римента определена позитивная 
динамика изменений, под воздей-
ствием самостоятельных занятий 
физическим воспитанием.

Ключевые слова: физическое 
состояние, старшеклассники, са-
мостоятельные занятия, физиче-
ское воспитание.  

Annotation
In the article the indexes of bodi-

ly condition of senior pupils are pre-
sented in the process of the indepen-
dent classes in physical education. 
In an experiment girls and youths of 
10-11-th pupils in Dnepr. A research 
aim was determination of influence 
independent classes of base (clas-
sic) aerobics, fit ball is an aerobics, 
athletic gymnastics and health at run 
on the bodily condition of senior 
pupils. It is set that at the beginning 
experiment most indexes of bodily 
condition girls and youths were at 
low level. And after an experiment 
the positive dynamics of changes is 
certain, under act of the independent 
classes in physical education.

Key words: bodily condition, 
senior pupils, independent classes, 
physical education.

Постановка проблеми. Зміц-
нення й збереження здоров’я 
школярів, підвищення рівня їх-
нього фізичного стану − найак-
туальніші з головних завдань, 
які стоять перед українським 
суспільством в сучасних умовах. 
Науковими дослідженнями до-
ведено, що систематичні заняття 
фізичними вправами підвищують 
нервово-психічну стійкість до 
емоціональних стресів, підтри-
мують розумову роботоздатність 
на оптимальному рівні, сприяють 
підвищенню успішності школя-
рів [1, 14, 15]. Проте обов’язкових 
занять фізичними вправами недо-
статньо для підвищення фізично-
го стану шкільної молоді. Тому 
гостро постає проблема в систе-
матичних самостійних заняттях 
фізичними вправами, що, у свою 
чергу, зумовить підвищення рівня 
фізичного стану школярів [2, 3, 4, 
10, 11].

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. На сьогодні великих 
темпів набувають питання зни-
ження рівня фізичного здоров’я 
школярів, підвищення захворю-
ваності, зниження рівня їх фізич-
ної підготовленості та рухової ак-
тивності.

За статистичними даними 
Міністерства охорони здоров’я 
України майже 60% учнів стар-
шого шкільного віку мають відхи-
лення в стані здоров’я, кількість 
старшокласників, які стражда-
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ють хронічними захворювання-
ми, збільшилось з 31% до 70%. І 
лише менше 20% школярів зали-
шаються здоровими по закінчен-
ню загальноосвітніх шкіл [5, 13].

На сьогдні визначенно, що 
основними причинами такої си-
туації є дефіцит рухової актив-
ності, який в свою чергу нега-
тивно впливає на фізичний стан 
школярів.

Автори Віндюк А.В. [2], Вла-
сюк О.О. [3], Жуковський Є.І. [6], 
Захожий В.В. [7], вказують на те, 
що обов’язкові заняття з фізично-
го виховання в школі не завжди 
спроможні поповнити дефіцит 
рухової активності школярів, за-
безпечити відновлення їх розу-
мової роботоздатності, запобігти 
захворюванням, що розвиваються 
на фоні хронічної втоми. Вирі-
шенню цього завдання сприяють 
самостійні заняття фізичним ви-
хованням. 

Як визначають Крючкова А.А. 
[8], Москаленко Н.В. [11], Осокін 
А.А. [12], Toczek-Werner S. [15], 
– самостійні заняття фізичною 
культурою та спортом допомага-
ють ліквідувати недоліки їх ру-
хової діяльності, сприяють більш 
активному засвоєнню навчальної 
програми та здачі контрольних 
нормативів. У процесі самостій-
них занять надається можливість 
оволодіти новими руховими умін-
нями та навичками, які не перед-
бачені програмою з фізичного 
виховання, розширити діапазон 
рухових дій, а також підвищити 
показники фізичного стану шко-
лярів [9, 10]. 

Аналізуючи вищенаведене, 
можна стверджувати, що акту-
альною все ж таки залишається 
проблема залучення старшоклас-
ників до систематичних само-
стійних занять фізичними ви-
хованням, з метою підвищення 
показників фізичного стану.

Зв’язок роботи з науковими 
програмами, планами, темами.

