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товленности и дифференциро-
ванных программ занятий, раз-
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физического развития на пока-
затели физической подготовлен-
ности и психоэмоционального 
состояния старшеклассников, 
улучшение отношения школьни-
ков к физической культуре и те-
стирования уровня их физической 
подготовленности, повышение 
мотивированности к занятиям 
по физическому воспитанию под 
влиянием предложенной системы 
дифференцированного оценива-
ния физической подготовленно-
сти школьников с учетом уровня 
физического развития.
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Постановка проблеми. Про-
блема диференційованого підхо-
ду у фізичному вихованні (ФВ) 
школярів знову набирає актуаль-
ності з поширенням інклюзивної 
та інтегративної освіти в Україні. 
Необхідність і своєчасність за-
стосування диференційованого 
підходу зумовлені відмінностями 
фізичної підготовленості школя-
рів, їхніми особистісними власти-
востями реагування на зовнішні 
чинники та фізичні навантажен-
ня. Такий підхід у ФВ зменшує 
небезпеку фізичних перенаванта-
жень, сприяє підвищенню оздо-
ровчої ефективності занять фізич-
ними вправами, сприяє міцному 
засвоєнню рухових навичок, удо-
сконаленню рухових якостей. 
Урахування особливостей розви-
тку і стану організму кожного до-
зволить, дібравши адекватні засо-
би ФВ, забезпечити гармонійний 
розвиток особистості, створить 
можливості кожному максималь-
но удосконалити і реалізувати 
себе. Тоді як застосування тих за-
собів і методів ФВ, що не відпо-
відають можливостям школярів, 
не тільки зменшує оздоровчий 
вплив занять, але може й нега-
тивно вплинути на здоров’я шко-
лярів, сповільнити темпи їхнього 
фізичного розвитку, призвести до 
втрати інтересу до уроків фізич-

Annotation
Positive influence of differenti-

ated standards of physical fitness 
and differentiated programs of oc-
cupations developed on the basis 
of physical development criteria 
on indicators of physical prepared-
ness and psycho-emotional state of 
senior pupils, improvement of the 
attitude of schoolchildren to physi-
cal education and testing of their 
level of physical preparedness and 
increase of motivation for physical 
education classes under the influ-
ence of the proposed Systems of dif-
ferentiated assessment of physical 
fitness of pupils taking into account 
the level of  physical development.

Key words: physical culture, 
differentiated physical education, 
senior pupils, program



11

ної культури (ФК). 
Тому, власне, у наш час назрі-

ла необхідність перегляду змісту 
шкільних програм з ФК й вимог з 
ФК до учнів загальноосвітніх на-
вчальних закладів з урахуванням 
диференційованого підходу у фі-
зичному вихованні.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій, у яких започаткова-
но розв’язання даної проблеми. 
Попри загострення актуальності 
диференційованого ФВ, новітні 
наукові дослідження з цієї про-
блематики нечисленні. Заслуго-
вують на увагу наукові пошуки Н. 
Бондарчук [1-3]. Фахівець [1] за-
стерігає, що важливо сприймати 
диференціацію ФВ школярів як 
засіб фізичного, розумового, мо-
рального розвитку кожної дитини, 
а не як мету процесу. Технології 
диференціації повинні передба-
чати специфічну організацію на-
вчального матеріалу у вигляді 
диференційованих методик для 
різних груп учнів, сформованих 
на основі різних критеріїв.

Науковець [2] виокремила 14 
груп критеріїв диференціації: 
статево-вікові (стать, вік), рівень 
фізичного стану, індивідуально-
соматичні особливості організму 
(будова тіла, маса тіла), функціо-
нальний стан організму (частота 
серцевих скорочень і дихання; 
артеріальний тиск; рівень спожи-
вання кисню) фізична підготов-
леність, фізична працездатність, 
мотиви занять ФК, індивідуальні 
психічні особливості, типологіч-
ні особливості нервової системи, 
професійні біохімічні показники 
організму, зовнішні умови ото-
чуючого середовища, соціальний 
статус, фінансові можливості. Ці 
критерії згруповані автором в 6 
основних чинників, що повинні 
враховуватися під час диферен-
ційованого підходу у ФВ: інди-
відуальні, фізичні, психологічні, 
інші середовищні, соціально-еко-
номічні.

