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Аннотация
Особый интерес для практики 

физического воспитания детей 
и подростков представляет ком-
плексное исследование, которое 
позволяет получить информацию 
о развитии и воспитании силы, 
скорости, выносливости, гибко-
сти и ловкости в процессе про-
ведения урока физической куль-
туры.

Разработанные педагогические 
условия организации физиче-
ской подготовки детей младшего 
школьного возраста, которые учи-
тывают вековые закономерности 
развития организма, требуют кон-
троля и оценки его эффективности 
педагогической деятельности. 

Организация занятий по фи-
зической подготовке в значитель-
ной степени определяется физи-
ческим и психическим развитием 
детей, которое подтверждается 
научными исследованиями.

Одним из важных способов 
оптимизации процесса физиче-
ской подготовки является фор-
мирование у детей мотивации к 
занятиям физической культурой и 
достижению высоких результатов 
в развитии физических качеств.

Проведенные исследования 
показали, что эффективность до-
стигается лишь тогда, когда за-
нятие или отдельные его части 
проходят в форме соревнования. 

    ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП
    НАСЕЛЕННЯ

Использование соревнователь-
ных елементов способствует бы-
строму овладению техникой фи-
зических упражнений, развитию 
физических качеств и повыше-
нию результативности тестирова-
ния.
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подготовка, физические качества, 
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Annotation
The special interest for practice 

of physical education of children and 
teenagers presents complex research, 
that allows to obtain information 
about development and education of 
force, speed, endurance, flexibility 
and adroitness in the process of con-
ducting lesson of physical culture.

Worked out pedagogical terms of 
organization of physical preparation 
of children of midchildhood, that 
take into account age-old conformi-
ties to law of development of organ-
ism, require control and estimation of 
his efficiency of pedagogical activity.

Organization of employments 
after physical preparation is largely 
determined by physical and psychi-
cal development of children, that is 
confirmed by scientific researches.

One of important methods of 
optimization of process of physical 
preparation there is forming for the 
children of motivation to employ-
ments physical cultures and achieve-

ments of high results in development 
physical capabilities. Undertaken 
studies showed that efficiency was 
arrived at only then, when a study 
is or his separate parts held in form 
a competition. Use of elements of 
competition/

Keywords: physical training, 
physical quality, planning.
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Постановка проблеми. Удо-
сконалення фізичної підготовки 
дітей молодшого шкільного віку 
може бути ефективною, якщо цей 
процес розглядається як система з 
багатьма взаємопов’язаними ком-
понентами: планування засобів і 
методів фізичної підготовки від-
повідно до вікових особливостей 
організму дітей, організаціею за-
нять з фізичної культури.

Проте у проведених раніше 
дослідженнях при розробці пла-
нів фізичної підготовки дітей і 
підлітків використовували показ-
ники темпів розвитку фізичних 
здібностей і не давали конкрет-
них рекомендацій із вибіркового 
впливу на виховання певних фі-
зичних здібностей.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Організація занять 
з фізичної підготовки в значній 
мірі визначається фізичним та 
психічним розвитком  дітей, що 
підтверджується науковими до-
слідженнями [2,4] і педагогічною 
практикою.

В науковій, навчальній і ме-
тодичній літературі [1,8] з фі-
зичного виховання школярів мо-
лодшого шкільного віку під час 
розвитку фізичних здібностей і 
підвищення рівня фізичної під-
готовленості найчастіше пропо-
нується використовувати рухливі 
ігри.

Л.В. Волков [2], Л.П. Сергі-
єнко [7] вважають, що одним із 
важливих способів оптимізації 
процесу фізичної підготовки є 
формування у дітей мотивації до 
занять фізичною культурою та 
досягнення високих результатів 
у розвитку фізичних здібностей. 
Проведені авторами дослідження 
показали, що ефективність дося-
гається лише тоді, коли заняття 
або окремі його частини прохо-
дять у формі змагання. Викорис-
тання елементів змагання сприяє 
швидкому оволодінню технікою 
фізичних вправ, розвитку фізич-
них здібностей, підвищенню ре-
зультативності тестування.