Дослідження виконано згідно з 
державною бюджетною науково-
дослідною темою Міністерства 

освіти і науки України «Розробка 
та реалізація оздоровчих іннова-
ційних технологій у фізичному 
вихованні різних груп населен-
ня» (номер державної реєстрації 
0116U003476) на 2016-2017 рр., 
яка виконується в Дніпропетров-
ській державній академії фізичної 
культури і спорту.  

Мета дослідження: визначити 
вплив різних видів самостійних 
занять фізичним вихованням на 
фізичний стан старшокласників. 

Методи дослідження: аналіз 
науково-методичної літератури, 
педагогічний експеримент, мето-
ди анропометрії, методи індексів, 
методи визначення функціональ-
ного стану, педагогічне тестуван-
ня, методи математичної статис-
тики. 

Організація дослідження: 
Дослідження проводилися у за-
гальноосвітніх навчальних закла-
дах м. Дніпра КЗО «СЗШ № 10» 
ім. І.І. Манжури Дніпропетров-
ської міської ради; КЗО «СЗШ 
№ 75» Дніпропетровської місь-
кої ради; КЗО «НВК № 28»; КЗО 
«НВО № 66» Дніпропетровської 
міської ради. У дослідженнях взя-
ли участь 152 школяра старшого 
шкільного віку.

 З них було скомплектовано 
чотири експериментальні групи. 
До складу першої експеримен-
тальної групи (ЕГ1) увійшли дів-
чата 16 років (n=19), які обрали 
для самостійних занять фізичним 
вихованням базову (класичну) 
аеробіку, другу експерименталь-
ну групу (ЕГ2) склали дівчата 17 
років (n=18), які обрали для само-
стійних занять фітбол-аеробіку. 
Третю та четверту експеримен-
тальні групи (ЕГ3, ЕГ4) склали 
юнаки 16 і 17 років, найбільша 
кількість з яких (n=20) обрали 
для самостійних занять атлетич-
ну гімнастику та (n=17) оздоров-
чий біг.

Результати дослідження та їх 
обговорення. Протягом експери-
менту школярі займались само-
стійно за обраними програмами 
самостійних фізкультурно-оздо-

ровчих занять: Т.С. Лисицької, 
Л.В. Сідньової (базова (класична) 
аеробіка), Майка і Стефанії Мор-
ріс (фітбол-аеробіка), В.А. Пога-
сія (атлетична гімнастика) та С. 
Розенцвейга (оздоровчий біг). 

Аналіз фізичного стану шко-
лярів під впливом запропоно-
ваних видів самостійних занять 
визначався за показниками фізич-
ного розвитку, функціональними 
показниками, фізичної роботоз-
датності та показниками фізичної 
підготовленості.  

Отримані дані дослідження 
показали, що за антропометрич-
ними, функціональними показ-
никами та показниками фізичної 
роботоздатності  ЕГ1, ЕГ2, ЕГ3, 
і ЕГ4 на початку експерименту 
були однорідними. 

Результати досліджень по-
казали, що обрані школярами 
програми самостійних занять фі-
зичним вихованням не мали зна-
чного впливу на рівень фізичного 
розвитку старшокласників (табл. 
1). Це можна пояснити тим, що 
у старшому шкільному віці від-
буваються завершальні процеси 
росту і розвитку, а показники фі-
зичного розвитку старшокласни-
ка наближені до показників до-
рослої людини. 

Так, середні показники дов-
жини тіла, ОГК, індексу ІПР ді-
вчат ЕГ1 та ЕГ2 мали тенденцію 
до покращення, але достовірних 
змін не відбулося (р>0,05). Досто-
вірні зміни відбулися в показни-
ках маси тіла. Так, середні показ-
ники маси тіла знизились в ЕГ1 з 
58,7±2,98 до 56,3±3,69 кг, в ЕГ2 з 
59,5±3,70 кг до 57,9±2,61 кг і від-
повідають віковій нормі. Середні 
показники індексу Кетле відпові-
дають нормам вікового розвитку 
(р<0,05).