У шкільних умовах як крите-
рій реалізації диференційованого 
підходу у процесі ФВ молодших 

школярів, на думку фахівця [3] ра-
ціонально застосовувати методи-
ку антропометричних стандартів. 
Розподіл учнів молодших класів 
на групи за критерієм темпів фі-
зичного розвитку і впровадження 
в роботу з кожною групою окре-
мих диференційованих режимів 
занять і комплексів вправ, вияви-
ли позитивний вплив диференціа-
ції на розвиток фізичних якостей 
учнів протягом навчального року 
[5]. 

 Ґрунтовні наукові досліджен-
ня А.М. Сітовського, А.Н. Бор-
цової, В.Д. Бурликова  присвяче-
но диференційованому підходу 
у фізичному вихованні підлітків 
з різними темпами біологічного 
розвитку  [4, 5, 6]. Таким чином, 
доведено, що диференціація про-
цесу ФВ з урахуванням критеріїв 
оцінювання рівня фізичного роз-
витку школярів є актуальним ас-
пектом удосконалення процесу 
ФВ школярів молодшого і серед-
нього шкільного віку. 

На контингенті студентів дове-
дено [7, 8], що врахування сома-
тометричних показників сприяє 
підвищенню рівня фізичної під-
готовленості, соматичного і пси-
хічного здоров’я студентів, пози-
тивно позначається на ставленні 
молоді до фізичного виховання, 
оптимізує рухову активність і 
формує прагнення фізичного са-
моудосконалення.

Мета – підтвердити доціль-
ність застосування диференційо-
ваних програм занять, побудова-
них з урахуванням рівня фізичної 
підготовленості і фізичного роз-
витку на контингенті старшоклас-
ників.

Результати дослідження та їх 
обговорення. На попередніх ета-
пах дослідження [9, 10] ми вста-
новили низку фактів, що обґрун-
тували необхідність урахування 
показників фізичного розвитку 
при визначенні рівня фізичної 
підготовленості. Ми встанови-
ли, що за показниками фізичного 
розвитку суттєва кількість учнів 
старшого шкільного віку (за по-

казниками довжини тіла, віднос-
ної маси тіла й обводу грудної 
клітки – до 25,3%, за показника-
ми маси тіла – 42,2%) відрізня-
ється від норми. Аналіз показав, 
що за більшістю навчальних нор-
мативів фізичної підготовленості, 
передбачених сучасною програ-
мою з ФК, у рівнях навчальних 
досягнень школярів порушено 
закон нормального розподілу. 
Після уроків ФК, на яких прово-
дилося тестування фізичної під-
готовленості за нормативами, без 
урахування тотальних показників 
фізичного розвитку, у школярів 
спостерігали недостатній рівень 
мотивованості на успіх у діяль-
ності (115,34±33,19–124,00±34,13 
у.о.), високий рівень ситуатив-
ної тривожності (49,38±10,07–
50,94±8,96 у.о.), нижчі від норми 
середні значення самопочуття, 
активності, настрою (47,59±9,35–
49,73±7,89 у.о.). Ми встановили, 
що у школярів старших класів 
найбільш значущими показни-
ками фізичного розвитку за сту-
пенем впливу на рівень фізичної 
підготовленості є довжина тіла, 
обвід грудної клітки та відносна 
маса тіла. З’ясовано, що учителі 
ФК (89%, p<0,001) спостерігали 
погіршення рівня загальної фізич-
ної підготовленості старшоклас-
ників упродовж останніх 5 років; 
проте при цьому (80%, p<0,001) 
не рекомендують відмовлятися 
від прийому нормативів фізичної 
підготовленості, навіть радять 
ввести нормативи для школярів 
підготовчої медичної групи (85%, 
p<0,001). Орієнтовні навчальні 
нормативи не в повній мірі (на 
60–70%) виконують інформатив-
ні функції щодо рівня фізичної 
підготовленості і здоров’я, – як 
для дітей, так і для батьків, що 
не дає можливості самостійно 
контролювати рівень фізичної 
підготовленості і здоров’я (60%). 
Окремі нормативи фізичної під-
готовленості для дітей старшого 
шкільного віку (у бігу на витри-
валість 25-27%, р<0,001; на 100 
метрів, p<0,001; стрибках у до-
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вжину з місця, 15-21%, p<0,01) 
учителі вважають невиправдано 
завищеними. Одним із можливих 
варіантів удосконалення норма-
тивів фізичної підготовленості 
школярів на уроках ФК вчителі 
(67%, p<0,001) називають упро-
вадження диференційованого 
підходу та перегляд нормативів 
фізичної підготовленості з ураху-
ванням антропометричних даних 
дітей. 