Така форма організації занять 

у теорії та практиці фізичного ви-
ховання отримала назву спортив-
но-ігрової.

Ця форма фізичної підготовки 
знаходить своє широке застосу-
вання у фізичному вихованні ді-
тей дошкільного, шкільного віку, 
студентської молоді. Спортивно-
ігрова форма фізичної підготов-
ки лягла в основу задуму змагань 
серед дітей дошкільного і шкіль-
ного віку в різних країнах світу, 
які одержали назву «Роби з нами, 
роби краще нас» (Німеччина), 
«Веселі старти» (Україна, Росія), 
«Спортландія» (Білорусь).

У навчальному процесі з фі-
зичного виховання дітей молод-
шого шкільного віку спортив-
но-ігрова підготовка є цінною 
тому, що використання елементів 
змагальної діяльності сприяє ви-
никненню позитивних емоцій, які 
значно підвищують працездат-
ність дітей, що є одним з вагомих 
факторів виховання фізичних зді-
бностей.

Метою даного дослідження 
є розроблення рекомендацій з ор-
ганізації та комплексному плану-
ванні педагогічних дій у процесі 
фізичної підготовки дітей шкіль-
ного віку.

Для реалізації мети були 
сформульовані такі завдання 
дослідження:

1. З’ясувати стан дослідження 
проблеми в педагогічній теорії та 
практиці фізичного виховання.

2. Дослідити комплексне пла-
нування педагогічних дій у про-
цесі фізичної підготовки дітей 6-7 
років.

Методи та організація до-
слідження. Дослідження про-
ходили у школах м. Переяслав-
Хмельницький Київської області 
за участю школярів 6-7 років. За-
гальна кількість досліджених у 
кожному віці становить близько 
110 учнів.

В процесі педагогічних експе-
риментів використовувались такі 
методи: спостереження, дина-
мометрія, гоніометрія, пульсоме-
трія, хронометрія, теппінгметрія.

Результати дослідження 
та їх обговорення. Теоретична 
концепція Л.С. Вигодського [3], 
була реалізована в дослідженнях 
[2,4,7] при вивченні сенситив-
них періодів розвитку фізичних 
здібностей дітей дошкільного та 
шкільного періодів. Зокрема, у 
дослідженнях Е.С. Вільчковсько-
го [1] було виявлено, що в дітей 
3-7 років чітко спостерігається 
гетерохронність у розвитку фі-
зичних здібностей, наявність 
сенситивних періодів. Зміни 
щорічних темпів зростання по-
казників швидкості і гнучкості 
в дітей вивченого автором віку 
відбуваються одинаково у хлоп-
чиків і дівчаток. Динаміка показ-
ників розвитку інших якостей не 
збігається. Зокрема, у дівчаток, у 
порівнянні з хлопчиками, у най-
більш сприятливі вікові періо-
ди темпи зростання спритності, 
швидкості і сили дещо вищі.

На цій основі автор рекомен-
дує планувати засоби і методи 
фізичної підготовки відповідно 
до вікових особливостей організ-
му дітей, а фізичне навантаження 
збільшувати в сенситивні періоди 
розвитку певних фізичних зді-
бностей.

Проте, для педагогічної прак-
тики фізичного виховання дітей 
необхідна чітка система впливу 
на розвиток конкретних фізичних 
здібностей. У проведених раніше 
дослідженнях [1,3,5] при розроб-
ці планів фізичної підготовки ді-
тей і підлітків використовували 
показники темпів розвитку фі-
зичних здібностей і не давали 
конкретних рекомендацій щодо 
вибіркового впливу на виховання 
певних фізичних здібностей.

У проведених нами дослід-
женнях використана технологія 
розроблена Л.В. Волковим, яка 
дозволяла конкретизуватися у 
нормуванні фізичних наванта-
жень вибіркової спрямованості 
при розвитку фізичних здібнос-
тей.

Такий підхід дає можливість 
встановити, використовуючи дані 
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про структуру фізичної підготов-
леності та особливості вікового 
розвитку її компонентів – сили, 
витривалості, швидкості, гнуч-
кості та спритності – норми ви-
біркового педагогічного впливу в 
межах 5-25 % навчального часу.