Тобто, вплив самостійних за-
нять базовою (класичною) ае-
робікою, фітбол-аеробікою у 
старшому шкільному віці на ан-
тропометричні показники дівчат 
незначний, оскільки здебільшого 
тілобудова в основному вже сфор-
мована. Зменшення маси тіла ді-
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вчат пояснюється тим, що систе-
ма базової (класичної) аеробіки 
та фітбол-аеробіки, які спрямова-
ні на досягнення ідеальних форм 
тіла, мають позитивний вплив на 
означений показник.   

Динаміка показників фізично-
го розвитку юнаків досліджува-
них груп дозволяє констатувати, 
що середні показники ОГК та 
індексу ІПР достовірно збіль-
шилися протягом експерименту 
у юнаків в ЕГ3 та ЕГ4 (р<0,05). 
Показники довжини тіла в ЕГ3 
та ЕГ4 після експерименту не 
мали достовірних відмінностей 
(р> 0,05). До експерименту серед-
ні показники маси тіла юнаків 
ЕГ3 та ЕГ4 перевищували норму, 
а після експерименту достовірні 
зміни відбулись в ЕГ4, де серед-
ній показник маси тіла зменшив-
ся з 66,8±2,99 кг до 64,7±2,61 кг 
(р<0,05). В ЕГ3 середні показ-
ники маси тіла мали тенденцію 

до покращення, але достовірних 
змін не відбулося (р>0,05). В ЕГ4 
після експерименту достовірні 
покращення відбулись у показни-
ку індексу Кетле з 375,0±2,84 до 
363,6±2,27 г•см-1  (р<0,05), в ЕГ3 
достовірних змін не відбулося.

Отже, самостійні заняття ат-
летичною гімнастикою та оздо-
ровчим бігом серед юнаків стар-
шого шкільного віку здійснили 
позитивний вплив на зменшення 
показників маси тіла і масо-зрос-
тового індексу Кетле, а також під-
вищення показників ОГК і індек-
су ІПР. 

Показники функціонального 
стану та фізичної роботоздатнос-
ті школярів представлені у табли-
ці 2.

Аналіз результатів досліджен-
ня дозволив встановити, що такі 
форми самостійних занять, як 
базова (класична) аеробіка та фіт-
бол-аеробіка мають різний вплив 

дії на організм школярок ЕГ1 та 
ЕГ2. 

Основною відмінністю у зміс-
ті занять базовою (класичною) 
аеробікою та фітбол-аеробікою 
є різний об’єм вправ аеробної та 
силової спрямованості, а також 
інтенсивності виконання вправ. 
Так, при заняттях базовою (кла-
сичною) аеробікою об’єм наван-
таження аеробної спрямованості 
значно вищий, ніж на заняттях 
фітбол-аеробікою, де основні 
вправи мають стато-динамічний 
характер. Тому самостійні заняття 
базовою (класичною) аеробікою 
в ЕГ1 мали більший позитивний 
вплив на морофункціональні по-
казники у порівняні з динамікою 
змін у дівчат в ЕГ2. 

Застосування засобів оздоров-
чого бігу для юнаків ЕГ4 сприяло 
достовірному покращенню прак-
тично всіх досліджуваних мор-
фофункціональних показників. У 

Таблиця 1
Показники фізичного розвитку старшокласників експериментальних груп до та після експерименту

Етап 
експ-ту

Показник

ЕГ1 (n=19)

р

ЕГ2 (n=18)

р

ЕГ3 (n=20)

р

ЕГ4 (n=17)