Перераховані факти обґрун-
тували необхідність урахування 
показників фізичного розвитку 
старшокласників при визначенні 
рівня їхньої фізичної підготов-
леності і важливість урахування 
показників довжини, маси тіла 
та обводу грудної клітки у якості 
критеріїв диференційованого оці-
нювання фізичної підготовленос-
ті школярів 10-11 класів.

Для досягнення мети дослід-
ження ми спроектували дифе-
ренційовані орієнтовні навчальні 
нормативи з фізичної підготовле-
ності для таких тестових вправ, 
як біг на 30 м, нахил уперед, чов-
никовий біг 4х9 метрів, стрибок 
у довжину з місця і підтягування 
на перекладині: хлопці – у висі 
на перекладині, дівчата – у висі 
на низькій перекладині школярів 
з різними поєднаннями різних за 
рівнем показників фізичного роз-
витку. 

Експерти підтвердили, що 
запропонована нами система 
оцінювання фізичної підготов-
леності школярів з урахуванням 
рівня фізичного розвитку є про-
дуктивною у підвищенні ефек-
тивності дій вчителя, зокрема у 
розвитку фізичних якостей шко-
лярів (95%), формуванні умінь 
і навичок контролю та самокон-
тролю (94%), інформування шко-
лярів про вихідний рівень їхнього 
здоров’я (93%), стимулювання та 
мотивування школярів до подаль-
шого підвищення своєї фізичної 
підготовленості (92%) і визначен-
ня раціонального змісту навчаль-
ного матеріалу для планування 
навантажень адекватних фізич-

ному стану учнів (93%). Фахівці 
визнали її такою, яку можна за-
стосувати в навчальному процесі 
з ФВ у загальноосвітніх навчаль-
них закладах.

Аналіз результатів показав, що 
застосування диференційованих 
нормативів фізичної підготовле-
ності сприяв позитивним змінам 
у психоемоційному стані учнів 
старших класів: збільшилася (на 
10% у дівчат і на 4% у хлопців) 
кількість школярів із сильною мо-
тивованістю на досягнення успі-
ху в діяльності; суттєво (на 42%) 
зросла кількість школярів з висо-
ким рівнем самопочуття; зменши-
лася кількість школярів з низьким 
рівнем активності (на 21%) за ра-
хунок зростання кількості школя-
рів з середнім (на 12%) і високим 
(на 7%) рівнями; суттєво (на 36%) 
зросла кількість старшокласни-
ків, які оцінювали рівень власно-
го настрою як високий; показник 
особистісного рівня тривожності 
школярів в умовах педагогічного 
експерименту не змінився; проте 
кількість учнів з високим рівнем 
ситуативної тривожності значно 
зменшилася (на 28%).