На цій підставі було розробле-
но планування як вибіркового, 
так і комплексного розвитку фі-
зичних здібностей дітей 6-7-річ-
ного віку.

Для визначення належних ве-
личин вибірково педагогічного 
впливу, спрямованого на розви-
ток певних фізичних здібностей, 
нами була вироблена наступна 
стратегія диференціації темпів 
розвитку фізичних здібностей:

- високий темп передбачає що-
річний приріст  розвитку фізич-
них якостей більше як на 20 % в 
сенситивний період, що дає мож-
ливість нормувати річний трену-
вальний вплив у межах 15-25 % 
навчального часу;

- середній темп – щорічний 
приріст складає до 20 %, що ви-
магає відводити в навчальному 
році 10-15 % часу на спрямова-
ний розвиток фізичної якості;

- низький темп (від 0 і нижче), 
який спостерігається в незначній 
кількості випадків вікового роз-
витку фізичних здібностей і ста-
новить до 5 % часу, спрямованого 
на підтримку його вікового функ-
ціонування.

Проведений аналіз засвідчує, 
що від 6 до 7 років у дівчаток і 

хлопчиків спостерігається актив-
ний розвиток фізичних якостей 
(Рис. 1).

Виняток для дівчаток стано-
вить розвиток рухливості в сугло-
бах, де спостерігається помітне 
погіршення цих можливостей від 
6 до 7 років.

Найбільша активність у сво-
єму розвитку відзначена за ре-
зультатами бігу на 300 м. Так, 
темп розвитку цієї якості у дівча-
ток становить 33,1%, відповідно, 
вправи на витривалість у річному 
циклі навчального процесу мо-
жуть бути застосована в обсязі 
25,0 %.  Швидкісно-силові мож-
ливості, за результатами стрибка 
вгору, також активізується у сво-
єму розвитку, і їх темп становить 
більше 20,0 %, що у відповідності 
до розробленої стратегії потребує 
до 20,0 % навчального часу для 
виховання даних якостей.

Такі фізичні якості, як сила, 
швидкість руху і швидкісно-сило-
ві можливості (стрибок у довжи-
ну з місця) мають середні темпи 
розвитку, а отже час, відведений 
на їх розвиток, не повинен пере-
вищувати 10,0 % за рік. Така кіль-
кість часу відводиться і на розви-
ток частоти рухів і спритності.

Раніше було відзначено, що 
показники рухливості суглобів у 
6-річних дівчаток дещо погіршу-
ються, але є в середньому на 3 см 
вищими, ніж у хлопчиків. Тому 
на навчальних заняттях для під-
тримки гнучкості необхідно ви-

користати до 5,0 % часу. 
Усі названі фізичні якості ви-

значають структуру фізичної під-
готовки дівчаток 6-річного віку, а 
їх педагогічний вплив, на основі 
факторного аналізу, становить 
71,0 %.

Аналіз сумарного показника 
активності вікового розвитку всіх 
фізичних якостей у дівчаток від 6 
до 7 років, свідчить, що він стано-
вить 4,15 %. 

Для хлопчиків цього віку ха-
рактерна активність розвитку 
швидкісно-силових можливостей 
(стрибки вгору), сили, гнучкості і 
витривалості. Майже всі ці фізич-
ні здібності активізуються в тем-
пі свого розвитку більш, ніж на 
30,0 %.

Враховуючи активність їх ві-
кового розвитку, можна в навчаль-
ному процесі застосувати вправи 
цього напряму до 15,0 % часу.

Темп розвитку швидкості руху, 
швидкісно-силових можливостей 
(стрибок у довжину з місця), від-
повідно до особливостей їх віко-
вого розвитку, вимагає до 10,0 % 
навчального часу на їх вибіркове 
удосконалення.

Що стосується загальної ак-
тивності темпів розвитку фізич-
них якостей, то в хлопчиків цей 
вік характеризується як активні-
ший, і сумарний його показник 
становить більше 22,0 %.