рДо Після До Після До Після До Після

x̅ ± S x̅ ± S x̅ ± S x̅ ± S x̅ ± S x̅ ± S x̅ ± S x̅ ± S

Довжина тіла, см 164,±
3,67

164,±
2,47 р>

0,
05 165,±

3,29
165,±
2,57 р>

0,
05 175,±

3,40
175,9±

2,55 р>
0,

05 176,±
7,53

176,±
3,01 р>

0,
05

Маса тіла, кг 58,7±
2,98

56,3±
3,69 р<

0,
05 59,5±

3,70
57,9±
2,61 р<

0,
05 66,5±

2,11
65,9±
2,12 р˃

0,
05 66,8±

2,99
64,7±
2,61 р<

0,
05

ОГК, см 71,3±
2,15

71,9±
2,62 р>

0,
05 71,5±

2,05
71,8±
2,47 р>

0,
05 84,4±

3,38
86,0±
3,05 р<

0,
05 85,2±

3,06
87,1±
2,60 р<

0,
05

Індекс Кетле, 
г•см-1 

353,±
6,44

341,±
3,80 р<

0,
05 357,±

3,57
351,±
3,60 р<

0,
05 377,±

3,00
377,1±

6,37 р˃
0,

05 375,±
2,84

363,±
2,27 р<

0,
05

ІПР, % 43,5±
1,13

43,8±
4,05 р>

0,
05 43,2±

2,12
43,0±
1,85 р>

0,
05 47,9±

1,78
49,6±
3,28 р<

0,
05 48,±

3,42
50,1±
3,22 р<

0,
05

ЖІ, мл•кг-1 41,9±
3,56

50,8±
2,29 р<

0,
05 42,2±

2,37
46,8±
2,09 р<

0,
05 47,8±

1,67
64,0±
2,26 р<

0,
05 49,5±

2,02
57,8±
2,63 р<

0,
05

СІ, % 38,3±
4,48

43,1±
3,67 р<

0,
05 39,0±

2,74
41,7±
1,36 р<

0,
05 48,5±

3,28
61,6±
2,12 р<

0,
05 48,6±

2,97
51,6±
1,89 р<

0,
05
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юнаків ЕГ3, які займались атле-
тичною гімнастикою, позитивні 
зміни, відбулись у показниках: 
ЧСС, ЖЄЛ, проби Штанге, проби 
Генча, динамометрії кисті, індек-
су Руф’є, індексу Скібінського та 
силовому індексі (р<0,05).    

Фізична підготовленість ви-
пробуваних визначалась за тес-
тами: «згинання і розгинання рук 
в упорі лежачи», «підтягування у 
висі лежачи», «піднімання тулуба 
в сід за 60 с», «стрибок у довжину 
з місця», «човниковий біг 4×9 м» 

«біг 100 м», «нахил тулуба вперед 
з положення сидячи», «рівномір-
ний біг 1500 м». Досліджувані 
групи дівчат ЕГ1, ЕГ2 та юнаків 
ЕГ3, ЕГ4 до експерименту не 
мали достовірних відмінностей за 
тестами фізичної підготовленості 
(р>0,05).

Отримані дані таблиці 3 дають 
змогу стверджувати, що обрані 
старшокласниками  самостій-
ні заняття базовою (класичною) 
аеробікою, фітбол-аеробікою, 
атлетичною гімнастикою та 

оздоровчим бігом сприяють до-
стовірному підвищенню фізичної 
підготовленості. Якщо порівню-
вати вплив самостійних занять 
базовою (класичною) аеробікою 
та фітбол-аеробікою на рівень фі-
зичної підготовленості дівчат екс-
периментальних груп, то можна 
констатувати, що заняття базовою 
(класичною) аеробікою були більш 
ефективними, оскільки переважна 
кількість статистично достовірних 
змін відбулося у ЕГ1. Тут значно 
покращились такі фізичні якості, 

Таблиця 2
Показники функціонального стану та фізичної роботоздатності  

старшокласників експериментальних груп до та після експерименту

Етап 
експ-ту

Показник

ЕГ1 (n=19)

р

ЕГ2 (n=18)

р

ЕГ3 (n=20)

р

ЕГ4 (n=17)

рДо Після До Після До Після До Після

x̅ ± S x̅ ± S x̅ ± S x̅ ± S x̅ ± S x̅ ± S x̅ ± S x̅ ± S

ЧСС, уд•хв-1 73,0±
2,03

69,8±
1,87 р<

0,
05 72,6±

1,77
70,9±
1,60 р<

0,
05 71,8±

3,67
69,1±
2,44 р<

0,
05 71,3±

3,20
67,5±
1,46 р<

0,
05

АТ сист., 
мм.рт.ст.

114,8±
2,47

115,3±
2,81 р>

0,
05 115,0±

2,81
115,7±

3,31 р 
>0

,0
5

114,1±
3,92

115,3±
3,29 р>

0,
05 114,6±

3,10
115,5±

3,15 р 
>0

,0
5

АТ діастол., 
мм.рт.ст.