Для диференційованого оці-
нювання досягнень учнів вчите-
леві необхідно внести до електро-
нної таблиці розробленої нами 
комп’ютерної програми резуль-
тати складання нормативів фізич-
ної підготовленості, показники 
фізичного розвитку і стать шко-
лярів. Програма оцінює та обчис-
лює рівні показників фізичного 
розвитку і фізичної підготовле-
ності кожного учня, містить ди-
ференційовану програму занять 
для школярів з різними рівнями 
показників. Програми занять міс-
тять засоби, скеровані на розви-
ток провідних фізичних якостей 
школярів з орієнтовним дозуван-
ням і методичними вказівками та 
систему організації занять. Учні 
виконують ці вправи на уроках та 
у вільний від навчання час. Що-
уроку для виконання дібраних 
нами вправ, логічно вписаних в 
контекст уроку, учитель відво-

дить від 5 до 15 хв. Під час само-
стійних занять засоби обираються 
учнями у відповідності до інтер-
есів і мотиваційних пріоритетів. 

Застосування програми занять, 
розробленої на основі результатів 
індивідуального та масового оці-
нювання рівня фізичної підготов-
леності старшокласників, спри-
яло суттєвому зростанню рівня 
фізичної підготовленості. Так, 
під час формувального експери-
менту ми встановили достовірні 
зміни у показниках фізичної під-
готовленості дівчат 10–11 класів. 
У результаті впровадження дифе-
ренційованих програм занять з 
урахуванням кількісних параме-
трів фізичного розвитку у дівчат 
експериментальної групи відбу-
лося достовірне (р<0,05) зростан-
ня фізичних кондицій за чотирма 
показниками з п’яти. Лише в рівні 
розвитку спритності та гнучкос-
ті не зареєстровано достовірних 
змін (р>0,05). У хлопців експе-
риментальної групи встановлено 
достовірні зміни у показниках 
витривалості, швидкісної сили 
швидкості та  сили (р<0,05). Зна-
чно зріс рівень фізичної підготов-
леності із середнього до достат-
нього (р<0,05). Достовірно більші 
(p<0,05) підвищення показників 
в експериментальних групах, ніж 
у контрольних, підтверджують 
вищу ефективність авторської 
програми, диференційованої з 
урахуванням показників фізично-
го розвитку, порівнянно з тради-
ційною.

Таким чином, нашими дослід-
женнями підтверджено відомості 
[3, 4, 5, 6, 7, 8] про позитивний 
вплив диференційованого фізич-
ного виховання (диференційова-
них нормативів фізичної підго-
товленості і диференційованих 
програм занять, розроблених на 
основі критеріїв фізичного роз-
витку) на показники фізичної під-
готовленості і психоемоційного 
стану старшокласників.

Висновки. В ході досліджень 
підтверджено доцільність засто-
сування диференційованих про-
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грам занять, побудованих з ура-
хуванням показників фізичної 
підготовленості і фізичного роз-
витку на контингенті старшоклас-
ників. Встановлено позитивний 
вплив диференційованих норма-
тивів фізичної підготовленості і 
диференційованих програм за-
нять, розроблених на основі впли-
ву критеріїв фізичного розвитку 
на показники фізичної підготов-
леності і психоемоційного стану 
старшокласників, поліпшення 
ставлення школярів до фізичної 
культури і тестування рівня їх-
ньої фізичної підготовленості та 
підвищення мотивованості до за-
нять з фізичного виховання під 
впливом запропонованої системи 
диференційованого оцінювання 
фізичної підготовленості школя-
рів з урахуванням рівня фізично-
го розвитку.

Перспективи подальших до-
сліджень із зазначеного напрямку 
вбачаємо у пошуку інших шляхів 
удосконалення контролю та оціню-
вання школярів під час уроків ФК.   
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