У зазначений віковий період 
хлопчики випереджають дівча-
ток не тільки за рівнем рухової 
активності, але й за показниками 
фізичної підготовки, за винятком 
спритності і швидкісно-силових 
можливостей (стрибок угору).

Таким чином, можна відзна-
чити, що співвідношення засобів 
вибіркового впливу у фізичній 
підготовці хлопчиків і дівчаток 
6-7 річного віку не відрізняються 
(Табл. 1), але рухова активність – 
середній показник темпів розви-
тку фізичних здібностей – значно 
вища в хлопчиків.

Отже, при плануванні засобів 
вибіркового впливу диференці-
ювати їх для хлопчиків і дівча-

Рис. 1. Віковий темп розвитку ( в %) компонентів фізичної 
підготовленості дівчаток і хлопчиків від 6 до 7 років
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ток не спостерігається. Винятки 
можливі лише при плануванні 
засобів, спрямованих на розвиток 
рухливості в суглобах. Так, у від-
повідності до особливостей тем-
пів розвитку гнучкості в навчанні 
для хлопчиків планується 15,0 % 
а для дівчаток 5,0 %.

Підбиваючи підсумки, можна 
вважати, що в системі фізично-
го виховання дітей молодшого 
шкільного віку найбільший ефект 
досягається при проведенні уроків 
з використанням спортивно-ігро-
вої форми фізичної підготовки.

Висновки та перспективи 
подальших досліджень:

В системі фізичного вихован-
ня дітей молодшого шкільного 
віку найбільший ефект досяга-
ється при проведенні уроків з ви-
користанням спортивно-ігрової 
форми фізичної підготовки. Були 
систематизовані фізичні вправи 
спортивно-ігрового напряму і 
розроблено планування їх засто-
сування для кожного віку, у відпо-

відності до програми з фізичної 
культури.

1. При плануванні засобів роз-
витку силових здібностей необ-
хідно надавати їм перевагу у ро-
боті з хлопчиками з 6 до 9 років, 
а з дівчатками з 8 до 9 років. В ці 
вікові періоди виявлено сенси-
тивність розвитку сили, а темп їх 
складає у хлопчиків 51,5 %, та у 
дівчаток – 44,9 %.

2. Збільшувати фізичні наван-
таження для розвитку швидкіс-
но-силових здібностей хлопчиків 
і дівчаток слід у період від 6 до 
7 років у хлопчиків та від 8 до 9 
років у дівчаток, коли ця здібність 
збільшує темп розвитку на 38,0 
%, що і дозволяє використовувати 
більше засобів швидкісно-сило-
вої спрямованості.

3. У хлопчиків і у дівчаток 
у віці від 6 до 7 років необхідно 
збільшувати обсяг навантаження 
для удосконалення швидкості. 
Що стосується частоти рухів, то 
сенситивний період у її розвитку 

спостерігається, як у хлопчиків, 
так і у дівчаток у віці від 7 до 8 
років.
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Таблиця 1
Планування фізичних навантажень (%)вибіркового впливу 
у навчальному році для дівчаток і хлопчиків у залежності 

від вікових особливостей розвитку фізичних якостей

ДІВЧАТКА
ВІК (РОКИ)

ХЛОПЧИКИ
ВІК (РОКИ)

6 7 6 7
Сила 15,0 25,0 Сила 15,0 25,0

Швидкісно-
силова (стрибок 

вгору)
20,0 5,0

Швидкісно-
силова (стрибок 

вгору)
15,0 10,0

Швидкісно-
силова (стрибок 

у довжину)
10,0 10,0

Швидкісно-
силова (стрибок 

у довжину)
10,0 10,0

Швидкість рухів 10,0 10,0 Швидкість рухів 10,0 10,0
Частота рухів 10,0 25,0 Частота рухів 10,0 20,0
Витривалість 20,0 10,0 Витривалість 15,0 10,0

Гнучкість 5,0 5,0 Гнучкість 15,0 5,0
Спритність 10,0 10,0 Спритність 10,0 10,0