66,1±
5,49

67,4±
5,15 р>

0,
05 66,3±

1,48
67,6±
1,96 р>

0,
05 66,7±

3,18
67,9±
3,06 р>

0,
05 66,3±

3,26
67,5±
1,85 р>

0,
05

ЖЄЛ, мл
2436,8

±
148,91

2789,6
±

59,11 р<
0,

05 2489,2
±

193,25

2655,5
±

108,1 р<
0,

05 3153,8
±

382,78

3586,1
±

 312,09 р<
0,

05 3269,3
±

345,38

3700,5
±

284,86 р<
0,

05

Проба 
Штанге, с

39,4±
1,80

45,9±
2,49 р<

0,
05 40,2±

3,23
43,3±
2,09 р<

0,
05 43,4±

3,62
46,1±
3,73 р<

0,
05 44,0±

2,50
49,0±
3,00 р<

0,
05

Проба 
Генча, с

20,2±
2,06

26,6±
2,78 р<

0,
05 20,9±

1,75
24,8±
2,46 р<

0,
05 21,8±

3,66
25,5±
4,65 р<

0,
05 22,0±

3,83
28,6±
1,53 р<

0,
05

Динамо-
метрія, кг

22,5±
3,34

23,1±
2,23 р>

0,
05 23,2±

1,51
23,8±
2,65 р>

0,
05 32,2±

2,62
40,1±
1,73 р<

0,
05 32,6±
2,72

33,9±
3,55 р>

0,
05

Індекс 
Руф’є, у.о.

14,8±
1,91

10,1±
2,22 р<

0,
05 14,0±

2,93
11,7±
1,15 р<

0,
05 15,0±

3,08
10,2±
1,27 р<

0,
05 14,7±

2,89
8,5±
0,80 р<

0,
05

Індекс Ро-
бінсона, у.о.

87,0±
2,20

83,2±
2,83 р<

0,
05 87,4±

2,11
85,3±
2,95 р<

0,
05 87,6±

2,78
85,3±
1,32 р<

0,
05 87,1±

4,09
83,8±
1,13 р<

0,
05

Індекс 
Скібінсько-
го у.о.

10,2±
0,95

16,8±
3,48 р<

0,
05 10,5±

1,25
15,0±
0,93 р<

0,
05 10,2±

1,57
15,6±
1,96 р<

0,
05 10,9±

1,73
17,4±
5,69 р<

0,
05
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Таблиця 3
Показники фізичної підготовленості старшокласників 

експериментальних груп до та після експерименту

Етап 
експ-ту

Показник

ЕГ1 (n=19)

р

ЕГ2 (n=18)

р

ЕГ3 (n=20)

р

ЕГ4 (n=17)

рДо Після До Після До Після До Після

x̅ ± S x̅ ± S x̅ ± S x̅ ± S x̅ ± S x̅ ± S x̅ ± S x̅ ± S

 Згинання і 
розгинання 
рук в упорі 
лежачи, кіль-
кість разів

7,1±
0,99

12,9±
1,77 р<

0,
05 8,6±

1,11
10,3±
1,94 р<

0,
05 15,7±

2,30
22,3±
4,35 р<

0,
05 15,9±

2,23
17,0±
1,06 р>

0,
05

Підтягуван-
ня, кіль-
кість разів

5,7±
1,93

10,4±
1,43 р<

0,
05 5,9±

0,83
8,1±
3,13 р<

0,
05 6,1±

1,72
10,9±
1,62 р<

0,
05 6,6±

1,42
7,9±
0,58 р>

0,
05

Піднімання 
тулуба в сід 
за 60 с, кіль-
кість разів

19,3±
3,08

27,4±
0,98 р<

0,
05 20,5±

2,62
31,7±
3,54 р<

0,
05 25,4±

2,62
33,2±
1,47 р<

0,
05 26,0±

1,45
31,9±
2,46 р<

0,
05

Стрибок у 
довжину з 
місця, см

152,9
±

3,54

153,1
±

2,07 р>
0,

05 151,2
±

4,15

153,0
±

4,95 р>
0,

05 200,2±
2,49

210,6±
2,13 р<

0,
05 205,7±

6,56
215,5±

2,79 р<
0,

05

Біг 100 м, с 18,1±
3,50

16,9±
1,56 р<

0,
05 18,3±

3,96
18,1±
2,38 р>

0,
05 15,9±

1,81
15,3±
1,60 р<

0,
05 15,8±

2,29
15,0±
2,17 р<

0,
05

Човниковий 
біг 4×9 м, с

10,9±
1,67

9,7±
1,56 р<

0,
05 11,3±

1,41
10,0±
2,51 р<

0,
05 9,5±

2,90
9,2±
3,00 р>

0,
05 9,2±

2,15
8,7±
1,76 р<

0,
05

Нахил тулу-
ба вперед із 
положення 
сидячи, см

11,1±
2,17

18,2±
3,68 р<

0,
05 9,2±

1,13
15,4±
0,99 р<

0,
05 2,3±

2,02
2,8±
1,63 р>

0,
05 2,9±

1,76
3,9±
1,00 р>

0,
05

Рівномірний 
біг 1500 м, хв

10,4±
3,07

8,5±
2,92 р<

0,
05 9,5±

2,77
9,1±
1,64 р>

0,
05 8,6±

3,61
8,0±
2,31 р>

0,
05 8,1±

1,01
7,2±
2,39 р<

0,
05

як сила м’язів верхнього плечово-
го поясу, спритність, швидкість, 
витривалість і гнучкість. Крім 
того, найбільша кількість дівчат 
після експерименту практично за 
всіма тестами виявили достатній 
рівень компетентності. У дівчат 
ЕГ2 самостійні заняття фітбол-
аеробікою мали статистично зна-
чущий вплив лише на силу м’язів 
черевного пресу, спритність та 
гнучкість.

Порівнюючи вплив самостій-
них занять атлетичною гімнас-
тикою та оздоровчим бігом на 

фізичну підготовленість юнаків, 
можна стверджувати, що само-
стійні заняття оздоровчим бігом 
в ЕГ4 були більш ефективними, 
оскільки тут покращилися ре-
зультати рухових тестів таких 
фізичних якостей, як сила м’язів 
нижніх кінцівок, швидкість, ви-
тривалість і спритність, на від-
міну від ЕГ3, де зміни відбулися 
лише у показниках сили м’язів 
верхнього плечового поясу, а та-
кож м’язів черевного пресу. Крім 
того, більшість юнаків ЕГ4 після 
експерименту мали достатній рі-

вень фізичної підготовленості.  
Таким чином, можна ствер-

джувати, що застосування засо-
бів базової (класичної) аеробі-
ки, фітбол-аеробіки, атлетичної 
гімнастики та оздоровчого бігу 
є ефективними. Оскільки обрані 
старшокласниками самостійні за-
няття за видами рухової активнос-
ті здійснили позитивний ефект. 
При цьому відбувся статистично 
достовірний приріст показників 
фізичного стану.

Висновок:
Аналізуючи літературні дже-
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рела та джерела мережі Інтер-
нет, можна стверджувати, що на 
сьогодні однією із пріоритетних 
задач фізичного виховання є під-
вищення рівня фізичного стану та 
рухової активності старшоклас-
ників, де значну роль відіграють 
самостійні заняття фізичним ви-
хованням; в свою чергу, ефектив-
ність яких залежить від інтересів, 
мотивів, вікових особливостей і 
рівня теоретичних знань школя-
рів, що позитивно впливає на їх 
зацікавленість до різних видів ру-
хової активності.  

Дослідження різних видів са-
мостійних занять показали, що 
позитивний вплив мають заняття 
базовою (класичною) аеробікою, 
фітбол-аеробікою, атлетичною 
гімнастикою та оздоровчим бігом 
на морфофункціональні показни-
ки організму старшокласників, а 
також на рівень їх фізичної під-
готовленості. 

Перспективи подальших 
досліджень в цьому напрямку 
можуть здійснюватися шляхом 
визначення впливу запропонова-
них форм самостійних занять фі-
зичним вихованням на показники 
здоров’я та рухової активності 
школярів.      
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